
  

  بررسي آثاراينترنت و موبايل در تغيير هويت   
   سال استان مازندران15-29جوانان 

  
1دكتر مهرداد نوابخش  
2فاطمه هاشم نژاد  

  3 پورموحيد زاد ش
  :چكيده

 15- 29درتغيير هويت جوانان  آثار اينترنت و موبايل پژوهش حاضر باهدف بررسي
به موضوع، اهداف   وهش حاضر باتوجهتحقيق در پژ روش.انجام پذيرفت مازندران استان سال
جامعه آماري .باشد ازنوع پيمايش مي يابي  و فرضيات تحقيق توصيفي زمينهسؤاالتو 

بر اساس . دهند  سال استان مازندران تشكيل مي15- 29پژوهش حاضر را كه كليه جوانان 
نمونه  سال استان مازندران  15- 29 ازجوان 384)2001(جدول استاندارد كوهن وهمكاران

گيري ازنوع تركيبي  در اين پژوهش نمونه. دهند آماري پژوهش حاضر را تشكيل مي
براي گردآوري اطالعات در اين تحقيق از .است) اي، تصادفي ساده اي چند مرحله خوشه(

پس .اي روش اسنادي وكتابخانه- اي ب روش پرسشنامه- الف :گردد طريق زير استفاده مي
 spssافزار آماري  ها وارد كامپيوتر شد و توسط نرم دهآوري اطالعات، همه دا ازجمع

به  هاي حاصل از اجراي پروژه حاضر باتوجه براي تجزيه و تحليل داده. پردازش گرديد
  كه:آمار استنباطي)آمار توصيفي ب)  الف.هاي آماري اهداف ازپيش تعيين شده از آزمون

مون آماري فرض ميانه  استفاده  در بخش استنباطي به منظور آزمون فرضيات تحقيق از آز
  . شده است

  
  اينترنت،چت، هويت :كليدواژه

                                                 
   دانشيار دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم  وتحقيقات.1

com.yahoo@navabakhsh_meherdad 
  اريشناسي واحد علوم  و تحقيقات و عضو هيات علمي واحد س  دانشجوي دوره دكتري جامعه.2

com.yahoo@hashemnejad_T  
  دانشجوي دوره دكتري جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم  و تحقيقات.3

com.yahoo@zadshampour_vahid  
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  مقدمه

گذري يـك    شكل. امروزه، انقالبي شگرف درفنوني ارتباطي و اطالعاتي بوجود آمده است         
نظام ارتباطي جديد مبتني بر زبان همگاني ديجيتالي، بنياد مادي جامعه را چنان دگرگـون كـرده                 

تـرين جوامـع    ترين و سـنتي   تابد و حتي دورافتاده    گيري را برنمي   زيني و كناره  گونه انزواگ  كه هيچ 
ي  ايـن مرحلـه   . هاي جهاني نـاتوان هـستند      ها و شبكه   نيز از بستن مرزهاي خود به روي جريان       

تجـدد  «و گـاهي هـم      » ي عالي تجدد   مرحله«و گاهي   » ي اطالعات محور   جامعه«پيشرفته گاهي   
ي فرهنـگ كـه      نيز معتقد اسـت، حـوزه     » كاستلز «)Lyon;1999;49( .شود ناميده مي » استحكامي

باشـد، بـا ظهـور تكنولـوژي      ي تاريخ مي شود و ساخته هايي از عقايد و رفتارها را شامل مي     نظام
گردد و به دنبـال آن سـاختار مناسـبات و ارتباطـات              هاي بنيادين مي   جديد دستخوش دگرگوني  

  )1384،383كاستلز،. (دگير انساني نيز شكل جديدي به خود مي
گيري نوع جديـدي از تعـامالت انـساني اسـت كـه ضـمن تمـايز از                   آمد اين امر شكل    پي

هـاي نـويني را در جهـت          فرصـت  هاي ارتباط جمعي عمـالً     الگوهاي ارتباطي مرسوم در رسانه    
  )1385،53 ،گرگي (.تجلي خود و هويت بوجود آورده است

درگذشته، مكان نقش كليـدي در  .  شكل داده استيابي در دوران مدرن تغيير  فرآيند هويت 
خلق هويت اجتماعي افراد داشت، چراكه افراد كمتر با دنياي خـارج ارتبـاط داشـتند و ارتبـاط                   

هاي بومي، محلي، بخش اعظـم هويـت         رودررو با اطراف ايشان در يك محيط ثابت و نيز سنت          
اي نـوين اطالعـاتي و ارتبـاطي ماننـد     هـ  به دنبال مدرنيته و بسط تكنولوژي     . داد آنها را شكل مي   

هـاي   ها و تكنولوژي   دهي به هويت بسيار كمرنگ شد، چراكه رسانه        اينترنت، نقش مكان درشكل   
درنتيجه افراد بـا منـابع      . ارتباطي قادرند فرد را از مكان خودش جدا كنند و به جهان پيوند بزنند             

  . كند حلي و جهاني پيدا مييابي شكل غيرم شماري روبرو هستند و هويت يابي بي هويت
ي متأخر از اصطالح ازجاكنـدگي اسـتفاده         براي شرح تغيير نقش مكان در مدرنيته      » گيدنز«

ي متـأخر، شـرط وقـوع فرآينـد          او معتقـد اسـت كـه جـدايي زمـان در دوره ِ مدرنيتـه               . كند مي
 ايـن   هاي محلي، هم كنش و تجديـد سـاختار         ازجاكندگي، كنده شدن روابط اجتماعي از محيط      

  )25، 1384گيدنز، (. مكاني است-هاي نامحدود زماني ها در راستاي پهنه محيط
  وعمومي را ها در دنياي مدرن امر خصوصي تر نقش رسانه نيز براي تبيين روشن» تامپسون«
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به نظر وي كنش عمومي؛ كـنش قابـل رويـت اسـت كـه آشـكارا انجـام                   . كند از هم تفكيك مي   

كه كنش خصوصي نـامرئي اسـت، عملـي          آن ل واند آن را ببيند، حا    ت كه هركسي مي   چنان. شود مي
  )1380،152تامپسون،. (شود است كه در فضا و در پشت درهاي بسته انجام مي

هاي جديد تغييـرات ديگـري ماننـد         ها و رسانه   رسد كه در كنار ظهور تكنولوژي      به نظر مي  
 سبك زنـدگي بـراي جوانـان،        طوالني شدن دوره جواني و نوجواني، فردي شدن، اهميت يافتن         

هاي اصلي هـستند كـه شـرايط         هاي سنتي و نوسازي شهري از جمله زمينه        ازهم پاشيدگي شبكه  
بـر تـأثير بـر ذوق،        اين تحوالت تكنولوژيكي عـالوه    . اند جديدي را پيش روي جوانان قرار داده      

دو . قـرار داده اسـت  غت آنها را نيـز تحـت تـأثير    اسليقه و نياز ارتباطي آنها، گذراندن اوقات فر    
اي از فراغـت     ي گـذران بخـش عمـده       توصيف كننـده  » خانگي شدن «و  » اي شدن  رسانه«فرآيند  

كننـد و    ازپيش درخلـوت سـپري مـي       جوانان فراغت خود را بيش    . جوانان درجوامع مدرن است   
  )2، 1383ذكايي،.(هاي جديد متكي هستند اي به رسانه طور فزآينده براي سرگرم شدن به

  
  مسألهبيان 

نظران علوم اجتماعي بر اين باورند كه تركيب و همگرايي           بسياري از دانشمندان و صاحب    
اي  را وارد عصر تازه    هاي اخيرما  داري در دهه   هاي ارتباطي و تجديد ساختار نظام سرمايه       فناوري

را   آن اي و بعـضي    جامعه شبكه » امانوئل كاستلز «،  »جامعه فراصنعتي «را   آن» دانيل بل «. كرده است 
داننـد كـه در آن دسترسـي بـه      اي مـي  ي اطالعاتي را جامعـه    اند، جامعه  ناميده» جامعه اطالعاتي «

ها و اطالعات اهميـت زيـادي در زنـدگي روزمـره پيـدا كـرده و سـبب             اطالعات، افزايش يافته  
هاي جمعي، بـه     ي تأثير رسانه   به سبب گسترش دامنه   . تغييراتي در ساختارهاي شغلي شده است     

ي اطالعاتي امروزه بعدي جهاني      رساني، جامه  هاي اطالع  ژه ماهواره و اينترنت و ساير فناوري      وي
  . شود پيدا كرد و منحصر به كشور خاصي نمي

. هاي ايـن عـصر اسـت     هاي ديجيتالي و فشردگي زمان و مكان از ويژگي         توسعه به فناوري  
هـاي شخـصي بـه منـازل و          سـپس رايانـه   يابنـد و     ها به جامعه راه مـي      در اين فرآيند ابتدا رايانه    

راه اطالعـات را از وسـط منـازل          شوند و بـزرگ    ها وارد مي   هاي خصوصي افراد و خانواده     حوزه
 كـم هزينـه بـه       نـسبتاً ها به خطوط تلفـن و دسترسـي آسـان و             وصل شدن رايانه  . دهند عبور مي 
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هاي مختلف زنـدگي   ، جنبهاينترنت، افراد را به اطالعات انبوه و جهاني متصل ساخته و اين همه          

هـاي اطالعـاتي و ارتبـاطي        هاي مهمي كه از فنـاوري      يكي از جنبه  . دهد مارا تحت تأثير قرار مي    
ي اطالعـاتي   به همين دليل است كه ظهور جامعه. پذيرد، هويت است  ي اطالعتي تأثير مي    جامعه

  .رفته استشناسان و ساير صاحب نظران قرار گ و اثرات آن بسيار مورد توجه جامعه
  

  ظهور جامعه اطالعاتي
هـاي مختلفـي ارائـه شـده         ي اطالعـاتي، ديـدگاه     درخصوص چگـونگي پيـدايش جامعـه      

هاي اطالعات متمركـز اسـت       اي كه حول محور فناوري     به انقالب فناورانه  » مانوئل كاستلز «است
را دگرگـون   هاي پاياني قرن بيستم، چشم انداز اجتماعي زندگي انـسان            كند كه در سال    اشاره مي 

  )28، 1384 كاستلز،(.ساخته و باسرعتي شتابان دركارشكل دهي مجدد بنيان مادي جامعه است
را با احتياط و به صورت مشروط بـه كـار           » ي اطالعاتي  جامعه«مفهوم  » كاستلز«با اين همه  

ي  ي اطالعـاتي بـه معنـاي همگـوني جهـاني همـه             برد و معتقد است نام بردن از يك جامعه         مي
ي متكي بر اطالعـات بـه        ي اطالعاتي يا جامعه    سخن گفتن از جمعه   . ي اجتماعي نيست  ها شكل

داري هستند و    ازيك سو اعضاي اين جامعه درشكل كنوني خود، سرمايه        : دو شرط نيازمند است   
بـدين معنـي    . ازسوي ديگر تنوع و چندگونگي فرهنگي ونهادي آنها بايد مورد توجه قرار گيـرد             

ي آمريكا همگي جـزء جوامـع اطالعـاتي بـه            ، چين، برزيل و اياالت متحده     اگرچه ژاپن، اسپانيا  
داري  ساز سرمايه  و همسان . آيند، اما هويت خويش را در ديگ جوشان و جهان گسترد           شمار مي 

  )48 همان، (.دهند متكي به اطالعات از دست نمي
اي را   ي شـبكه   دهد جامعـه   ي اطالعتي، ترجيح مي    بنابراين كاستلز به جاي اصطالح جامعه     

به نظر وي يكي از پيامدهاي مهم گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات نوين مبتني            . به كار ببرد  
هاي اطالعاتي، فرهنـگ     رو در اثر ايجاد و گسترش شاهراه       برآن، دگرگوني فرهنگ ماست از اين     

  )384،همان (.نويني درحال ظهور است
  كند كه درآن كيفيت زندگي معرفي مي اي  معهجا  اطالعاتي را  ي ، جامعه»ويليام مارتين«

ي اقتصادي به ميزان روبه تزايدي، به اطالعـات          همانند چشم اندازهاي تحول اجتماعي و توسعه      
اي، اسـتانداردهاي زنـدگي، الگوهـاي كـار و           در چنين جامعه  . برداري از آن وابسته است     و بهره 
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هـايي قـرار     الـشعاع پيـشرفت    محسوسي تحت  ي كامالً  فراغت، نظام آموزشي و بازاركار به گونه      

  )20-21، 1380، يمحسن.(ها روي داده است گرفته كه در قلمرو اطالعات و دانش
ي اطالعـات و ارتباطـات در        كند كه در زمينه    از انقالبي ياد مي   » جان فيدر «درهمين رابطه،   

. ار داده اسـت   ي زمين را تحـت تـأثير قـر         هاي روي كره   ي انسان  جهان روي داده و زندگي همه     
يعنـي از   . ي اقتصادي، سياسـي و فرهنگـي اسـت         كه مبتني بر رايانه و داراي آثار گسترده        انقالبي

شـود و   سويي، اطالعات را به كااليي تجاري و سودآور بدل كرده كه تملك آن باعث قدرت مي           
، 1380فيـدر، . (گـذارد  ها برجاي مي   از سوي ديگر، اثرات ماندگاري بر شخصيت و هويت انسان         

5-4(  
هـاي   كه بر نوآوري وسيع فناوري    » ي اطالعاتي  جامعه«تعريف مشابهي از    » فرانك و بستر  «

هـاي   ي نخـست كـاربرد فنـاوري       بـه نظـر او در وهلـه       . دهـد  اطالعاتي مبتني است به دست مي     
ي گوشه و كنارهـاي جوامـع گـسترش يافتـه و اسـتفاده از كامپيوترهـا                  به همه  اطالعاتي، تقريباً 

ي  صورت گرفته و به توزيع گسترده      ي مخابرات  سپس تحول ديگري در زمينه    .شده است  همگاني
هاي اطالعاتي و    اطالعات در سطح جامعه، منجر شده كه مردم جهان را هرچه بيشتر در بزرگراه             

آثار فرهنگي اين وضعيت را در جاهـا و مـوارد           . دهد گيري از اطالعات قرار مي     در معرض بهره  
 غذاهايي كـه  ،پوشيم، سبك آرايش مو و صورت      هايي كه مي   لباس. شاهده كرد توان م  مختلف مي 

فرهنگ معاصـر   . خوريم، آداب معاشرت و معماري منازل نيز در همين زمينه، قابل ذكر است             مي
هاي ديگر را در خود نهفتـه دارد    هاي قبل از خود و فرهنگ      به شكلي عجيب، اطالعات و ارزش     

  )52، 1383وبستر،( .كند و از آنها استفاده مي
 -آوري ترين نظريه پردازان انتقادي بـه ظهـور فـن          به عنوان يكي از مهم    » يورگن هابرماس «

و به نظر     كرده است  تأكيداي و اطالعات ديجيتالي و تأثيرآن در فرآيند جهاني شدن            هاي ماهواره 
 را  ده تنها خو  آمريكايي ن  ي شده طاليي همساني ايجادشده و فرهنگ    فرهنگي نوعي  ي وي، درعرصه 

دار  ريشه و ها راكمرنگ  تفاوت نيز معنادارترين  حتي درغرب  كند، بلكه  مي دور تحميل  هاي برسرزمين
  )1284،102هابرماس،.(است كرده بنيان راسست محلي هاي سنت  ترين 
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  1مفهوم هويت

بعد روانشناختي آن بـه نـام هويـت شخـصيتي خوانـده             . هويت داراي ابعاد مختلف است    
هاي منحصر به فرد فيزيكي      هاي منحصر به فرد از ويژگي      و شامل تعريف فرد از ويژگي     شود   مي

هويت اجتماعي به تعريفي كه فرد      . با هويت اجتماعي تفاوت دارد    . و روانشناختي خودش است   
كنـد، داللـت دارد و شـامل     هـاي اجتمـاعي از خـودش مـي      براساس تعلق و عضويت در گـروه      

 از اين ابعاد هويت خـانوادگي، هويـت قـومي و هويـت دينـي      برخي. هاي مختلفي است  هويت
بـه  . شود هاي اجتماعي فرد تشكيل مي     هويت فردي از مجموع هويت شخصيتي و هويت       . است

عبارتي ديگر هويت يعني كيفيت يكسان بودن در ذات، تركيب و ماهيت و نيز يكسان بـودن در                  
همانند ديگران بودن در    :  متفاوت است  ي هويت داشتن داراي دوجنبه   . ي شرايط  هر زمان و همه   

  (Hekman;1999:11).  گذر زمانري خود و همانند خود بودن د وظيفه
داشـتن  . ها و ديگران است    ها و تفاوت و تمايز با غيرخودي       هويت شامل شباهت با خودي    

جنس اعتماد به نفس، احساس     : هايي است ازقبيل   احساس هويت انساني و شايسته، داراي نشانه      
گيـري مثبـت و شايـسته در مواجهـه بـا             ايتمندي از خود، قدرت مقابله با مشكالت، جهـت        رض

در مقابـل نداشـتن هويـت داراي آثـار و           . ها ي مقاوم براي پيشبرد برنامه     رويدادها و داشتن اراده   
هـاي اجتمـاعي،     مـسؤوليت هـا، فـرار از       توجهي بـه فرصـت     سردرگمي، بي : عالئمي است مانند  

بحـران  «رسـد    نظـر مـي    پس به . منطق وسطحي ازديگران   انگي و نيزتقليد بي   احساس از خود بيگ   
 يوسـفي، . (آنـان انتظـار دارد    عدم توانايي نوجوانان در قبول نقشي است كه جامعـه از             2»هويت
1383 ،80(  

  سنتي،هويت بيشتر متأثر ازعوامل انتسابي، ازپيش مشخص  دهد درجوامع ها نشان مي بررسي
وانسجام بيشتري در ابعاد مختلف     ) 3انسجام مكانيكي (ها شبيه يكديگرند   نانسا. شده وثابت است  

شوند  يابي چندان دچار تغيير و دگرگوني نمي       لذا افراد جامعه به احاظ هويت     . هويت وجود دارد  
يـابي   اما درجوامع جديد منابع هويت    . آيد اي به نام بحران هويت بوجود مي       مسأله كمتر   و اساساً 

هـا و قـشرهاي اجتمـاعي متعـددي عـضو            ها در گـروه    زيرا انسان . تسابي است متعدد و بيشتر اك   
                                                 
1-Identity 
2-Identity crisis 
3-Mechanical solidarity  
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هـاي   ي هويـت و چـالش      مسألهاينجاست كه   . ها در معرض تغيير است     لذا هويت انسان  . هستند

  . كند هويتي بوز مي
يابي نوجوانـان   توانند برفرآيند هويت دهد كه چهارعامل سهم اجتماعي مي     بررسي نشان مي  

  :تند ازركه عباتأثير بگذارند 
 .شود هاي پرورش كه خود شامل خانواده، مدرسه، همساالن مي پايگاه.1

مسائل فرهنگي كه متشكل از باورهاي ديني واعتقادات مذهبي، سنن، باورها و رفتارهاي             .2
 .اجتماعي است

هـاي   هاي مبتني بر وضعيت اقتـصادي، گـروه        نظام اقتصادي و حكومتي كه شامل ارزش      .3
 .ين و مقررات حكومتي استسياسي، قوان

مانند اينترنت و   (اي هاي ماهواره  هاي جمعي كه شامل راديو، تلوزيون، سينما، شبكه        رسانه.4
 .، كتب و مطبوعات است)تلفن همراه

  . برخوردار استعوامل باهم، همسوباشند، هويت فرد از يكپارچگي بيشتري  هراندازه اين.5
هـا   هـا، باورهـا، داوري      نوجواني و جـواني، ارزش     فرد در دوران  » از يك اريكسون  «به نظر   

هاي  حل و پاسخ   برد و درجستجوي راه     مي سؤالوهنجارهاي مورد قبول خانواده و جامعه را زير         
آميـز فرآينـد رشـدرواني واجتمـاعي، امكـان حـل             نتايج موفقيـت  . پردازد مناسب به كندوكاو مي   

لـذا درمقابـل آشـفتگي و       . دهـد  ه فرد مي  واجتماعي را درمراحل بعدي زندگي ب      رواني  تعارضات
  . گيرد و انسجام هويتي قرار مي» گيري هويت شكل«بحران هويت، فرآيند

كند كه از نظر تأثيري كه  بندي مي هويت نوجوانان را درچهار وضعيت دسته  » جيمز مارسيا «
 -الف:  است اي بر تحول هويتي دارد، الهام بخش       هاي جديد رسانه   نوين مانند فناوري    هاي مؤلفه

  )81همان، (انسجام هويت وعدم پراكندگي-هويت ت تعليق-هويت پ توقف- ب هويت به دستيابي
هـا   ازديگـر ديـدگاه    ي كنش مقابل نمادين، بـيش      شناختي، نظريه  هاي جامعه  در ميان ديدگاه  

براسـاس ايـن ديـدگاه،      . اسـت  تحليل قـرارداده   را مورد مطالعه و    گيري آن  ي هويت وشكل   مسأله
جـرج  « .گيرد طورخاص درجريان روابط متقابل با ديگران شكل مي       طوركلي و هويت به    اها به معن

. دهـد  ي هويت ارائه مي     نظريات بديعي در زمينه    ،ي اين ديدگاه   پرداز برجسته  نظريه» هربرت ميد 
هايي كه  ي ويژگي نظر ميد مجموعه هاگر بپذيريم كه هويت پاسخي است به پرسش من كيستم؟ ب      
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بـا يـادگيري    . گيـرد  شمارد در مپتفامل با ديگران و درسطح جامعه شكل مي          ي خود برمي  فرد برا 

گيرد  ي خودش شكل مي    زبان و درمراحل مختلف اجتماعي شدن، هويت فرد يا تصور او درباره           
ي شـاخص ديگـر ايـن ديـدگاه، معتقـد            چهره» مانفردكان«) 279 ،1377،تزرري.(شود وساخته مي 

» هـا  نگـرش «هويت فرد، در جريان تعامل اجتماعي و با دروني شـدن            در قالب   » خود«است كه   
مـن  «اي   او براي شـناخت هويـت، آزمـون بيـست جملـه           . گيرد ديگران نسبت به خود شكل مي     

 خودشـان را در تمـاس بـا ديگـران           را مطرح ساخت و معتقـد بـود كـه افـراد معمـوالً             » كيستم
  )98،138 ،دوران (.شناسند مي

الهام از ميد، گافمن و بارت، معتقد اسـت بـراي درك و فهـم هويـت                 با  » ريچارد جنكينز «
درايـن الگـو،    . شناسي واحد استفاده كرد    توان از يك الگوي هويت     فردي و هويت اجتماعي، مي    

هويـت  . انـد  است كه پيوسته بـا يكـديگر در تعامـل         » دروني«و  » بيروني«هويت داراي دو وجه     
به . باشد اد براساس تعلق به يك گروه يا رده اجتماعي مي         فردي مبتني بر تفاوت و تمايز ميان افر       

ازسـويي هويـت،    . اعتقاد جنكينز تعاملي دوسويه ميان هويت و زنـدگي اجتمـاعي جريـان دارد             
شرط الزم براي زندگي اجتمـاعي اسـت وازسـويي ديگـر درجريـان زنـدگي اجتمـاعي شـكل                    

  )15 ،1381كينز،تج (.شود كند و بازسازي مي گيرد، تغيير مي مي
 كرده و هويت را آگاهي فرد نسبت به         تأكيدبر نقش فرد در تشكيل هويت       » آنتوني گيدنز «

در . برداشتي كه گيدنز از هويت دارد به برداشت كان از هويت نزديك اسـت             . داند مي» خودش«
اين برداشت از هويت هم ابعاد اجتماعي و هم ابعاد فردي لحاظ شده اما بر بعد فردي و نقـشي                    

ي پويـا و متغيـر    گيري و بازسازي هويت دارد و بـر جنبـه          فرد در دنياي مدرن در شكل      كه خود 
هاي هـويتي را در دوران       هاي روانشناختي و چالش    گيدنز جنبه .  بيشتري شده است   تأكيدهويت  

جديد مورد توجه و تحليل قرارداده اسـت و بازانديـشي در هويـت را كـه در پرتـو معيارهـا و                       
گيـرد، ويژگـي دوران جديـد و          هم درحال تغيير است، صورت مي      دائماًهاي جديدي كه     ارزش
. دانـد  هاي اطالعاتي، ارتباطاتي و جهاني شدن اقتصادي و فرهنگي مـي           ي گسترش فناوري   نتيجه

  )1384گيدنز، (
  هويت اجتماعي، :زيرخالصه كرد شرح هاي هويت را به توان ويژگي فوق مي مطالب باتوجه به

  دهد كه براي  سازي به فرد امكان مي فرآيند هويت. رتباط با ديگران استنوعي خودشناسي در ا
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. هاي بنيادي معطوف به كيستي و چيستي خود پاسخي مناسب و قـانع كننـده پيـدا كنـد                   پرسش

  .هويت محصول كنش اجتماعي است و با نوعي ثبات شخصيت و دوام نسبي همراه است
ي، گسترش ارتباطـات     هاي ماهواره  ي، شبكه  ارتباط -هاي اطالعاتي  امروزه گسترش فناوري  

مجازي و بدنبال آن افزايش اين دسـته ازكـاربران خـصوصا ارتباطـات مجـازي و بـه دنبـال آن                      
هـايي هـستند كـه باعـث تغييـرات            در ميان جوانان پديـده     افزايش اين دسته ازكاربران خصوصاً    

 د و تغييرات هويتي را خصوصاً     ان هاي زندگي افراد شده    ها و شيوه   ها و نگرش   اي در ارزش   عمده
  . اند در جوانان ايجاد نموده

هاي اطالعاتي و ارتباطاتي به ويژه كامپيوتر، اينترنت و ماهواره،           با ظهور و گسترش فناوري    
اي   پايدار و منسجم به پديده     نسبتاًاي   هويت و معنا و مبناي آن دچار تغيير شده است و از پديده            

اي كـه    هاي مـاهواره   در ذيل به دو نمونه از اين شبكه       . ديل شده است  متغير وسياه و چند پاره تب     
  .پردازيم بيشترين تأثير را داشته و كاربران بسياري را مخاطب قرار داده اند، مي

  
  اينترنت

اي  ي شگفت قرن، انقالب مهمي درارتباطات پديد آورده است ويژگي عمده           اينترنت پديده 
اينترنـت ماننـد    . اسـت » تعامـل «شـود،  ها ديـده نمـي     ير رسانه كه در اينترنت وجود دارد و در سا       

مانند تلفن تبـادل اطالعـات را       . كند صنعت چاپ امكان ايجاد اطالعات را براي عموم فراهم مي         
آورد،  ها و نشريات، امكان يادگيري و خودآموزي را بوجود مـي           سازد، مانند كتاب   ذير مي پ امكان

طـور همزمـان     ي اين كارها را به     آورد و كليه   ي را فراهم مي   مانند سينما و تلوزيون امكان سرگرم     
ي آن در داشتن بـازخور و قابليـت تعامـل اسـت كـه سـبب                  اما ويژگي عمده  . دهد نيز انجام مي  

  (selnow;2000;60).شود شخصي كردن ارتباطات مي
تـرين وسـيله بـراي توانمنـد سـاختن           اينترنت به عنوان ابـزار اطالعـاتي پرقـدرت، آسـان          

اينترنـت كـاربران و     . رهاي درحال توسعه به مظور عبـور از راه توسـعه و پيـشرفت اسـت               كشو
 و درحال حاضر به عنان      (Webster;2001). كند ساعته به هم مرتبط مي    24ارتباط گران را به طور    

  .ي پست مدرن انسان را قادر به غلبه بر مكان و زمان نموده است يك رسانه
  هاي اينترنتي و فضاي ارتباطي جديد ساخته شده  رينويسندگان بيشماري گسترش فناو
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هاي مـدرن بـه شـكل ابـزار وتكنيـك موردبررسـي قـرار                 به فرم تجلي ايده    توسط آنها را صرفاً   

   (Levy;2001;230). اند داده
هـاي فرهنگـي     هاي رايج مانند اينترنت با انقـالب        بر همخواني فناوري   تأكيد، با   »اسكوبار«

  (Escobar;1994). دهد ي فناوري را مورد بررسي قرار مي غربي و توسعهموجود، مباني فرهنگي 
، فرهنـگ مجـازي برخاسـته از فرهنـگ برتـر عملـي و تكنولـوژيكي، در        »كاستلز«از نگاه  

  .(castells;2001;16)فهرست ماموريت غلبه بر جهان قرار داشت
دانـسته، آن را     جديـد و پـسا مـدرن         خرتر، فضاي فرهنگ مجازي را كـامالً      أنويسندگان مت 

نشانگر گسستي عمـده و اساسـي در الگوهـاي فرهنگـي جامعـه، هويـت و ارتباطـات در نظـر              
ي تغيير پسامدرن    معتقد است تصاوير مرزي فضاي مجازي نشانه      » وب«به عنوان مثال    . گيرند مي

» پوسـتر  «(webb;1998).از انسان محصور به يك غيرانسان محصور مجهـز بـه كـامپيوتر اسـت              
فرهنگي غيـر از مبـادالت      . هاي اينترنتي، فرهنگ دومي را پديد آورده است        ت فناوري مدعي اس 

كنـد   بيني مي  او پيش  (poster;2000;13)ها و صداها بين افراد در يك فضاي واقعي         همزمان نشانه 
گردد و براي اين بافت     » مدرن«كه پيامدهاي فرهنگي اين نوآوري ، بايد سبب تخريب و نابودي            

را كـه عقايـد     » دريـدا «و»بودريـارد «،»هايدگر«از نظريات پسامدرن انديشمنداني نظير      هايي   گزاره
مدرن در خصوص پيشرفت، شخصيت اصيل تعريف پذيرد و وجود مباني مطلق بـراي سـاختار            

هـاي پـسامدرن در      معتقد است ديدگاه  » پوستر«. كند اند، را زا نوتوين مي     علم را به چالش كشيده    
ي عهاي مربوط به ساختارهاي ثابت اجتما      ه فراتر از عقايد و آموزه     خصوص زندگي و فرهنگ ك    

ممكن است بافضاي پويا، شناور و حتي به لحاظ فرهنگي متناقض با فضاي مجـازي، بيـشترين                 
ترين مـوارد اسـتفاده از اينترنـت         رايج  (Meacfadyn;2002;6). پيوند و سازگاري را داشته باشد     

  :تند ازرعبا
هـاي علمـي و      ها به منظور انجام فعاليت     ات گوناگون موجود در شبكه    استفاده از اطالع  -1

  .اي ها و منابع كتابخانه پژوهشي و دسترسي به كتاب
 انجام امور اداري وتجاري-2

  چت، ايميل و (هاي گفتاري، نوشتاري و تصويري  برقراري ارتباط با سايرين به شيوه-3
 ) ي تلفني مكالمه
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 راديويي و تلويزيوني هاي  مندي از برنامه بهره-4

 آموزش از راه دور-5

  
  ي اينترنت نگرش جامعه شناختي به پديده

ثيرات اجتماعي اينترنت را بر روابط اجتمـاعي،        أسان از اين زاويه سعي دارند تا ت       شنا جامعه
ها، وبه كلي هويت اجتماعي كاربران مورد توجه قرار دهند اين نگرش به طيفـي از اثـرات                   كنش

هاي جديد اطالعاتي و ارتباطاتي بر روابط و تعلقات اجتماعي، شكل دهـي              ولوژياجتماعي تكن 
  .يك معناي عمومي جديد

هاي  هاي اجتماعي وبازانديشي وتغييردر هويت     هاي جديدمشاركت  براي ارتباطات، صورت  
  . داردتأكيدخود ساخته 

اوقـات  هـا و تجـارب        مكـان  1»از متن خـارج شـدن       «محوريت يافتن ارتباط و سرگرمي،      
ي هـا  اي شـدن رسـانه     مكان، چند وظيفه  هاي سرگرمي غير وابسته به زمان و       فراغت، رواج شكل  

پـذيز سـاختن انـواع       جديد و لذت بردن جوانان از توانايي انجام همزمان چند وظيفـه و امكـان              
هـاي اصـلي     هـاي عـاطفي و زيباشـناختي و فرهنگـي از جملـه مشخـصه               جديدي از مـشاركت   

  .باشد يژه اينترنت ميهاي جديد بو رسانه
رويكردهاي غالب در بررسي تأثيرات اجتماعي و رواني اينترنت بر جامعه را در دو دسـتة                

هاي جديـد    رويكردهاي تكنولوژيك نقش رسانه   . توان قرار داد   كلي تكنولوژيكي و اجتماعي مي    
ي را شـكل    دانند ودر بررسي نهـايي تكنولـوژ       را در روابط وتبعات اجتماعي آن تعيين كننده مي        

هاي چندي از ايـن منظـر بـه          نظريه. نمايد هاي تحول آن تلقي مي     دهندة روابط اجتمايي و شكل    
 كـه فـردي بـودن       2»مدل حـضوراجتماعي  «توان   براي نمونه مي  . اند هاي جديد توجه كرده    رسانه

 كـه   3»اي غناي رسانه «نظرية   داند، ساز اثرات اجتماعي كمتر آنها مي      ارتباطات كامپيوتري را زمينه   
هـاي   ها و نشانه ها را تابع فلرفيت آنها در انتقال پيام       توانايي تأثيرگذاري بر روابط اجتماعي رسانه     

دانند و   ها را عامل تعيين كنندة انتخاب آن از جانب كنشگران مي           بينند وغناي رسانه   اجتماعي مي 
                                                 
1-de-contextualization 
2-social presence model 
3-media richness theory 
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 اثـرات محـدود كننـدة    كه به دنبـال تبيـين  .  اشاره كرد1»شيوةپردازش اطالعات اجتماعي «نظرية  

  . داند ارتباطات اجتماعي مي
هاي جديد اطالعاتي و ارتباطـاتي بـه         در مجموع رويكردهاي فوق به ابعاد اجتماعي رسانه       

اي و با اهميت كمتر نگريسته ودر تحليل نهايي قائل به قابليت تقليـل اطالعـات                 صورت حاشيه 
هـا در    جايگزين در مطالعة اثـرات رسـانه  رويكردهاي. هاي اطالعاتي هستند  كامپيوتري به بايت 

 2»اسـتفاده و التـذاذ    «هايي همچون    نظريه. دهند مقابل به عوامل اجتماعي توجه بيشتري نشان مي       
 از جمله رويكردهاي غالـب در ايـن   5»هاي تعاملي نظريه«  و 4»سازه گرايي اجتماعي« ،   3»مبادله«

  .آيند دسته به شمار مي
هاي مبادلة اجتماعي اسـت، مـدلي رايـج در           ه خود متأثر از نظريه    ك» استفاده و التذاذ  «مدل  

ها و تـأثير ايـن اسـتفاده         مطالعات توصيفي و اكتشافاتي درخصوص نحوة استفادة افراد از رسانه         
هاي جذب جوانان به اينترنت و فضاي مجازي و رفتار آنهـا در              داليل و انگيزه  . پررفتار آنهاست 

  .شود ستند كه در اين مدل به آنها توجه ميهاي اصلي ه فضاي مجازي زمينه
گرايي تالشي بـراي تبيـين نحـوة ارتبـاط افـراد بـا فـضاي                 نظرية تعاملي، تفسيري و سازه    

رويكـرد  . شـود  هـاي دخيـل در آن محـسوب مـي          مجازي، فهم آنها از اين ارتباطات و مكانيسم       
ارتباطـاتي، ايـن تـأثيرات را       هاي اطالعـاتي و      گرايي با تلقي نسبي بودن تأثيرات تكنولوژي       سازه
دانند كه كاربران و افراد حاضر در حوزة ارتبـاط از آن بـه عمـل                 ، تفسير و فهمي مي    6»متن«تابع  
 ايـن نظريـه كـه     . آينـد  هاي اجتماعي تعيين كنندة معناي ارتباطات به شمار مي         ساخت. آورند مي

و » دريـدا «اني همچـون    ملهم از آراي پديدارشناسـي گارفينكـل ، برگـر و الكمـن و انديـشمند               
اجتماعي را ساختة كنشگران دانسته، همزمان به نقـش انتخـاب، اراده و              اقعيات است و » گرگن«

  .در تعامل با متن و ساختار اجتماعي توجه دارد) عامل(استقالل فرد 
                                                 
1-social in formation processing model 
2-uses and gratifications 
3-exchange 
4-social constructionism 
5-interactionism models 
6-context 
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از ديگر انديشمنداني كه به توصيف نحوة مـذاكره و معتبـر سـاختن هويـت در تعـامالت                   

اشـاره  » گـافمن «توان به    ها پرداخته، مي   البي براي ارزيابي معاني اين رويارويي     رودررو و ايجاد ق   
هاي او در بررسي ارتباطات بين فردي از جانـب محققـان علـوم رفتـاري مـورد                   كرد كه انديشه  

  .استفاده بوده است
هاي تعـاملي جديـدي    توان استدالل كردكه اينترنت چهارچوب مي» گافمن«با الهام از اراي   

هـاي ذاتـي خـود،       ر برقراي ارتباطات بين فردي مهيا ساخته است كـه عليـرغم محـدوديت             را د 
دهـد، گـافمن در     هاي جديدي را نيز براي نمايش شخصيت در اختيار كاربران  قرار مـي              فرصت

پردازد كه افراد از آن بـراي        ها و امكاناتي مي    به توصيف تكنيك  » استيگما« كتاب خود موسوم به   
  . كنند لوب و قابل پذيرش از خويش استفاده مياراية تصويري مط

» چت روم «هاي رفتاري و شخصيتي خود در فضاي         توصيف مجازي كه كاربران از ويژگي     
تالش براي پيشدستي در گرفتن     . ها تبيين كرد   توان  باتوجه به اين گزاره      آورند را مي   به عمل مي  

آميـز ويـا نادرسـت از        ي وگاه مبالغـه   اطالعات، شناسايي اوليه از مخاطب گفتگو، توصيف انتخاب       
هاي رفتاري و شخصيتي و نشان دادن همدردي و همسويي براي جلب پـشتيباني               برخي ويژگي 

پـشت  «هـاي  دگياهـاي نـشان دهنـدة تـداركات و آمـ           و حمايت عاطفي مخاطب از جمله زمينه      
باطـات  ماهيـت غيـررودرروي ارت    .  خود هـستند   1»ي روي صحنه «افراد، براي نمايش    » اي صحنه

توانـد انگيـزة بيـشتري را بـراي كـاربران آن دربـازي هويـت،                 الكترونيكي اينترنتي همچنين مي   
درآن كمتـر  » شـرمندگي «رفتارهاي آزمايشي و اراية تصويري غيرواقعي فراهم سازد كه ريـسك            

تـوان بـه     در مجموع كاربست مفاهيم گافمن در ارتباطات اينترنتي مي        ) 1383،281كايي،ذ(.است
  .ها و استراتروي مورد استفاده در تعامالت بين فردي به كار رود مكانيسمتسريع 

منـدي از    در بهـره  » مكان«و  » جنسيت» «طبقه«براي ارزيابي تأثير نيروهاي ساختي همچون       
گونه ارتباطات به نوبة خود بر اين روابـط بـر            اينترنت و گفتگوهاي اينترنتي و نيز تأثيري كه اين        

تـوان    جامعه شناس فرانـسوي مـي      4»بورديو «3»ميدان« و   2»عادت« سازي   جاي مگذارد از مفهوم   
                                                 
1-front stage 
2-habitués 
3-field 
4-Bourdieu 
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هاي عمل و زيـستي اسـت كـه فـاعالن اجتمـاعي در               شيوه» عادات«براي بورديو،   . استفاده كرد 

  .شوند كنند و از طريق تجربة عملي آموخته مي جريان اجتماعي شان كسب مي
 كه در ارتباط با عادت شكل گرفتـه         دنياي عملي « :نويسد ، بورديو مي  »منطق عمل «دركتاب  

هاي رسيدن به هدف، مـسيرهاي قابـل انتخـاب و موضـوعاتي كـه                دنيايي است كه روش    است،
  )Bourdieu;198( شناسي دائمي هستند را از قبل مشخص ساخته است واجه يك خصلت غايت

ها درحال تغييرند و رابطة بين عادت و ميدان در معـرض             براين اساس بايد گفت كه ميدان     
 اشاره بر وجود عاداتي ندارند كه بـازيگران يـك ميـدان             ملزومات ميدان ضرورتاً   .گسست است 

بـدين ترتيـب اگرچـه اسـاس        . دراينجا نيز امكان كنش و انتخاب وجود دارد       .مجهز به آن باشند   
هايي وجود دارد كه مبناي مبـارزه بـراي تعريـف            هماند با اين حال شيو     فرآيند بازآفريني باقي مي   

  .گرداند ميدان و امكان عمل فرد را فرا هم مي
توان در تحليل فرهنگي و ساختاري از تـأثيرات          مفهوم سازي بورديو از عادتو ميدان را مي       

گيـري عـاداتي جديـد را        توانـد زمينـة شـكل      ارتباطات مجازي مي  . اينترنتي به كار برد    ارتباطات
جابجـايي  «كـشاند و در نتيجـه آن         قبلـي را بـه چـالش مـي        ) عـادات (م سازد كـه شـرايط       فراه
ماند، بـا ايـن حـال        بدين ترتيب اگرچه اساس فرآيند بازآفريني باقي مي       . گيرد صورت مي 1»هايي
مركـز  .(سـازد  هاي متنوعي مبناي مبارزه براي تعريف ميدان و امكان عمل فرد را فراهم مـي   شيوه

  )1389طات، هاي ارتبا پژوهش
  

  2چت
 نيز اتـاق گفتگـو      3»چت روم «براين اساس . ي انگيلسي به معناي گفتگوست     چت يك كلمه  

ببيننـد بـا     كـه يكـديگر را     چت روم در واقع فضايي است كه درآن افراد بدون آن          . شود تلقي مي 
  .وگوي نوشتاري و پردازند  و از طريق اينترنت با هم در ارتباط هستند و به گفت4»ايميل«

                                                 
1-dislocation 
2-chat 
3-chat room 
4-Email 
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ها يا تاالرهاي گفتگو به عنوان بپيكي از پرطرفدارترين امكانات اينترنتي، شـرايط              ت روم چ

هـا،   اي در شكل گيري خـرده فرهنـگ   جديدي را پيرامون كاربران خود قرار داده و مرزهاي تازه      
گمنامي سرعت ارتباطات وسـايل بـودن آن پيامـدهاي         . اند ها و هويت جوانان پديد آورده      ارزش
. گـذارد  يـابي جوانـان برجـاي مـي         در روابط جنسيتي و الگوهاي ارتباطي و دوسـت         اي گسترده

اي از جوانان پديـد   اي را براي دسته تواند فضاي آزاد كننده تداخل طبقه با جنسيت و جغرافيا مي     
هاي رايج جنسيتي و اجتمـاعي را در فرهنـگ جوانـان كـم رنـگ سـازدو در                    آورده و مرزبندي  

ي روابط غيروابسته بـه زمـان و         كه تقويت كننده   هاي چت، ضمن آن     محيط ارتباطات اينترنتي در  
هاي جوانان نيـز تبـديل شـده         مكان گرديده است، به محملي براي جستجو و ارضاي كنجكاوي         

  )1383،277ذكايي، .(است
دهـد تـا    گذارد كه به آنهـا امكـان مـي    ها و امكاناتي را در اختيار فرد مي     ها تكنيك  روم چت

  .لوب و قابل پذيرش از خود ارائه كنندتصويري مط
هاي رفتـاري و شخـصيتي       ها، توصيف مجازي از ويژگي     كاربران ممكن است در چت روم     

تواند موجب   اين امر مي  . هاي واقعي آنها تفاوت بنيادي داشته باشد       گيژخود ارائه دهند كه با وي     
جـب بوجـود آمـدن هويـت        توانـد مو   اين امر مي  . بوجود آمدن هويت كاذب بنيادي داشته باشد      

تواند موجب بوجود آمدن هويت كاذب يا هويـت موقـت            اين امر مي  . كاذب بنيادي داشته باشد   
كنـد كـه     هايي را تجربـه مـي      هويت كاذب به اين معنا است كه فرد هويت        . در افراد بشود  ) آني(

در هـر چـت،   هيچ كدام متعلق به او نيستند و هويت موقت يا آني نيز به اين معنا است كه فـرد                
بـه ايـن    . كند كه پايدار نيست و دام آنها تنها تـا پايـان آن چـت ادامـه دارد                  هويتي را معرفي مي   
  .كند كه زودگذر و ناپايدارند هاي متعدد و فراواني را تجربه مي ترتيب فرد هويت

 ظهـور   أارتباطـات، منـش    ثير گرفتن از صنعت همزمان    أمعتقد است جهان مجازي با ت     » بل«
ي محـدودي    الساعه شده است كه در دوره      هاي خلق  ي آني و به دنبال آن ظهور هويت       ها فرهنگ

  )1385عاملي،.(روند هاي جديد به سرعت از بين مي گيرد و به ظهور هويت شكل مي
شـوند بـه    هاي چندگانه كه در يك فرد ديده مي     درعين حال بايد خاطرنشان كرد كه هويت      

كـه  ،  (1383)نتايج تحقيق ذكايي   (Truch;Hulme2004) .ندا نها كاذب آي   اين معنا نيست كه همه    
» چـت «دهد كه لذت بخش دانـستن فـضا     ساله انجام گرفته نشان مي15-30 جوان   170برروي  
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اين يافته بيانگر ميل بيـشتر پـسرن بـه برقـراري ارتبـاط              . بيشتر از جانب پسران ابراز شده است      

يـشتري اسـت كـه دختـران بـه ارتبـاط و             همزمان دوستانه با افـراد غيـرهمجنس و وابـستگي ب          
ها بيانگر ميانگين سني باالتر      مشاهدات انجام شده در چت روم     . كنند گفتگوهاي اينترنتي پيدا مي   

به اين ترتيب روابط در فضاي مجازي چت گسترش روابط          . است كاربران مردو تعداد بيشتر آنان    
ي جنـسيتي در روابـط مجـازي    هـا  كنند و اگرچـه مرزبنـدي   واقعي است كه در جنس تجربه مي   

تر از روابط حقيقي است، با اين حال واقعيت بيولوژيك و به ويژه اجتماعي جنسيت در                 رنگ كم
  .دهند اين روابط نيز خود را نشان مي

هاي اجتماعي در برقراري ارتباط از سوي خـانواده           ضعف مهارت  ،جامعه شناسان معتقدند  
گوهاي خصوصي، انزواطلبي و نيازهـاي       ي در گفت  هاي اجتماع  و نهادهاي آموزشي، محدوديت   

  .كند جنسي، نظر نوجوانان و جوانان را به چت رومها جلب مي
  

  پيام كوتاه
اه تهاي چت براي نسل جوان كاسته شده و پيام كو رسد كه هم اكنون از جذابيت به نظر مي 

 و ارتبـاط هـم زمـان        صال به اينترنت  تت به امكاناتي مانند كامپيوتر، ا     چ. جايگزين آن شده است   
موبايـل بـه    . در حالي كه ارسال پيام كوتاه تنها به گوشي موبايـل نيـاز دارد             . دو كنشگر نياز دارد   

كند كه درهرزمان و     پذيري اين امكان را براي افراد فراهم مي        علت همراهي هميشگي و دسترس    
تـوان گفـت     يگـر مـي   بـه عبـارت د     . ديگري را داشته باشند    باهر مكاني، امكان برقراري ارتباط      

ي چـت    درحالي كه بواسطه  . ي پيام كوتاه، فرد همواره آنالين و قادر به پاسخگويي است           بوسيله
بنابراين با رواج اسـتفاده از موبايـل        . گاه اين امكان وجود ندارد كه فرد همواره آنالين باشد          هيچ

ز هيجان چت كـردن     در بين جوانان و محبوبيت سرويس پيام كوتاه و درعين حال كاسته شدن ا             
ثيرات بيـشري   أاه و اسـتفاده از موبايـل تـ        تـ رسد درحال حاضر پيام كو     به مرور زمان، به نظر مي     

  .نسبت به چت بر جوانان داشته باشد
معتقد است كه موبايل، در درون خانه كه فضايي عمومي اسـت، يـك خلـوت و                 » لورنت«

ايجـاد ايـن فـضاي      .  راه دارد  درنتيجـه در آن كمتركـسي     . تنهايي جديـدي بوجـود آورده اسـت       
  براي مثال به آنها. كند شخصي و خصوصي در جمع، نقش مهمي در هويت فردي جوان ايفا مي
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  .ل كنند يا قرار مالقاتي را تنظيم كننددرد و ب اردهد تا بدون آگاهي ديگران پيامي  اجازه مي

. توان ديد   موبايل نيز مي   كند را در استفاده از     كه گيدنز به آن اشاره مي     » ازجاكندگي«فرآيند  
كند كه دو كنشگر بتوانند فارغ از زمـان و مكـان بـا     پذيري دائمي اين مكان را فراهم مي  دسترس

ضاء خـانواده اسـت و بيـشتر        عـ ي ا  تلفن ثابت درهرخانه متفلق بـه همـه       . هم ارتباط برقرار كنند   
ل يك ابزار شخصي اسـت      اما موباي . ندوش هاي يكديگر آگاه مي    اوقات اعضاي خانواده از تماس    

در نتيجه وابستگي فرد به زمـان و مكـان را از بـين    . كه به فرد تعلق دارد و هميشه همراه اوست    
  .كند تر و بدون كنترل ديگران را براي فرد ايجاد مي برد و امكان ارتباطات آزادانه مي

جـازي  ترين احساسي كه به ايجاد هويت م   در چت رومها به عنوان يك فضاي مجازي مهم        
اه ارسـال   تـ كند گمنامي و پنهان بودن هويت واقعي فرد است درحالي كـه در پيـام كو                كمك مي 

كه امكـان چنـين شـناختي در فـضاي           شود درحالي  شده توسط تلفن همراه، هويت فرد فاش مي       
در عين حال پيام كوتـاه ماننـد چـت، ازآنجـايي كـه امكـان                . ها وجود ندارد   مجازي و چت روم   

تـر بـه ابـراز       كند تا راحـت    كند، به جوانان كمك مي      و غير رودررو را فراهم مي      ارتباط نوشتاري 
  .احساسات و منويات خويش بپردازند

  
  مروري بر مطالعات انجام شده

تأثير تجربه فضاي سايبرنتيك بر هويت اجتماعي در سه سطح خانواده، گروه همـساالن،              « 
ر گرفته است نتـايج ايـن پـژوهش رابطـه          مورد بررسي قرا  ) 1382(توسط بهزاد دوران  » و جامعه 

هويت خـانوادگي،   (داري را ميان فضاي سايبرنتيك و هر يك از سه سطح هويت اجتماعي             معني
دهد كه اينترنت بر     پاسخگويان را مشخص نساخت، و نشان مي      ) هويت همساالن، و هويت ملي    

 اسـتفاده از اينترنـت و       هويت اجتماعي تأثيري ندارد، در اين تحقيق استفاده از اينترنـت و عـدم             
اند كه ازاهميت فراواني برخوردار بـوده اسـت          ميزان استفاده از اينترنت متغييرهاي مستقلي بوده      

  .ولي ميزان انواع استفاده ازديگر ان مد نظر قرار نگرفته است
هاي خـانواده    بررسي تأثير اينترنت بر ارزش    « پژوهشي با عنوان     ، جوادي  و     زنجاني زاده 

اين تحقيـق  . اند  انجام  داده  ) 83 – 82در سال   ( دانش آموزان دبيرستاني ناحيه سه مشهد      در بين 
هـاي دولتـي ناحيـه سـه         به صورت پيمايشي و با ابزار پرسشنامه در بين دانش آموزان دبيرستان           
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اي بـوده اسـت و حجـم         گيـري خوشـه    روش نمونه .  انجام شد  83 -82مشهد در سال تحصيلي     

كننـد،   آموزان از اينترنت اسـتفاده مـي       دانش% 45دهد كه    نتايج نشان مي  . باشد  نفر مي  403نمونه  
 دقيقه در هفته    127 دقيقه در هفته بوده و ميزان استفاده از چت،           498ميانگين استفاده از اينترنت     

رگرسيون چند متغييره با وارد كردن تمام متغييرها، تأثير اينترنت به خود اختـصاص داده اسـت،                 
چنـد متغيـره بـا وارد كـردن         همچنين در تحليـل رگرسـيون       . بوده است % 10 خانواده   در تحليل 
  .دار نشد هاي خانواده معني ، تأثير دسترسي به اينترنت بر ارزشمتغيرها

دهد تعداد كاربران اينترنت در ايران بـا رشـدي               تحقيقات سازمان ملي جوانان نشان مي     
 ميليون نفر بـا     3/2 ، به    80 درصد در سال     2/5فوذ   ميليون نفر ضريب ن    1/7 درصد از    90حدود  

شود بـا توجـه بـه        بيني مي   افزايش يافته است و پيش     81 در صد در پايان سال       4/9ضريب نفوذ   
 ميليـون   15ز  ه مر ها ب  افزايش نفوذ اينترنت در ايران تعداد كاربران اينترنت در مدارس و دانشگاه           

گيـرد كـه بـيش از        ينترنت در ايران درحالي صورت مي     اين افزايش تعداد كاربران ا    . رسد نفر مي 
همچنين بر اساس اين آمار ميانگين دقـت  . دهند استفاده كنندگان را قشر جوانان تشكيل مي % 35

 24 تـا    21ن  ي دقيقه در هفته است كه اين رقم براي سـن          52صرف شده براي استفاده از اينترنت       
  .رسد  دقيقه مي57به  سال در كشور

تأثير اينترنت را در زمينه اجتمـاعي از سـه بعـد كـاركرد               ) 2001( اناتان جي    زي هورج 
در . انـد  كاري مورد بررسي قرار داده     هاي فردي و پنهان    خانواده، فعاليتهاي اوقات فراغت، آزادي    

مورد كاركرد خانواده، فعاليت با اعضاي خانواده  است كه بين استفاده كنندگان و عـدم اسـتفاده                  
در مورد اوقات فراغت سه متغير از پـنج متغيـر كـه             . آورد داري بوجود مي   وت معني كنندگان تفا 

مربوط به روزنامه خواندن، گوش دادن به راديو و تماشاي تلوزيون، ارتباط با دوسـتان، در بـين                  
داري وجود دارد، تأثير بر      كنند  تفاوت معني    استفاده كنندگان و كساني كه از اينترنت استفاده مي        

هاي مدني مربوط به خشونت و محتوي وقيع و به دست آوردن نوع دوستان است، كه در                  آزادي
  .داري وجود دارد بين استفاده كنندگان و عدم استفاده كنندگان تفاوت معني

دهد كه كودكان بيشتر از نوجوانان از كامپيوتر         نشان مي  ) 2001(نتايج پزوهش سوبرامانيام    
 در بين پسران بيشتر از دختران است، سفيدپوستان بيـشتر از سـياه   كنند و اين استفاده   استفاده مي 

زمان زيادي سپري كردن براي استفاده كردن از اينترنـت بـر            . كنند پوستان از كامپيوتر استفاده مي    
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هاي شناختي اثر منفي ندارد، بلكه ممكن است ايميل  بر روابط بـين شخـصي و حفـظ                    معماري

ق در اين تحقيق معتقد است كه اينترنت بـه افـزايش روابـط              روابط اجتماعي كمك كند كه محق     
  .اجتماعي كمك كند

بر اساس نتايج تحقيق رابـرت كـراوت، اسـتفادة بيـشتر از اينترنـت بـا پيامـدهاي كـاهش           
ارتباطات خانوادگي همراه بود، همچنين گزارش شده است افرادي كه از اينترنت بيشتر اسـتفاده          

  )152اسلوين،.( ش يافته استاند، تنهايي آنها افزاي كرده
مند هـستند و     به نتايج زيردست يافت كه ايرانيان به چت عالقه        ) 1382(در پژوهشي بابايي  

 .شوند هاي تخصصي نمي غير از معدود افراد متخصص معموالً وارد محيط

دهـد    داده است نشان مي مدر ميان دانش آموزان انجا    ) 1383( اسالمي  كه در پژوهشي ديگر  
 .ن استفاده از اينترنت براي برقراري ارتباط وچت كردن استكه بيشتري

با پژوهشي تحت عنوان بررسي كاركردهاي مثبت ومنفـي اينترنـت و            ) 1384(ضيايي پرور 
دانند كـه امكـان     دست يافت كه كاربران نوجوان ايراني به راستي نمي    يوبالگ در ايران به نتايج    

هـاي   استفاده آنها از بخـش    .لباً هدف مشخصي ندارند   غا .هايي از اينترنت وجود دارد     چه استفاده 
. هـاي چـت بـه همـين دليـل اسـت             سرگرمي، مسائل ضد اخالقي وگفتگوهاي بيهوده در اتـاق        

 .ترين فضاي اينترنتي در ايران است هاي چت اينترنتي،يعني گفتگو از طريق رايانه، از شلوغ اتاق

يابي نوجوانان    رفتار جستجو واطالع   با عنوان بررسي الگوي   ) 1385(پور نتايج پژوهش علي  
دهد كه رفتار جست وجو و اطالع يابي         هاي سهر تهران در استفاده از اينترنت نشان مي         دبيرستان

جـو و ويژگـي      همچنـين بـين اسـتراتژي جـست       . نوجوانان از استراتژي نظامند پيروي نمي كند      
هـا حـاكي از آن اسـت كـه           در ضـمن يافتـه     .شخصيتي نوجوانان ارتباط معناداري وجود نـدارد      

 اخبـار   -1:(كنند،كه عبـارت اسـت از      هايي را رعايت مي    نوجوانان در استفاده از اينترنت اولويت     
 اطالعـات مربـوط بـه     -3 اطالعـات مربـوط بـه مـدولباس          -2واطالعات آموزشي ودانشگاهي    

 -6 ورزش و وسـايل ورزشـي      -5سياسـي   – اطالعـات واخبـار اجتمـاعي        -4سالمتي وزيبـايي    
 ) بازي، موزيك وفيلم-7رگاني وخريد وفروش باز

  روش تحقيق
  تحقيق توصيفي  وفرضياتسؤاالتموضوع اهداف و درپژوهش حاضرباتوجه به تحقيق روش
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 سال 29-15جامعه آماري پژوهش حاضر را كه كليه جوانان .باشد يابي از نوع پيمايش مي زمينه

 از 384)2001(رد كوهن وهمكاران براساس جدول استاندا. دهند استان مازندران تشكيل مي
در اين . دهند را تشكيل مي آماري پژوهش حاضر  سال استان مازندران نمونه29-15جوان 

براي گردآوري .است) بندي، تصادفي ساده اي، طبقه خوشه(گيري از نوع تركيبي پژوهش نمونه
روش اسنادي -باي  روش پرسشنامه-الف :گردد اطالعات دراين تحقيق ازطريق زيراستفاده مي

سپس توسط نرم افزار . ها وارد كامپيوتر شد آوري اطالعات، همه داده  پس از جمع.اي وكتابخانه
هاي حاصل از اجراي پروژه حاضر با  براي تجزيه و تحليل داده. پردازش گرديد spssآماري 

: نباطيآمار است)آمارتوصيفي ب)الفهاي آماري  توجه به اهداف از پيش تعيين شده از آزمون
استفاده شده   در بخش استنباطي به منظور آزمون فرضيات تحقيق از آزمون آماري فرض ميانهكه

  . استفاده شده است16نسخه   spssجهت كليه عمليات آماري از نرم افزار. است
  .ثر استؤنان مآفردي  در تغييرهويت استفاده از اينترنت و موبايل جوانان به گرايش: 1فرضيه

انحراف استاندارد از   انحراف معيار  ميانگين  نمونهحجم   متغير
  ميانگين

  6276/0  22979/1  1224/0  384  هويت فردي
  
  t   درجه

  آزادي
سطح 
  معناداري

ميانگين 
  اختالف

فاصله % 95
  )حداقل(اطمينان

فاصله % 95
  )حداكثر(اطمينان

هويت 
  فردي

49/14 383  000/0  1224/7  9990/6  2458/7  

  .ثر استؤاده از اينترنت و موبايل  درتغيير هويت فردي جوانان مگرايش جوانان به استف
ي  ، و درجه)α = 05/0( ، ٪95در سطح اطمينان ) t= 49/14( محاسبه شده t زيرا    
ي  بزرگتر است، بنابراين فرضيه) t= 960/1( از ضريب همبستگي  جدول بحراني383آزادي 
 95شود، بنابراين با اطمينان  ييد ميأها ت ه توسط دادي تحقيق قوياً رد و فرضيه ) H0(صفر 

گرايش جوانان به استفاده از اينترنت و موبايل در تغيير هويت فردي : گيريم كه درصد نتيجه مي
  .ثر استؤنان مآ
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ثر ؤنان مـ آگرايش جوانان به استفاده از اينترنت و موبايل درتغيير هويت گروهي           : 2فرضيه  

 .است

  انحراف استاندارد از ميانگين  نحراف معيارا  ميانگين  حجم نمونه  متغير
هويت 
  گروهي

384  2108/0  40115/1  715/0  

  
  
  t   درجه

  آزادي
سطح 
  معناداري

ميانگين 
  اختالف

فاصله % 95
  )حداقل(اطمينان

فاصله % 95
  )حداكثر(اطمينان

هويت 
  گروهي

835/14  383  000/0  21094/8  0704/8  3515/8  

  
  .ثر استؤنان مآترنت و موبايل  در تغيير  هويت گروهي گرايش جوانان به استفاده از اين

ي آزادي  ، و درجه) α = 05/0( ، ٪95در سطح اطمينان ) t= 835/14( محاسبه شده tزيرا 
ي  ي صفر رد و فرضيه   از ضريب همبستگي  جدول بحراني بزرگتر است، بنابراين فرضيه383

: گيريم كه  درصد نتيجه مي95 با اطمينان شود، بنابراين ييد ميأها ت تحقيق قويا توسط داده
  .ثر استؤنان م آگرايش جوانان به استفاده از اينترنت و موبايل  در تغيير  هويت گروهي

  
نان آ هاي خانوادگي  جوانان به استفاده از اينترنت و موبايل در تغيير ارزش          گرايش: 3فرضيه  

  .ثر استؤم
  t   درجه

  آزادي
سطح 
  معناداري

ميانگين 
  فاختال

فاصله % 95
  )حداقل(اطمينان

فاصله % 95
  )حداكثر(اطمينان

ارزشهاي 
  خانوادگي

033/3  383  000/0  32552/6  0910/6  5600/6  

ثر ؤنان مآهاي خانوادگي  گرايش جوانان به استفاده از اينترنت و موبايل در تغيير ارزش
  .است
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، و درجه آزادي )α = 05/0( ، ٪95در سطح اطمينان ) t= 033/3( محاسبه شده t زيرا  

 از ضريب همبستگي جدول بحراني بزرگتر است، بنابراين فرضيه صفر رد و فرضيه تحقيق 383
بين گرايش : گيريم كه  درصد نتيجه مي95شود، بنابراين با اطمينان  ييد ميأها ت  توسط دادهقوياً

  .ثر استؤ منانآهاي خانوادگي  جوانان به استفاده از اينترنت و موبايل در تغيير ارزش
نان آهاي فرهنگي   گرايش جوانان به استفاده از اينترنت و موبايل در تغيير ارزش:4فرضيه 

  .ثر استؤم
  انحراف استاندارد از ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  حجم نمونه  متغير

  6527/0  27910/1  6562/0  384  هاي فرهنگي ارزش
  
  t   درجه

  آزادي
سطح 
  معناداري

ميانگين 
  اختالف

فاصله % 95
  )حداقل(اطمينان

فاصله % 95
 )حداكثر(اطمينان

هاي  ارزش
  فرهنگي

294/17  383  000/0  65625/7  5279/7  7846/7  

  .ثر استؤهاي فرهنگي م   گرايش جوانان به استفاده از اينترنت و موبايل  در تغيير ارزش 
ي  ، و درجه)α = 05/0(  ،٪95در سطح اطمينان ) t= 294/17( محاسبه شده t زيرا    
رد و  ي صفر  از ضريب همبستگي جدول بحراني بزرگتر است، بنابراين فرضيه383آزادي 

: گيريم كه  درصد نتيجه مي95شود، بنابراين با اطمينان  ييد ميأها ت  توسط دادهفرضيه تحقيق قوياً
 .ثر استؤهاي فرهنگي م گرايش جوانان به استفاده از اينترنت و موبايل در تغيير ارزش

نـان  آهـاي دينـي    گرايش جوانان به استفاده از اينترنت و موبايل در تغييـر ارزش    :5فرضيه  
 .ثر استؤم

  انحراف استاندارد از ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  حجم نمونه  متغير
  6235/0  22187/1  9089/7  384  هاي ديني ارزش
  
  t   درجه

  آزادي
سطح 
  معناداري

ميانگين 
  اختالف

فاصله % 95
  )حداقل(يناناطم

فاصله % 95
  )حداكثر(اطمينان

هاي  ارزش
  ديني

400/15  383  000/0  97396/10  8738/10  0741/11  
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  .ثر استؤنان مآهاي ديني  گرايش جوانان به استفاده از اينترنت و موبايل در تغيير ارزش

، و درجه آزادي )α = 05/0(  ، ٪95در سطح اطمينان ) t= 400/15( محاسبه شده t زيرا
ي صفر رد و  بزرگتر است، بنابراين فرضيه) t= 960/1( از ضريب همبستگي  جدول بحراني383

گيريم   درصد نتيجه مي95شود، بنابراين با اطمينان  ييد ميأها ت  توسط دادهي تحقيق قوياً فرضيه
  .ثر استؤنان مآهاي ديني  گرايش جوانان به استفاده از اينترنت و موبايل در تغيير ارزش: كه

نان آهاي اجتماعي  گرايش جوانان به استفاده از اينترنت و موبايل درتغيير ارزش: 6فرضيه 
 .ثر استؤم

  انحراف استاندارد از ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  حجم نمونه  متغير
  5559/0  08798/1  1123/0  384  ارزشهاي اجتماعي

  
  t   درجه

  آزادي
سطح 
  معناداري

ميانگين 
  اختالف

فاصله % 95
  )حداقل(طمينانا

فاصله % 95
 )حداكثر(اطمينان

ارزشهاي 
  اجتماعي

934/27  383  000/0  11227/7  0030/7  2216/7  

ثر ؤنـان مـ  آهـاي اجتمـاعي    گرايش جوانان به استفاده از اينترنت و موبايل  در تغيير ارزش     
  .است

 آزادي  ي ، و درجه)α = 05/0( ، ٪95در سطح اطمينان    )  t= 934/27( محاسبه شده    tزيرا  
ي    از ضريب همبستگي  جدول بحراني  بزرگتر است، بنابراين فرضيه صـفر رد و فرضـيه                   383

: گيـريم كـه     درصـد نتيجـه مـي      95شود، بنابراين با اطمينـان       ييد مي أ توسط داده ها ت    تحقيق قوياً 
 .ثر استؤنان مآهاي اجتماعي  گرايش جوانان به استفاده از اينترنت و موبايل  در تغيير ارزش

  
  نتيجه گيري

در گذشته هويت افراد و روابطشان با ديگران وابسته به فضاي مادي بود كه در آن زندگي                 
هـاي   واسطه گـسترش تكنولـوژي     هاما در حال حاضر ب    . كردند مكان عنصري تعيين كننده بود      مي

حلـي  هاي زمان و مكان از بين رفته و فرد ديگر به مكان م             نوين اطالعاتي و ارتباطي، محدوديت    
تواند مرزهاي جغرافيايي را طي كند و با جهان بزرگتري در            بلكه مي . و بومي خود وابسته نيست    
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تنـوع طلبـي و   . ثير نبوده استأت هاي جديد بر زندگي جوانان بي   بنابراين تكنولوژي . ارتباط باشد 

وژي ي اين تكنول ي عمده هاي نسل جوان است كه جوانان را به مصرف كننده نوجويي از ويژگي  
يير شـكل گـذران اوقـات       غهاي اخير شاهد ت    در سال . كند ما و محصوالت مختلف آن تبديل مي      

در اين بين، چت و پيام كوتاه بين جوانان از محبوبيت زيدي برخـوردار              . ايم فراغت جوانان بوده  
  .است

اين دو قابليت، تغييرات هويتي مانند هويت مجـازي، هويـت كـاذب و هويـت آنـي روي       
تواند موجب تسهيل ارتباط با همساالن بـه ويـژه جـنس مخـالف               در عين حال مي   . ردجوانان دا 

  . هاي جوانان داشته باشد ها و ارزش شود و نقش مهمي در هويت، نگرش
كه هويت افراد در چت رومها پنهان است، روابـط ايجـاد شـده، موجـب سـوء                   به دليل آن  

ين روابط به دنياي واقعي كشيده شود و ممكن است ا. شود ي عاطفي مي تفاهم و در نتيجه ضربه 
آثار زيانباري در بر داشته باشد پيام كوتاه نيز به علت سهولت استفاده و دسترسي توانسته اسـت                  

  .برقراري ارتباط ميان جوانان را آسانتر از پيش نمايد
 امـا نبايـد از    . هاي ارتباط از طريق چت و پيام كوتاه شد         ذابيتجتوان منكر    در هرحال نمي  

ها و   ها، فرصت  ياد برد كه فضاي مجازي، فضايي است كه در عين داشتن تهديدها و محدوديت             
ي نخست، نيازهاي جوانان را بـه    سياست گذاران بايد درجه   . هاي زيادي را به همراه دارد      قابليت

ي دوم اين فضا را به درستي مديريت كنند و بـه سـمت توليـد                 خوبي شناسايي كنند و در درجه     
  .هاي جذاب و متناسب با ذائقه جوانان بروند  مناسب و سالم در قالبمحتواي
  

   پيشنهادها
هـاي اجتمـاعي در برقـراري ارتبـاط از سـوي خـانواده و                رسد ضعف مهارت   به نظر مي  .1

هاي اجتماعي در گفت و گوهاي حضوري، انزواطلبي و نيازهـاي            نهادهاي آموزشي، محدوديت  
يشتري را كاربرد اينترنت و حضور در چت رومها اختصاص          جنسي، باعث شده تاجوانان زمان ب     

  .دهند مي
اي براي ارتقـاء فرهنگـي       جامعه شناسان عقيده دارند، به جاي اقدامات قهري بايد برنامه         .2
هـا، خـانواده و نهادهـاي آموزشـي، نقـش            هاي الزم به نوجوانان از طريق رسانه       آموزش. داشت
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هاي ارتبـاطي را     آوري هاي ناشي از اين فن      كاهش آسيب  اي در افزايش مهارت جوانان و      سازنده

  .در برخواهد داشت
ها جهت آگـاهي دانـشجويان از دنيـا پيرامـون خـود  بـا تـشكيل                   شود دانشگاه  پيشنهاد مي 

 .هاي اجتماعي آنها را فراهم نمايند ها  موجبات رشد مهارت هاي دانشجويي بين دانشگاه انجمن

هـا و      پژوهـشي دانـشگاه     –اضر سبب تقويت بنيه علمي      مباحثات الكترونيكي در عصر ح    
 .شود ها ودر نتيجه تقويت علمي دانشجويان  مي تبادل تجربيات بين دانشگاه

اي وبـين دانـشگاهي موجبـات رشـد علمـي        هاي دانشجويي خـاص رشـته      تشكيل انجمن 
 .گردد وتقويت حس ملي در بين دانشجويان مي

هاي الكترونيكي  زمينه آمـوزش       ل مباحثات وانجمن  مبادالت با تشكي   در عصر ارتباطات و   
 . ها را فراهم ساخت اهگمجازي ورشد علمي دانش

هاي زير هم در سطح ملي وهم در سطح استاني قابليـت اجـرا بـراي پژوهـشگران                    توصيه
  :باشد آينده را دارا مي

 شود رسانه آموزشي اينترنـت را برچگـونگي  ونحـوه تفكـر انتقـادي دانـش                 توصيه مي -1
 .  ثيرگذاري آن مورد بررسي ومقايسه قرار گيردأآموزان متوسطه اجرا تا سطح آگاهي وت

 مورد شود مي تأكيدايي كه برخوديادگيري     شود در به اينترنت به عنوان رسانه       توصيه مي -2
 .بررسي قرار گيرد

 .يردشود در تفكرانتقادي را در برنامه درسي الكترونيكي  مورد بررسي قرار گ توصيه مي-3

نگـرش   هـاي اينترنـت هـر يـك بـه طـور جداگانـه بـر رفتـار و                   شود محيط  توصيه مي -4
  .دانشجويان مورد بررسي قرار گيرد
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