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چکيده:
اينترنت به مثابهه يه

امکهان ارتبهاطیو نودديهدا ه ا و

فراگير به سرعت ای خود را در عرصه تعهامتت ا تمهاعی بها
میکند .اين مقاله ماحصه تققيقهی دسهت اوس اسهت کهه بهرای
آ مون تاثير اينترنت بر هويت هماالن انجهام گرفتهه اسهت .بهدين
منظور با اتکا بر نظرية هويهت ا تمهاعی تا ،ه ا فر هية تققيه
صورتبندی شد و بهرای انهدا هگيهری هويهت همهاالن مقياسهی
ساخته و اعتباريابی شد .تققي در قالب طرحی مقطعهی بهه روش
شبهآ مايشی انجام گرفت .درسشنامة نهايی توسط نمونههای (315
ن،ههر) ا دانشههجويان دانشههگاه تهههران تکمي ه شههد کههه بههه روش
غيراحتمالیو سهميهای انتخا شده بودند .داسخگويان بنابر داشتن
يا نداشتن سابقه کاربری اينترنت به دو گروه آ مون ( 930ن،ر) و
شاهد ( 935ن،ر) تقسيم شدند .فر ية تققي بها دو تکنيه

مهن ه

وايتنی و رگرسيون چندمتغيری آ مون گرديد کهه تاييهد نشهد.
نتايج اصلی و انبی تققي ا به همهراه داليه عهدمتاييهد فر هية
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تققي به ت،صي مورد بقث و بررسی قهرار مهیگيرنهد .ا

ملهه

نتايج هانبی تققيه اينکهه ميهان هويهت همهاالن نهان و مهردان
ت،اوت معناداری مشاهده نشد؛ ديگهر آن کهه هويهت همهاالن بها
متوسط وقت صرف شده در شبانه رو بهرای تماشهای فهيلمههای
ويديويی رابطه مثبت و معناداری داشت.
واژگان کليدی  :اينترنتا هويت هماالنا نظريه هويت ا تماعی تا . ،

عضو هيات علمی دژوهشگاه اطتعات و مدارک علمی ايران
Dowran@irandoc.ac.ir
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مقدمه
تکنولوژیهای نوين ارتباطی ه اطتعاتی 9امرو ه چنان سرعت و عمقی به
تغييرات ا تماعی داده که حتی دابر اترين عرصة حيات بشری يعنی فرهنگ را نيز
درنورديده و ما را در ميانه ي

دگرگونی دی فرهنگی قرار داده است .تقولی

که بارلو( 2ا بانيان «بنياد حريم الکتروني
کشف آتش بدين سو میداند (ويت
فرهنگی که به اعتقاد م

» )3آن را دیترين تقوس فرهنگی ا
 .)239 :9111تقوس يا به تعبيریا بقرانی

لوهان 5ناشی ا عدمتجانس يا تأخر فرهنگی

1

امعه

نسبت به اين تکنولوژیها است که به همراه دگرگونیهای ا تماعی برو و ظهور
ديدا میکند (مقسنی  923: 9312و  5: 9330؛کا ينو [کا نو] 31: 931ا .) 9- 2
بدين ترتيبا انقت

ارتباطی ه اطتعاتیو 1سدة بيست و ي

را بايد بسيار فراتر

ا صرف الکترونيکی کردن رابطة انسانها دانست .تکنولوژیهای نوين ارتباطی ه
اطتعاتیا با فراهم آوردن امکان ديدايی امعه شبکهای 3که افراد و وامع را در
قالبهای تا ها هويتهای تا ه بخشيده (کاستلز  20 : 9330يادداشت ويراستار
ارشد)ا نه تنها قواعد و قوانين حاکم بر ارتباط و تعام ميان انسانهاا بلکه نگرش

1

ما را نسبت به خودا ديگران و هان تغيير داده است (اولسون  5: 9311مقدمه
متر م) .بنابراينا بايد اذعان داشت که بيش ا هر چيز ديگر اين هويت است که

1. New information-communication technologies
2 . John Perry Barlow
)3 . Electronic Frontier Foundation or EFF (http://www.eff.org/
4
. Whittle
)5. Marshal McLuhan (1911-78
6. Cultural lag
7 . Information-communication revolution
8. Network society
9 . Attitude
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در بقران فرهنگیو ناشی ا شتا

و ژرفای تغييرات بیوق،ه ا تماعیا مسئلهآفرين

میشود (رحيمی.)9111 9

. Rahimi

1
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مسئله تققي
ی 9مبتنی بر آن به منزلة يکی ا مهم ترين
اينترنت و ارتباطات کامپيوتر و
دستاوردهای انقت

ارتباطی ه اطتعاتی در آغا هزاره سوما ارتباطات را معنايی

تا ه بخشيده و مو ب دگرگونی در تعامتت ا تماعی شده است .تاکنون
همحضوری فيزيکی2ا و ه مميزه تعام  3و رابطه مقسو

میشد؛ به قسمی که

رابطه به طور منی حکايت ا ارتباطی بينو شخصی 5داشت که با و ود دوری
فيزيکی نيز بتوان آن را ح،ظ کرد .در حالی که حتی در ارتباطات تل،نی که نس
گ شته تکنولوژی کامپيوتری امرو به حسا

میآيدا بدون ش

طرفين مکالمها

بدون اينکه يکديگر را ببينندا در فضايی به اصطتح مجا ی 1به تعام میدردا ند.
اين مو وع به نقو اولی در موقعيتهايی که تماس فيزيکی ا اين هم نادرتر استا
يعنی ارتباطات کامپيوتریا صدق میکند (ريوا و گاليمبرتی .)9113 1ا اين رو
اينترنت را میتوان وا د دو ويژگی دانست :يکی اينکه با درهمشکستن مر های
مرسوم گروهی و متعاقب آن تغيير در بر ستگی نسبی تشابه 3و ت،اوت1ا بيشترين
تاثير را بر هويتهای ا تماعی 90میگ ارد؛ و ديگر آنکه گمنامی 99و يا ع نام

92

به معنای دنهان داشتن هويت که در ارتباطات کامپيوتری امری ممکن و معموس

1. Computer-Mediated Communication or CMC
2 . Physical co-presence
3 . Interaction
4 . Relation
5 . Interpersonal
6 . Virtual
7
. Riva & Galimberti
8. Similarity
9. Difference
10 . Social identity
11 . Anonymity
12 . Pseudonymity
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استا بر روشنی و اهميت مر بندیهای گروهی و در نتيجه معنای هويت ا تماعی
تاثير دارد ( ونز.) xv :9113 9
اما هويت ا تماعی بيشتر ا هر گروهی برای وانان مسئلهسا است و در ميان
هويتهای ا تماعیا هويت هماالن 2اهميت ويژهای برای آنان دارد؛ چرا که
وانان بيشترين اوقات خود را با يکديگر و در حلقه دوستان و هماالن سپری
میکنند و ا تماعو دوستیا به عنوان شک و ديگری ا ا تماعو طبيعی (دس ا
خانواده) و در عين حاس ا مهمترين انجمنهای داوطلبانه (چلبی  )11: 9315که
روابط نزدي

و صميمی و ايجاد دوستی به عنوان گونهای ا روابط دلبستگی

3

(فورمن  )2009در آنجا شک میگيردا به منزلة يکی ا آژانسهای ا تماعی
شدن (چلبی  )2 : 9315دارای اهميتی انکارناشدنی است .با و ود اينا به ختف
روابط عاشقانه 5و يا حتی روابط درون خانوادها چندان مورد مطالعه و بررسی قرار
نگرفته است (وربروگ9111 1؛ يو و مالی ه موريسن.)2000 1
بدين ترتيبا درسش اصلی اين تققي عبارتست ا اينکه هويت ا تماعی در
سطح گروه هماالن ا کاربری اينترنت چه تاثيری مید يرد؟ به عبارت ديگر
کاربری اينترنت بر هويتِ هماالن چه اثری بر امیگ ارد؟
نظرية هويت ا تماعی تا ،
هويت هماالن همچون ديگر انواع هويت ا تماعی ا

ملة هويتهای معی و

گروهی است (و گرنه که هويتها همگی ا تماعیاند) و اگر در اينجا ا م،هوم
1

. Jones
2 . Peer group identity
3 . Attachment
4
. Furman
5. Romantic relationships
6
. Verbrugge
7
. You & Malley-Morrison
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هويت ا تماعی و نه هويت معی يا گروهی است،اده میکنيم به رورت قالب
نظری انتخابی برای م،هومسا ی است که نظريه هويت ا تماعی 9تا  2 ،باشد .اين
نظريه بدواً برای تبيينو تبعيضو بينو گروهی در دارادايمو گروهِ حداقلی 3مطرح شد .در
در اين دارادايم تا  ،و همکارانش دريافتند که صرفِ آگاهی ا بودنو در ي
گروه در مقاب

گروه ديگرا برای به راه افتادن فرايندهای رقابت و تبعيض

بينگروهی کافی است .تا  ،و ترنر اين بقث را ديش کشيدند که دستهبندی
ا تماعیو افراد در اين دارادايم حداقلی برای آنان هويت ا تماعی ايجاد میکند .به
عبارت ديگر افرادا عضويت در دستة ا تماعیو مشخصی را به عنوان تعريف خود
در رابطه با آن موقعيت مید يرند.ا اين رو هويت ا تماعی به عنوان نبهای ا
خودانگارة شخص که بر عضويتهای گروهی مبتنی استا م،هومسا ی شد .به اين
معنا که هويت ا تماعیا تعريف شخص ا خود است بر اساس برخی ا
عضويتهایو گروهیو ا تماعی که با متحظات ار شی و احساسی مربوط همراه
است (ترنر .)3 :9111
ابعاد هويت ا تماعی
بنابر تعريف تا  ،سه بعد را برای هويت ا تماعی می توان تصور کرد:
آگاهیا علقه و آمادگی برای عم و چنان که مشخص است اين سه بعد بر روی
هم نگرش شخص را تشکي میدهندا ليکن نگرش درباره عضويت در گروها به
ديگر سخن در هويت ا تماعی سه بعد میتوان سراغ کرد :نخست آگاهی بر
حدودی ا مشترکات گروهی است .در نتيجه به همان اندا ه ديشينه و خاطرات
1. Social identity theory
)2. Henri Tajfel (1919-82
3. Minimal group paradigm
4
. Turner
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مشترک زو عناصر هويتی مقسو

میشود که برای مثاس بان و يا حدودی ا

نمادها و نشانها و معانی مشترک امرو و به همان اندا ه که سرنوشت مشترک.
بنابراينا نخستين بعد هويت ا تماعی فراهم آورندة آگاهی بر حدودی ا اشتراک
در عقايد و ويژگیهای مشترک است تا خود را در «ما» با شناسيم .هويتيابی با
اين «ما»ست که امکان میدهد هويت خاص روانی و معی خود را تا حدی
دريابيم (روشه  .)959: 9310اين مجموعه بر روی هما همفکری (نمادها و
اطتعات مشترک)ا همبختی (ن،ع و اقباس مشترک)ا و همديشينگی (ديشينه
مشترک) را به هر گروه ا تماعی اعطا میکند که برای ح،ظ «ما» رورت دارد
(چلبی 29 : 9315ا93ا.)91
دومين بعد هويت ا تماعیا گرايش مثبتا عتقه و

به درون گروه است

که به درستی آن را اساس هويت نيز دانستهاند (احمدلو .)91: 9339به ديگر سخنا
همدلی يا احساس تعل مشترکا خميرماية اصلی «ما» و فقدان حداقلی ا آن به
معنی ا مقتس «ما» به منها مقسو

میشود (چلبی .)20: 9315منظور ا و ه

ار شی و احساسی هويت در تعريف تا  ،نيز همين عتقه و

به درون گروه

است که با نوعی احساس تعهد (رابطهای) همراه است که سومين بعد هويت
ا تماعی را شک میدهد.
چنانکه اشاره شد سومين بعد هويت ا تماعی آمادگی برای عم در ي

مينة

رقابتی (اگر نه خصمانه) بينو گروهی (طبيعتاً به ن،ع گروه) است و اين مهم افزون بر
احساس تعل ا نيا مند احساس تعهد است؛ يرا تعهدا نوعی احساس وظي،ه به
ديگران (به ويژه ديگرانو مهم) و وفاداری به ار شهاا اهدافا انتظارات و
ظرفيتهای آنان (حبيبی )19:9311است و چنان که اشاره شد منشا اين تعهد (تعهد
رابطهای)ا چيزی نيست مگر عتقه و وابستگی و دلبستگی عاط،ی (حبيبی12:9311؛
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چلبی .)909: 9315در واقعا همين وابستگی عاط،ی و روابط گرم است که دايه
ا تماع و هرگونه تعهد و احساس مسئوليت ا تماعی مقسو

میشود

(حبيبی .)921:9311البته همانطور که شريف و بعداً تا  ،تاکيد دارند بايد درنظر
داشت هويت ا تماعیا رورتاً در بستری ا درگيریهای بينگروهی قرار گرفته
است و هويتيابی با ي

درون گروه تا حدودی به وسيلة همين موقعيت

بينگروهی مشخص میشود ( کسن و اسميث.)9111 9
هويت هماالن
با است،اده ا سطوح سهگانة تقلي يعنی سطح فردا سطح بين شخصی و سطح
گروه و به ترتيب سه گونه هويت شخصیا رابطهای و معی (بروور و گاردنر

2

)9111ا میتوان هويت هماالن را ا نوع رابطهای دانست و چيزی در حدود
ی 3ميانه به حسا
معگرايی مبتنی بر فاصلة ا تماع و
هماالن بر مبنای رفاقت 5غلبه دارد (ريلو و آلي
9111؛ آلي

آورد که در سطح گروه

9111 1؛ ريلوا آلي

ا و ولدی

1

و ريالو .)9111 3ابعاد هويت هماالن نيز به عنوان هويتی ا تماعی

چنانکه اشاره شد عبارتند ا آگاهی بر حدودی ا مشترکاتا علقه به درون گروها
و تعهد به درون گروه در مينة رقابت بين گروهی که به ترتيب تو يح داده
میشوند .بنابر اص قرابت 1احتماس مصاحبت و دوست شدن افرادی که به يکديگر
يکديگر شبيهترندا بيشتر است .در نتيجه میتوان انتظار داشت که افراد هر چقدر
1

. Jackson & Smith
. Brewer & Gardner
3. Social distance
4 . Intermediate
5 . Companionship
6
. Realo & Allik
7
. Realo, Allik & Vadi
8
. Allik & Realo
9 . Proximity principle
2
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موارد مشابه و مشترک بيشتری در يکديگر بيابندا احتماس قوت دوستی آنان نيز
بيشتر باشد .به هر حاسا اشتراکات مکانیا مانیا فضايی و بانیو هماالن اقتضا
میکند که آنان رفته رفته با يکديگر روابطی نزدي

و صميمی برقرار کنند و

دوستیهايی شک گيرد که منابعی برای سلوک ا تماعیا اعتماد و ياريگری

9

مقسو میشوند (وربروگ .)9111
ا سوی ديگر ديوندهای دوستی ه چنانکه اقتضا هر ا تماع طبيعی است ه ا نوع
ديوندهای اوليه2اند؛ يرا عمدتاً بر ارتباطات رودررو و روابط عاط،ی استوارند
(وربروگ  .)9111به ديگر سخن در گروه هماالن روابطِ تقريباً متقارن و گرم کم
و بيش حاکم و شيوه تنظيم روابط عمدتاً بر اساس مجا سا ی و تعهد استوار است
و نه تقري

و ا بار (چلبی  .)2 2: 9315بنابراين آمادگی برای عم به ن،ع گروه

يا تعهد به منزلة سومين بعد هويت ا روح يگانگی و همگرايی که در ان دوستان
دميده میشود (شيخاوندی )22: 9311ا برمیخيزد و چنين مشارکت موثر و
داوطلبانهای به فرد ا ا ه میدهد تعهدات خود را ورای خانواده تعميم دهد (چلبی
 .)2 3: 9315حاس هر چقدر روابط بين گروهی ميان گروههای هماالن رقابتیتر
باشدا احتماالً هويتيابی با درونگروهها بيشتر و قویتر خواهد بود.
چارچو نظری تققي
تاثيرات3ا ا ميان نبههای فرايند ارتباط بيش ا همه بقث و بررسی شده است
(سورين و تانکارد 32 : 9339؛ وينداسا سيگنايتزرا اولسون  .)325: 9311اهميت
اين سنخ ا دژوهشها مانی که مارشاس م

لوهان اظهار داشت «رسانها ديام است»

دوچندان شد .به نظر وی مهم ترين اثر رسانهها اين است که بر عادات درک و
1 . Assistance
2 . Primary ties
3 . Effects
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ت،کر ما اثر میگ ارند و ل اا مهمترين آثار رسانههاا ا شک آنها ناشی میشود و
نه ا مقتوای آنها (سورين و تانکارد  31 : 9339و  .)313ديگران با ديگيری اين
انديشة درخشانا ت،کر م

لوهان را بسط دادند و در نهايت بر اساس دستاوردهای

ار شمند دژوهشهای صورت گرفته در حو ه تأثيرات رسانههاا مدس بلوملر 9که
حاوی متحظه ويژگیهای شخصی (نظير سن و نسيت) و خانوادگی (مانند
و عيت اقتصادی ه ا تماعی)ا و مصرف رسانهای (ا قبي گوش کردن به راديو و
تماشای تلويزيون) (شهابی ) 1- 3 :9113 2استا به عنوان الگوی مناسب برای اين
دژوهش انتخا شد.
ا سوی ديگر بر مبنای کارکردهای اظهاری و ا تماعی ا کارکردهای
چهارگانه و درهمتنيدة ارتباط (تانبرگا نواکا ر نگرنا و يگارد-19 :9132 3
)11ا میتوان رابطة مستقيم و متقابلی ميان ارتباط و هويت برقرار کرد .بر اين مبنا
کارکرد اظهاری ا آنجا سرچشمه میگيرد که افراد ماي اند برای خود (و گروه
خود) احرا هويت و بطور مؤثری ابرا و ود کنند؛ همچنين در اثر باهم بودن و
برقراری ارتباطا نوعی حس ا تماع ميان افراد دديد میآيد که همان کارکرد
ا تماعی ارتباط باشد .بنابراينا میتوان دريافت که چگونه ارتباطاتا قوامبخش
هويت مقسو میشود (ويلر .)2000
فر ية تققي
اندک تققيقات مو ود نشان می دهد به رغم اين که غالباً اظهار میشود
کي،يت دوستیها در فضای ارتباطات کامپيوتریا به واسطة دامنه نسبتاً مقدود
) 1. Jay G. Blumler (1924-
2
. Shahabi
3
. Thunberg, Nowak, Rosengren, & Sigurd
4
. Wheeler
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تعامتت ممکن بر روی شبکه ه در مقايسه با تعامتت فيزيکی ه کاهش میيابدا
ليکن شواهدی بسيار نيز در دست است که فضای ارتباطات کامپيوتری حلقه
آشنايان را به ميزان معتنابهی فزونی میبخشد (ويت  .)201 :9111بدين ترتيبا
گسترش تکنولوژی نوين ارتباطیا که مانی اين واهمه را دردی داشت که ممکن
است مو ب تخريب اشکاس سنتی ارتباط شودا به واقعا در مسيری ختف ريان
يافته است .هم اين

ما با دوستان الکترونيکی خودا بيشتر و بهتر ا همکاران مق

کار خود در ارتباطيم .دوستان و آشنايان مجا ی9ا دسته ديدی ا آشنايانند که
احساس میکنيم آنان را خو

میشناسيما در حالی که آنان را هرگز متقات

نکردهايم (ويت .)230 :9111
ا اين رو مهم ترين ديامد ارتباطات نوين را بايد در کنار احتماس
انزوای ا تماعی بيشترا ارتباط ا تماعی بيشتر دانست که بالقوه و دارادکسيکاسا
مقصوسو نهايتِ ديوستگی 2و با بودگیو 3ارتباطاتِ دوطرفة تمرکز دايیشدها است.
يعنی همان طورکه فضای ارتباطات کامپيوتری میتواند فرد را به گوشهگيری و
انزوا ا

امعه فيزيکی بکشاندا میتواند دای بيگانگان را نيز به ص،قه نمايش

کامپيوتر وی بگشايد (ويت  .)913 :9111بنابراينا کاربری اينترنتا بالقوه تماس با
خانوادها دوستان قديمی و همسايهها و هرکس ديگری را که با وی ديوند(هايی)
ا تماعی داريم ه در صورت دسترسی آنان به شبکههای کامپيوتری ه تسهي
میکند .حتی رديابی دوستان بسيار قديمی نيز ساده شده است .ا اين رو است که
ح،ظ روابط و در ارتباط ماندن ا هميشه سادهتر شده و بهانه آوردن برای نگرفتنو
تماسا مشکلتر (ويت )213 :9111؛اما خردهفرهنگ گروه هماالن مبنی بر ن،وذ و
1 .Virtual friends and associates
2. Connectivity
3 . Openness
4 . Seclusion
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گسترش نوآوری و همسانیا مو ب میشود رسانه ارتباطی نودديد به سرعت ای
خود را با کند؛ به قسمی که وقتی فردی ا افراد گروه امکان چنين تجربهای را
میيابدا ديگران نيز دير يا ود در تجربه وی سهيم میشوند .اين امرا به معنای بسط
روابط غيرکامپيوتری به فضای ارتباطات کامپيوتری است؛ ولی اين تنها ي

روی

سکه است :ح،ظ دوستیهای مو ود .روی ديگر سکه امکان شک گيری
دوستیهای تا ه ا طري ارتباطات کامپيوتری است .افراد بر روی شبکههای
کامپيوتری به راحتی و سرعتا با افرادی

ا

و دلپ ير آشنا و سپس دوست

میشوند که شايد در ندگی رو مره و ا ختس تعام در فضای واقعی هرگز
امکانش را نمیيافتند .دسا به نظر میرسد به ياری شبکههای کامپيوتریا نه تنها
شبکه ارتباط دوستان تقويت میشودا بلکه دوستانی ديد نيز به انبوه دوستان
قديمی افزوده میشود .بنابراينا فر يهای که در اينباره برای تققي تجربی به
ذهن متبادر میشود ا اين قرار است :کاربری اينترنت مو ب تقويت هويت
هماالن میشود.
روششناسی
بررسی تاثير کاربری اينترنت بر هويت هماالنا دژوهشی در حو ة ارتباطات و با
تمرکز بر تاثير نورسانه مقسو می شود .بیترديد وساي ارتباطی به طرق مختلف
اثراتی بر امعه میگ ارند (وينداسا سيگنايتزرا اولسون  )39: 9311به ويژه
نورسانههای مبتنی بر تکنولوژیهای کامپيوتری؛ اما هويتهاا دادههايی ا ديش
مو ود نيستند که به خصوص در مطالعه رسانههاا بتوان ا تاثير رسانهها بر آنها ياد
کرد؛ بلکه ال م است تمرکز را بر نقش تکنولوژیهای نوين ارتباطی در
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شک گيریهای گوناگون هويتها گ اشت (اوحدی  .)9311به هر حاسا هرچند
در اين تققي ا واژه تاثير است،اده شدها ليکن منظور چنين تاثيری است.
در هر حاس بديهی است که نتايج هيچ روشی در ار يابی اثر (آثار) وساي
ارتباطیا بطور مقض و مطل مطمئن نيست و همواره بايد انب احتياط را نگه
داشت؛ اما روش منطقی در اين گونه دژوهشها ا اين قرار است که [ ]9در هر
مورد داسخهای افراد و يا [ ]2مقايسه رفتار و بيانات افرادی که تقت تاثير رسانه
قرار گرفتهاند با اعماس و گ،تههای آنانی که به دور ا حو ه ن،وذ آن وسيله ارتباطی
بودهاندا مبنای داوری قرار میگيرد (کا نو  .)21: 9310کما اينکه در اين تققي نيز
روش دوم مبنا قرار گرفته است.
بنابراينا دژوهش حا ر ا نوع تبيينی 9و طرح تققي

2

آن شبهآ مايشی 3است.

بر اين مبنا اندا ههايی ا حداق دو گروه ا افراد (وا دين تجربه کاربری اينترنت
به منزلة گروه آ مون و فاقدين اين تجربه به عنوان گروه شاهد )5در ي

مقطع

مانی گردآوری و ميزان ت،اوت دو گروه را در مورد متغير وابسته( 1يعنی هويت
هماالن) مقايسه میکنيم .دروا ح است که ت،اوت احتمالی در کم و کيف هويت
هماالن ميان گروههای آ مون و شاهد را نمیتوان بدون کنترس ديگر متغيرهاا به
متغير مستق ( 1يعنی تجربه کاربری اينترنت) نسبت داد ؛ يرا دو گروه ا بسياری
هات با هم ت،اوت دارند؛ مانند سنا نسا طبقه و ديگر ويژگیهای ا تماعی که
معلوم شده است با تاثيرات رسانهها در رابطهاند .ليکن اين کنترس به ياری
تکني

های آماری تاحدی امکاند ير است .بنابراين با ح ف آماری ت،اوتهای
1. Explanatory research
2 . Research design
3 . Qusi-exprimental
4 . Experimental group
5 . Control group
6 . Dependent variable
7 . Independent variable
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دو گروه ا حيث عوام شناخته شده بر دايه تققيقات ديشينا میتوان آنها را همتا
ساخت و هر ت،اوتی در متغير وابسته (هويت هماالن) را ناشی ا تاثير متغير مستق
(کاربری اينترنت) دانست (دواس.) 3-50 : 9311
عملياتیسا ی متغيرها
تجربه کاربری اينترنت يا متغير مستق را می توان با دو شاخص اندا هگيری
کرد:
 .9سابقه تجربه :طوس مدتی که ا آشنايی و دسترسی فرد به اينترنت و
کاربری آن میگ رد.
 .2مدت هر تجربه :متوسط مانی که فرد در شبانه رو صرف کاربری
اينترنت میکند.
هويت هماالن يا متغير وابسته با عملياتیسا ی ابعاد سه گانه استخرا ی ا نظرية
هويت ا تماعی تا  ،قاب اندا هگيری است .بدين منظور با بررسی تققيقات
مربوط به هويت و يا نزدي

به هويت (مانند معگرايی)ا شاخصهايی مناسب

انتخا و يا ايجاد شد.
ا دسترسی به رسانههای تلويزيون (به عتوه تجهيزات دريافت برنامههای
ماهوارهایا و دستگاه ويديو)ا راديوا مطبوعات و کامپيوتر شخصی و ميزان است،اده
ا هر ي

ا آنهاا نسيتا سنا تقصيتت و اشتغاسا و عيت تاه ا تقصيتت و

اشتغاس همسرا تعداد فر ندانا مق

اقامت و نوع مق

سکونت داسخگو

(مشخصات فردی)ا و مشخصات خانوادگی داسخگو (تقصيتت و اشتغاس ددر و
مادرا معيت خانوادها مق اقامت و نوع مق سکونت خانوادة داسخگو) نيز به
مثابة متغيرهای کنترس سواس شد.
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آ مون مقدماتی

9

برای استانداردسا یا مقياسو ساخته شده برای اندا هگيری هويت هماالن در
قالب درسش نامهای تنظيم و بنابر ويژگیهای نوعی کاربران اينترنت (ميانگين سنیا
نسبت نسی و تاه ) به شک ات،اقی ميان  993ن،ر ا دانشجويان دانشگاه صنعتی
تهران) تو يع شد .درسشنامه افزون بر مقياس ياد شدها حاوی

اميرکبير (دلیتکني

چهار درسش برای متحظة متغيرهای کنترسو نسيتا سنا و عيت تاه و مقطع
تقصيلی بود .آل،ای کرونباخ نهايی مقياس در هر بعد (دس ا ح ف گويههای
ناروا) در دوس  9گزارش شده است.
( دوس )9
روايی مقياس هويت هماالن
آل،ای

بعد

کرونباخ
آگاهی بر حدودی ا مشترکات

α=.81

به درون گروه
تعهد به گروه در ي

α=.66

مينة رقابتی بين

α=.70

گروهی
اعتبار مقياس به وسيله تقلي عام با چرخشو واريماکسو هر ي
ار يابی شد (آ مون ت

ا ابعاد

بعدی بودن) .بر اين اساس در بعد نخست (يعنی آگاهی بر

حدودی ا مشترکات)ا گويههای گرد آمده ذي نخستين عام (دس ا دنج بار
چرخش)ا در بعد

به درون گروها گويههای گرد آمده ذي دومين عام
1 .Pilot testing
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(دس ا شش بار چرخش) و در بعد تعهد به گروه در مينة رقابتِ بينو گروهیا
گويههای گرد آمده ذي نخستين عام (دس ا شش بار چرخش)ا که بيشترين
واريانس را تبيين میکردند و در عين حاس ا دشتوانة نظری بيشتری برخوردار
بودندا به مثابه عام اصلی (گويههای نهايی) انتخا شد.
درسش نامة نهايی
چنان که ا تو يقات روششناسی و عملياتیسا ی برمیآيد درسش نامه در
چهار بخش کلی تنظيم شد .بخشهای اوس و دوم به ترتيب به اندا هگيری
متغيرهای کنترلی و متغير مستق اختصاص يافت .شروعی که علیالقاعده بايد
کمترين مقاومت و بيشترين انگيزه را در داسخگو برانگيزد .بخش سوم درسشنامه به
مقياس هويت هماالن و آخرين بخش به اطتعات شخصی و خانوادگی داسخگو
اختصاص داده شد .درسشنامه خودا را 9و بینام بود و بدون نام بودن آن در ابتدای
درسش نامه به داسخگو يادآوری شد.
امعه آماری
ريشة دانشگاهی اينترنت در توسعه و انتشار ارتباطات کامپيوتری در سرتاسر
هانا نقشی تعيينکننده داشته است .در اواي دهة 9110در اياالت متقدة امريکاا
تقصي کردگان کالجها و دانشگاهها به طور گسترده به است،اده ا ارتباطات
کامپيوتری گرايش ديدا کردند و چند ساس بعد فرايند مشابهی در سراسر هان به
وقوع ديوست (کاستلز  .) 93 : 9330رشد ان،جاری گسترش اينترنت در ايران نيز ا
اين قاعده مستثنا نبود و در واقع با ديوستن دانشگاههای کشور به آن در ساس 9315
مقارن است؛ ليکن اطتعات دقي ودرخور اعتمادی ا کم و کيف کاربران

1. Self-administered
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شبکههای کامپيوتری (اعم ا اينترانت9ها و اينترنت) در دست نيست؛ البته اين
نقيصها کم و بيش نقيصهای فراگير در همه کشورها است و مختص به ايران نيست.
به همين سبب در مطالعات انجام شده در اينبارها مطالعهای بنابر متحظه امعه
آماریا و بر مبنای آن تعيين نمونه و نمونهگيری تصادفیا و ود ندارد .عمده
تققيقات انجام شده بدواً به روش آ مايشی و بر مبنای گروهبندیهای ساختگی و
اخيراً به روش بررسیهای موردی و معآوری اطتعات ا طري داسخگويیهای
داوطلبانة برخط بوده است .در اين تققي نيز با علم به نامشخص بودن امعه
آماری و فقدان امکانات انجام آ مايشا تصميم گرفته شد بنابر ويژگیهای
گزارششده ا کاربرانو نوعیو شبکههای کامپيوتریا دو گروهِ آ مون (کاربران
اينترنت) و شاهد (کسانی که تاکنون ا اينترنت است،اده نکردهاند) تشکي شود.
بدين ترتيب هر چند نمیتوان بنابر و ود ت،اوت معنادار ميان دو گروه به و ود
رابطه علی بين کاربری اينترنت و هويت هماالن حکم کردا ليکن میتوان دست
کم دربارة بود و نبود رابطه بين آنها آگاهی يافت؛ اگر چه اين آگاهی را نمی توان
تعميم داد.
نمونه
همان گونه که در من بقث امعة آماری آشکار شدا به واسطة فقدان
چارچو

نمونهگيری2ا به ناچار ا روش غيراحتمالی 3است،اده شد (دواس : 9311

11-13؛ ساروخانی  .)951: 9312دنابادی نيز ديشتر برای فائ آمدن بر اين معض
در تققي خود دربارة اثرات تلويزيونو ماهوارهایا ناچار به است،اده ا اين روش
نمونهگيری شده است ( .)91-20 : 9315منتهای مراتب چون اطتعاتی ا
1. Intranet
2 . Sampling framework
3 . Non-probability sampling
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ويژگیهای کاربران اينترنت در دست بود (مانند ميانگين سنیا نسبت نسی و
نسبت تاه )ا نمونهگيری به صورت سهميهای( 9ساعی  1: 9311؛ دواس 9311
35:؛ سرايی  )92: 9312و در ساس تقصيلی  9330-39انجام شد .گروه آ مون يا
کاربرانو نوعیو اينترنت ( 930ن،ر)ا عمدتاً ( )%19ا دانشجويان دانشکدة فنی
دانشگاه تهرانا و گروه شاهد ( 935ن،ر) ا دانشجويان دانشکدههای هنرهای يباا
ادبياتا علومانسانی و الهياتِ دانشگاه تهران انتخا

و بنابر گروه آ مون

مشابهسا ی يا همتا شد.
يافتهها
دادههای توصي،ی گروه آ مون و سپس گروه شاهد دس ا اشاره به ميزان
درسش نامههای ناقص و يا مخدوش به ک درسش نامهها بدين ترتيب ارائه میشود:
نخست متغيرهای کنترس (شام ويژگیهای شخصی و خانوادگی داسخگويانا و
مصرف رسانهای آنان)ا سپس متغير مستق (کاربری اينترنت در گروه آ مون) و در
آخر هم متغير وابسته (هويت هماالن) در هر دو گروه.
نسبت درسش نامههای ناقص و يا مخدوش در ک درسش نامهها میتواند نشانه
بیعتقگی داسخگويان و در نتيجه طراحی نامناسب درسش نامه قلمداد شود .ا
تعداد  00عدد درسش نامة تو يعیا فقط تعداد  35عدد يعنی کمتر ا  %90آنها به
صورت ناقص و يا مخدوش عودت شد.

متغيرهای کنترس

1 . Quota sampling
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تو يع نسی در گروه آ مون مطاب گزارشهای مو ود مراعات شد .به قسمی
که  %32داسخگويان در اين گروه را نان و  %13بقيه را مردان تشکي دادند .تو يع
نسی در گروه شاهد نيز مطاب همين تو يع مراعات شد (  %3نان و  %11مردان).
و عيت تاه نيز در دو گروه آ مون و شاهد رعايت شد %95 .داسخگويان در
گروه آ مون ( %99داسخگويان در گروه شاهد) گزينه متاه را عتمت دند.
تو يع سنی در گروه آ مون و شاهد بدين شرح بود :در گروه آ مونا حداکثر سن
 3ساسا حداق سن  93ساس و ميانگين ک  22/1ساس؛ در گروه شاهدا حداکثر
سن

ساسا حداق سن  93ساس و ميانگين ک  22ساس.

ويژگیهای خانوادگی بر اساس تقصيتت ددر و مادرا شغ ددر و و عيت
سکونت خانواده ددری ا حيث شخصی و يا

اشتغاس مادرا و عيت مق

غيرشخصی بودن (استيجاریا سا مانیا و غيره)ا و معيت خانوار سنجيده شد که
در مجموع و عيت اقتصادی ه ا تماعی 9خانوادهها در گروه آ مون و شاهد را با
در نظر گرفتن حاص

مع کد متغيرهایو تقصيتت ددر و مادرا و ردة شغ ددر

در دوس  2مشاهده میشود.
( دوس )2
و عيت اقتصادی ه ا تماعی گروه آ مون و شاهد
Mi
n.
مقياس

x.
3

 Maميانگين

انقراف
معيار

/5

22

ه

92
1 . Soc-Eco
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5

گروه

91

آ مون

/5

313

2/3

99

گروه

91

3

2/5

1/3

شاهد
اين

نوبت به توصيف دادههای مربوط به مصرف رسانهای داسخ گويان در

گروه آ مون و شاهد میرسد که در دوس  3درج شده است.
( دوس )3
متوسط مصرف رسانهای در شبانه رو (به دقيقه)
گروه آ مون
مطبوعات

33

راديو

)%13( 51
)%11( 9

تلويزيون

گروه شاهد
1
)%11( 15
)%11( 931

ويديو

) %19( 55

)%59( 13

ماهواره

)%23( 921

)%90( 932

)%15( 11

)%21( 13

کامپيوتر

در

منزس
درصد داسخ گويانی که به هر رسانه دسترسی دارندا داخ درانتز ذکر شده
است.
کاربری اينترنت (متغير مستق )
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برای اندا هگيری کاربری اينترنت دو درسش مطرح شد :ابتدا مدت دسترسی به
اينترنت؛ حداق سابقه است،اده  1ماها حداکثر  12ماها و ميانگين  25/3ماه .بيشتر
داسخ گويان (  )%1بيش ا دو ساس (ا  29ماه به باال) سابقة کاربری اينترنت
داشتند .سپسا متوسط مانی را که کاربر در شبانه رو صرف کاربری اينترنت
ساعتا ميانگين 15

میکندا درسيده شد :حداکثر مان صرف شده در شبانه رو
دقيقه و انقراف معيار  11/95دقيقه مقاسبه شد.
هويت هماالن (متغير وابسته)

مقادير حداکثرا حداق و ميانگين هويت هماالن برای مقياسا به ترتيب 10ا 9
و  2است .مقادير اندا هگيری شده در دو گروه آ مون و شاهدا مرد و نا مجرد
و متاه ا و در ک ا در دوس گزارش شدهاند.
( دوس )
مقادير هويت هماالن
Max

n
.
مقياس

 Min.ميانگين

انقراف
معيار

ه

10

9

2

ه

گروه آ مون

913

10

35

5 /23

1/1

گروه شاهد

913

10

21

52/35

1/9

ن

999

13

21

52/1

1/3

مرد

230

10

32

5

1/1

مجرد

21

10

21

53/11

3/3

11

39

52/9

3/1

متاه
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ک

10

3 9

53/55

21
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3/

چنان که متحظه میشود ميانگين هويت هماالن در دو گروه آ مون و شاهد به
اندا ه  9/33واحد به ن،ع گروه آ مون است.
بررسی صقت و سقم فر ية دژوهش
برای وارسی درستی فر ية تققي (رد نادرستی فر يه)ا ا آ مون نادارامتریو
من ه وايتنی است،اده گرديد .چنان که آشکار است ( دوس  )5ت،اوت هويت
هماالن در دو گروه آ مون و شاهد معنادار نيست.
( دوس )5
وارسی فر ية دژوهش ()9
هويت
ا تماعی
هويت
هماالن

ميانگين گروه

ميانگين گروه

آ مون

شاهد

5 /23

52/35

معنادار

آ مون
ی

α=.2

u=135
48

79

با و ود اينا چون تو يع رشتههای تقصيلی در دو گروه آ مون و شاهد ت،اوت
دارد ( رشته تقصيلی در گروه آ مون عمدتاً فنی ه مهندسیا و در گروه شاهد
عمدتاً علوم انسانی است)ا ممکن است عدممشاهدة ت،اوت معنادار ميان دو گروها
ناشی ا ت،اوت رشتههای تقصيلی در دو گروه باشد .بنابراينا با تشکي دو گروه
آ مون و شاهد ا داسخگويان شاغ به تقصي در رشتههای فنی ه مهندسیا فر ية
دژوهش ا نو مورد ار يابی قرار گرفت که نتايج در دوس  1مشاهده میشود.
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( دوس )1
وارسی فر ية دژوهش ()2
هويت

ميانگين

ا تماعی

آ مون

هويت هماالن

گروه ميانگين

آ مون

گروه

شاهد

5 /35

3/53

()n=74

()n=31

معنادا
ری

u=10
10

α=.
335

چنانکه متحظه میشود با ح ف اثر رشته تقصيلی نيز ت،اوت معناداری ميان
هويت هماالن در دو گروه آ مون و شاهد مشاهده نمی شود.
بررسی صقت و سقم فر يه در قالب مدس رگرسيونی
برای بررسی صقت و سقم فر يه با است،اده ا مدس رگرسيونی (با فرض و ود
شرايط آ مون دارامتری)ا به کم

بستة نرمافزار آمار برای علوم ا تماعی9ا ابتدا

متغيرهای کنترس (به روش قدم به قدم )2و سپس متغير مستق (به روش ا باری)3
وارد شد تا ميزان تاثير هر ي

در افزايش ريب تعيين ( )R²مقاسبه شود .فر يه

تققي که در آ مون من ه وايتنی تاييد نشدا در مدس رگرسيونی چندمتغيری هم
دس ا ح ف اثر متغيرهای کنترسا اثری را برای متغير مستق (کاربری اينترنت)
نشان نداد و ل ا تاييد نشد ( دوس .)1
( دوس )1
ريب تعيين برای هويت هماالن
1 . SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 10.0.1 for Win98NT.
2 . Stepwise
3 . Enter

تاثير اينترنت بر هويت هماالن

Sig.of
FChange
.024
.078

Std.Err.
Change Statistics
of the
R²
F
df1 df
Adjusted
Estimate Change Change
2
R²
36
3
362

1

5.145

.014

1

3.116

.008

8.050
0
8.026
6

.011
.017

315

*Model
R
R²
.118 .014

1

.150 .022

2

 ديشبينی کنندهها به ترتيب عبارتند ا  :در مدس ( )9ثابت)ا متوسط صرف
وقت برای تماشای فيلمهای ويديويی در شبانه رو ؛  + )2متغير مستق سابقه
کاربری اينترنت.
چنان که متحظه میشود سهم بسيار ناچيزی ا هويت هماالن است که تنها
بنابر متغير متوسط صرف وقت در شبانه رو برای تماشای فيلمهای ويديويی تعيين
می شود و ديگر متغيرهای مورد بررسی نقشی در تعيين آن ندارند.
نتايج انبی تققي (متغيرهای دارای روابط معنادار با هويت هماالن)
 .9ميان هويت هماالن نان و مردان ت،اوت معناداری مشاهده نشد.
 .2هويت هماالن با متوسط صرف وقت (در شبانه رو ) برای تماشای
فيلمهای ويديويی رابطه مثبت و معناداری دارد.
بقث در نتايج انبی تققي
يافتهها حاکی ا آن است که نان صميميت بيشتری را با دوستان نزديکشان
گزارش میکنند (يو و مالی ه موريسنا  .)2000چرا که دوستی آنان بيشتر مبتنی بر
رابطة خصوصی است؛ در حالی که دوستی مردان بيشتر بر مبنای رفاقت و داشتن
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تجربه ندگی مشابه و مشترک نظير هممدرسهای بودن است و نه ا طري
خودافشايی (گيدنز  .)901: 9311با اين حاسا به نظر میرسيد هويت هماالن در
مردان (نسبت به نان) قویتر باشد .يراا ا سويی در مقام مقايسه ميان دو نسا
مردان احتماالً بيشتر متاثر ا گروه هماالنند و نان بيشتر تقت تاثير خانواده
(کي قان 13 : 9330ا 12؛ چگينی و فرنود  1 : 9310ا  1؛ منتظرقائم.)303 :9111 9
ا سوی ديگرا بنابر تققي شهابی (شهابی )912 :9113ا مردان دس ا ار ای مي
نسیا بيشتر برای کسب منزلت در گروه هماالن ا ويديو است،اده میکنند و نان
بيشتر برای آگاهی ا مقوالت سب

ِ ندگیو هانوطنگرا (نظير مدس موا مد

لباسا موسيقی ديد و رقص تا ه)ا و چون ميزان مصرف ويديو رابطه مثبت و
معناداری با هويت هماالن دارد (که در بند بعد بدان خواهيم درداخت)ا انتظار
مشاهده هويت هماالن قویتر در مردانا توقع بيهودهای نيست؛ ليکن با و ود تمام
اين ت،اسير يافتههای اين تققي چنين امری را تاييد نمیکند .در هر حاس فقدان
تققيقات در اين مينها اظهار نظر را مشک می کند و اين مو وع نيا مند
تققيقات مستق آينده است؛اما
رابطه معنادار تماشای فيلمهای ويديويی و هويت هماالن را چگونه می توان
تقلي کرد؟ عليرغم اظهارات هنجاری برخی ا مقققان مبنی بر يکسره مخر
دانستن آثار ويديو و ماهواره (رفيعدور )3: 9313ا و نيافتن رابطهای معنادار ميان
ميزان تماشای ويديو و تعهد ا تماعی افراد توسط برخی ديگر (درچمی - : 931
)910ا نتايج اين تققي آشکار میکند هويت هماالنا ا ميان متغيرهای مورد
بررسیا تنها ا متغير ميزان صرف وقت برای تماشای فيلمهای ويديويی تاثير
معناداری مید يرد .به قسمی که با افزايش آنا هويت هماالن تقويت میشود .اين
. Montazer-Ghaem

1
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امر را شايد بتوان با ويژگی خاص اين رسانه در ايجاد صميميت و خصوصيت ويژه
آن به عنوان ي

دديده گروه هماالن 9تو يح داد (شهابی 933 :9113ا  .)3-به

اين ترتيب که ا سويی ويديو رسانهای است که همچون تلويزيون و برختف
سينما به ات،اق گروههای ناشناس تماشا نمیشود بلکه در مع افراد آشنا و صميمی
ا نظرها میگ رد .و ا سوی ديگر فشارهای گروه هماالنا الگوهای مصرف
فرهنگی را بطور کلی و ذائقه رسانهای ه به ويژه نسبت به ويديو ه را به طور خاص
تعيين میکند .در واقعا طرفدار رسانهای خاص بودنا خود به معرفی بر عضويت
گروهی بدس می شود .چنان که الگوهای مصرف رسانهای مشابها تعامتت بين
شخصی را در ميان مصرف کنندگان تسهي میکند و مو ب ديدايی و تقويت
هويتهای گروهی میشود (شهابی .)23 :9113
هر چند تققي شهابی نشان میدهد که تماشای ويديو در در ة نخست فعاليتی
خانوادگی است (در مقاب  % 1داسخگويانی که اظهار داشتهاند به ات،اق اعضای
خانواده ا ويديو است،اده میکنندا تنها  %9با دوستان نزدي

خود به تماشای

فيلمهای ويديويی میدردا ند)ا با اين حاسا اذعان دارد ويديو نقشی حياتی در
گروه هماالن با ی میکند .نقشی که ا ارتباطات بين شخصیو ديش و دس ا
تماشای فيلمهای ويديويی ناشی میشود .مبادلها قرض گرفتن و قرض دادن
نوارهای ويديويیا گردش اطتعات درباره فيلمهای ويديويی تا ه (به ويژه
فيلمهای ير مينی)ا بقث و گ،توگو دربارة فيلمهايی که ديدهاندا همگی
میتواند مو ب شک گيری و تقويت مر های گروهی درگروه هماالن شود
(شهابی .)933-93 :9113

1. Peer-group phenomenon
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نتيجة اصلی تققي
ميانگين هويت هماالن در گروه آ مونا مطاب فر ية تققي بيشتر ا مقدار
مشابه در گروه شاهد است .اما اين ت،اوت معنادار نيست .در نتيجه و ود رابطه ميان
کاربری اينترنت و هويت هماالن تاييد نشده است.
بقث در نتيجة اصلی تققي

الف) متحظات نظری
مو وع کنجکاویبرانگيز تاثير رسانهها و مصرف رسانهای (رفيعدور )5: 9313
بر فرد و به ويژه بر هويت ا تماعی وی (منتظرقائم  )309 :9111که مسئله تققي
حا ر مقسو میشودا چنان که متحظه شد با ديشبينی تققي ناسا گار درآمد.
عدم تاييد فر يه تققي را میتوان به عللی نسبت داد (و البته کماکان بايد ا هر
گونه تعميم بر اساس آن درهيز کرد) .هر چند فقدان رابطه نيز خود نتيجهای است و
به لقاظ دژوهشی ار شمندا ليکن نبايد اين نتيجه را چيزی بيش ا نتيجة تققيقی
مقدماتی و اکتشافی انگاشت؛ اما بقث بر سر چرايی تقق نيافتن فر يه به همان
اندا ه (بلکه بيش ا ) بقث درباره تقق فر يه روری و آمو نده است .در واقع
بدين وسيله است که نظريات مو ود مورد ترديد قرار میگيرندا تتش فکری برای
خل نظريات م،يدتر آغا میشود و تجربياتی تا ه به دست می آيد.
حاس ديش ا بررسی تو يقات روششناختی عدمتاييد فر يه تققي ا ال م
است به مرور چند نکته نظری بپردا يم :ابتدا اين که ح،ظ ارتباط با دوستانی که
فرد ديش ا نخستين تجربههای کاربری اينترنت داشته استا با فرض اين که آنان
نيز به سهولت امکان دسترسی به اينترنت را داشته باشندا آسان تر می شود و بدين
ترتيب بسياری ا دوستیهای فضای واقعی به فضای سايبرنتي

 9کشيده میشود .ا
1 . Cyberspace
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سوی ديگر فرد امکانو يافتن افرادی با عتي مشترک را میيابد .امکانی که به اين
گستردگی و تنوعا در ندگی فضای واقعیا شايد مقاس باشد .برخوردهايی که به
برقراری ارتباط و شک گيری روابط نزدي
سايبرنتي

و صميمانه میانجامدا ا فضای

به فضای واقعی بسط میيابد و دوستانی به دوستان فرد میافزايد .ليکن

اگر گروه هماالن و دوستان فضای واقعیو فرد به لقاظ مانی و مکانی دراکنده
باشند و به اينترنت نيز دسترسی نداشته باشند (يا به سهولت دسترسی نداشته باشند)ا
فرصت تعام رودررو در گروه هماالن (دوستان) ا دست رفته است .ا سوی
ديگر در صورتی که دوستیهای ديدی در فضای سايبرنتي

دا نگيردا با هم

فرصتهايی که میتوانست صرف يافتنا نگه داشتن و تقويت ديوندهای دوستی
شودا فنا شدهاند.
در عين حاسا  %33داسخگويان در گروه آ مون اظهار داشتهاند که ا طري
اينترنت دوست ديدا کردهاند (بطور ميانگين  /3دوست) .در اين ميان ميانگين
تعداد دوست اينترنتی ايرانی داسخگويان  3/3دوست بدست آمد .ا آنجا که امکان
ارتباط در فضای واقعی برای دوستان اينترنتی ايرانی بيشتر استا ا اين گونه
ارتباطات درسيده شد .قريب نيمی ( )% 5ا داسخگويان اظهار داشتند با دوستان
اينترنتی خود در فضای واقعی تعام داشتهاند .با و ود اينا وقتی ا داسخگويان
گروه آ مون درباره تغيير تعداد دوستانشان درسيده شدا در مقاب و تنها  %2که اظهار
داشتند تعداد دوستانشان کمتر شدها  %23اظهار داشتند تعداد دوستانشان افزايش
يافته است .الب اين که اکثريت داسخگويان ( )%10گزينه فرقی نکرده است را
انتخا کردند.
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بنابراينا میتوان تاييد نشدن فر يه تققي را می توان اين گونه تو يح داد که
دامنه دوستیهایو فضای واقعیا غالباً به فضای سايبرنتي

نيز بسط يافته است؛ به

قسمی که دوستان کماکان توانستهاند ديوندهای قوی ميان خود را مق،وظ دارند .ا
سوی ديگر به نظر میرسد نه تنها تعداد دوستانی که نتوانستهاند روابط دوستانه را با
حضور در فضای سايبرنتي

ح،ظ کنند با تعداد دوستان تا ه فضای سايبرنتي

ا

برابر باشدا بلکه عم ديوندهای دوستی تا ه شک گرفته بر روی اينترنت چيزی
کمتر ا دوستیهای فضای واقعی نباشد .ا اين رو است که اگر اثر درخور اعتنايی
هم و ود داشتها به واسطة تاثيرات متقاب ا تعادس در هويت هماالن گروه آ مون
ح،ظ شده است؛ به قسمی که ت،اوت معناداری ميان دو گروه آ مون و شاهد
متحظه نشد.

) متحظات روشی
دس ا با نگری نظری در يافتههای تققي ا اين

بايد نارسايیها و کاستیهای

احتمالی روشی را ا نظر گ راند و در اين راه در وهله نخست بايد به سراغ طرح
تققي و حسن ا رای آن رفت .چنان که در مبقث روششناسی اين مقاله نيز
اشاره شدا طرح تققي مقطعی بود .در اين طرح متغير وابسته (هويت هماالن) دو
گروه که يکی تقت تاثير متغير مستق قرار گرفته (گروه آ مون) و ديگری ا
معرض اين تاثير به دور بوده (گروه شاهد)ا مقايسه می شوند .بنابراين نخستين مق
خطا را بايد در چگونگی گروههای آ مون و شاهد ست .آيا دو گروه به گونهای
تشکي شده اند که حداکثر واريانس را به لقاظ تاثيرد يری ا متغير مستق داشته
باشند؟ به ديگر سخن بايد کاربران قهار و کهنهکار اينترنت در گروه آ مون گرد
آمده و آحاد گروه شاهد هيچ گونه دسترسی بدان و تجربهای ا کاربری آن
نداشته باشند .دس ممکن است به سبب متقق نشدن اين امرا شرط ايجاد حداکثر
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واريانس ميان دو گروه آ مون و شاهد دچار کاستی باشد و در نتيجه نتوان انتظار
تاييد فر يه را داشت.
همچنين نبايد فراموش کرد که کهنهکار و قهار بودن کاربران اينترنت در کشور
ما معنايی میدهد که با معنای آن در ممال

ديشرفتها مت،اوت است .گستردگیا

سهولت و فراگيری دسترسی به شبکههای کامپيوتری در آن کشورهاا مينه تققي
را در اين ا مت،اوت میسا د به گونهای که حصوس نتايجی مت،اوتا طبيعی به نظر
میرسد؛ ل ا مينه ا تماعی تققي ا دو مق ت،اوت آفريده است:
 .1عدم فراگيری ارتباطات کامپيوتری در تمامی عرصههای ا تماعیا
 .2عدم دسترسی گسترده و عمومی به شبکههای کامپيوتری.
همچنين نامشخص بودن امعه آماری است،ادهکنندگان ا اينترنت (و آنانی که
دارای چنين امکانی نيستند)ا خطای مشترک اين قبي تققيقات در حو ة ارتباطات
مقسو

میشود که به سبب فقدان منبعی موث ا دقي و متمرکز برای ثبت

اطتعات (ا

مله نشانی) کاربران اينترنت و در عين حاس مشخص نبودن و تمايز

نيافتگی آنانی که هيچ گاه چنين رسانهای را تجربه نکردهاندا ناگزير و ناگريز به
نظر میرسد.
نکته آخر مسئله همتاسا ی گروههای آ مون و شاهد است که همواره احتماس
ورود و دخالت عوام ديشبينی و کنترس نشده را باقی میگ ارد و مانع ار يابیهای
قاطع میشود.
نتيجهگيری
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بقث در متغير دارای رابطة معنادار با هويت هماالن (متوسط صرف وقت در
شبانه رو برای تماشای فيلمهای ويديويی) و متغيرهای فاقد رابطه معنادار با هويت
هماالنا مانع ا هرگونه نتيجهگيری است و تنها میتواند تا تققيقات آتیا به عنوان
نتايج انبی و اکتشافی اوليها با احتياط بسيار مورد متحظه قرار گيرند؛ اما بقث در
نتيجه اصلی تققي ا آشکار میکند صرف عدمتاييد فر يه به معنای فقدان تاثير و
تاثر و حتی رابطه ميان تجربه کاربری اينترنت و هويت هماالن نيستا بلکه
نشاندهندة ديچيدگی رابطه و بنابراين آثار متقاب

و مت،اوتِ سطقیا عمي ا

کوتاهمدت و بلندمدتی است که ميان اين دو متغير به ويژه در حضور ديگر
متغيرهای ندگی ا تماعی میتوان تصور کرد.
چشماندا تققيقات آتی
اين دژوهش نيز چنان که ا هر تققي ديگری انتظار میرودا با درسشی آغا
شد و با دوچندان درسش خاتمه يافت .درسشهايی برای کاوش بيشتر در ادامه
همان درسش اوليها و درسشهايی که لزوماً در راستای درسش اوليه قرار نمیگيرند
و بنابراين زو دستاوردهای انبی تققي قلمداد میشوند .مهم ترين درسش برای
ادامه اين تققي را میتوان بدين شک مطرح کرد که به چه روش(های) ديگری
میتوان به درسش اين تققي داسخ گ،ت؟ داسخهای مقتم عبارتند ا  :ي

)

تققي بر اساس طرح دژوهشی مقطعی شبه آ مايشی (مشابه تققي حا ر) منتهاا
مبتنی بر نمونههای قاب تعميمی ا وا دين تجربه کاربری اينترنت (به عنوان گروه
آ مون) و افراد فاقد چنين تجربهای در قالب نمونهای همتا (به عنوان گروه شاهد).
اما انجام چنين تققيقی حتی در همين مقدودها نيا مند در دست داشتن نقشه قاب
قبولی ا کم و کيف گسترش اينترنت در کشور است (چيزی که متاس،انه مو ود
نيست).
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دو) طرح آ مايشی ا ديگر طرحهای معموس برای تققي در اين مينه مقسو
میشود .در اين روش ابتدا افراد داوطلبا در دو يا چند گروه به منزلة گروههای
آ مون و شاهد تقسيم میشوند .آن گاه کاربری اينترنت اين گونه تمهيد میشود
که تعامتت در گروه آ مون ا طري شبکهای داخلی يا ي

اينترنت صورت

مید يرد که با اتصاس چند کامپيوتر به يکديگر ايجاد شده است .تعامتت گروه
شاهدا بسته به اهداف دژوهش میتواند رودررو و يا طرق ديگر باشد .حاس میتوان
به مطالعه و بررسی ميزان هويت گروهی ا طري اندا هگيریها و مقايسههای
مقطعی و طولی درداخت .بنابراينا ا سويی مشک همتاساختن گروههای آ مون و
شاهد در اين روش مرت،ع میشود و ا ديگر سوی به واسطة کنترس عوام
ديرامونیا اظهارنظر درباره و ود يا عدمو ود رابطه ميان متغيرهای مستق و وابسته
آسان تر می شود.
هر چند اين طرح نيز انتقادات خاص خود را داردا ولی ا طرحهای معموس در
اين رابطه است که به ويژه مورد اقباس مديرانی قرار دارد که برای ادارة سا مانهای
عريض و طوي ا به ارتباطات شبکهای روآوردهاند (با اين همه ا اين گونه طرح
دژوهش در کشور ما به سبب فقدان امکاناتا کمتر است،اده می شود) .ا

مله

مهمترين انتقادات وارد بر اين قسم طرحها عبارتند ا  )9 :مصنوعی بودن فضای
تعامتت .يرا تعامتت ير نظر دژوهشگر صورت مید يرد )2 .خل الساعه بودن
روابط .روابط افراد در هر دو گروها فاقد هر گونه سابقه و ديشينهای است و
بنابراينا کمتر میتوان اين گونه روابط را با روابط معموس افراد در ندگی واقعی
مقايسه کرد .و  )3مقدوديتهای اختقی روش .در واقعا تققيقات آ مايشی
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میتواند ديامدهای ناگوار و ديشبينی نشدة روانی ه ا تماعی برای داوطلبان داشته
باشد.
سه) برای درهيز ا مشکتت روش آ مايشیا میتوان تققي را به روش مقطعی
و به صورت برخط انجام داد .در اين روشا کاربران يا ديامهای آنانا به طور
مقطعی و يا طولیا در يکی ا

يرمجموعههای اينترنت (مثتً مجموعهای ا

فهرستهای دستی يا اتاقهای گپ نی) مطالعه می شوند .بنابر آن اطتعاتا يا
داسخهای برخط (در مورد اتاق گپ نی)ا و يا کنارخطِ (در مورد فهرستهای
دستی يا نظرهای داده شده در قسمت نظردهی وبتگ) داسخگويانا میتوان به
ار يابی روابط مورد نظر درداخت .اين روش گر چه به سبب سهولت و کمهزينگی
بسيار مورد است،اده مقققان اين حو ه استا ليکنا با انتقاداتی نيز همراه بوده است
و نتايج آن با تام و احتياط بسيار نق میشود .عمده انتقادات وارد بر اين نوع
تققيقات را میتوان اين گونه برشمرد )9 :فقدان گروه شاهد و ل ا فقدان مبنای
مقايسه  )2اريبی داسخگويان ا

امعة آماری مربوط.

چهار) ا ديگر دستاوردهای (البته انبی) اين تققي ا شماری ا درسشهای
تا ه (و يا کهنه ولی کماهميت تلقی شده) درباره هويت هماالن است که
داسخگويی به آنها تققيقات مستقلی میطلبد .نخست اين که آيا ميان هويت
هماالن و نسيت رابطهای و ود دارد؟ به ديگر سخنا آيا مردان بيشتر با
دوستانشان ابرا هويت میکنند؟ يا نان؟ کدامي

به اصطتح رفي با ترند؟ دومين

مجموعه درسش عبارتست ا اين که آيا هويت هماالن در گروههای ا تماعی
گوناگون مت،اوت است؟ به ديگر سخن انواع هويت هماالن کدامند؟ آيا ميان
هويت هماالن و سن رابطهای و ود دارد؟ و هويت هماالن با افزايش سن افراد
دستخوش تغيير میشود؟ آيا ميان رشته تقصيلی دانشآمو ان يا دانشجويان و
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هويت هماالن آنان رابطهای و ود دارد؟ ميان رشته تقصيلی دانشجويان و هويت
هماالن آنان چطور؟ هويت هماالن افراد در طوس تقصي در مقاطع و رشتههای
مختلف دستخوش چه تغيير و تقوالتی میشود؟ آيا ميان هويت هماالن و تاه
رابطه و ود دارد؟ به عبارت ديگر آيا مثتً هويت هماالن افراد مجرد ا هويت
هماالن افراد متاه قویتر است؟ آيا ميان هويت هماالن و معيت خانوار رابطهای
و ود دارد؟ با معيت خانواده ددری چطور؟ آيا ميان هويت هماالن افراد و
و عيت اقتصادی ه ا تماعی آنان رابطهای و ود دارد؟ ميان هويت هماالن و
دينداری افراد چطور؟ و در اديان مختلف چطور؟ و سومين مجموعه سواس اينکه
آيا تعداد دوستان بر هويت هماالن تاثيری دارد؟ به عبارت بهتر آيا ميان تعداد
اعضای گروه هماالن و قوت هويت هماالن رابطهای و ود دارد؟

الف) منابع فارسی
 .9احمدلوا حبيب ( )9339بررسی رابطه ميزان هويت ملی و هويت قومی در
بين وانان تبريز .داياننامه کارشناسیارشد امعهشناسی .تهران :دانشکده
علومانسانیا دانشگاه تربيت مدرس.
 .2اوحدیا مسعود ( )9311رسانهها و هانیشدن فرهنگ .در کتا

سروش

(مجموعه مقاالت  :)2رسانهها و فرهنگ .صص  . 55-13تهران :سروش.
 .3اولسونا ديويد ( )9311رسانهها و نمادها :صورتهای بيانا ارتباط و آمو ش.
مقبوبه مها ر .تهران :سروش.
 .درچمیا داود (  )931تعهد ا تماعی وانان و عوام موثر بر آن .داياننامه
کارشناسیارشد امعهشناسی .تهران :دانشگاه شهيد بهشتی.
 .5دنابادیا اعظم ( )9315تلويزيون ماهوارهای و اثرات آن بر فرد و امعه.
داياننامه کارشناسیارشد امعهشناسی .تهران :دانشکده علوم ا تماعیا
دانشگاه تهران.
 .1چگينیا احمد و فرنودا احمد ( )9310ستاری در مينه ويديو .تهران :مرکز
تققيقات و مطالعات سينمايی و سمعی و بصریا و ارت فرهنگ و ارشاد
استمی.
 .1چلبیا مسعود ( )9315امعهشناسی نظم :تشريح و تقلي

نظری نظم

ا تماعی .تهران :نشر نی.
 .3حبيبیا ؟ ( )9311بررسی اختق کار در ايران .لد ي

 .موسسه فرهنگا

هنر و ارتباطات [منتشر نشده].
 .1دواسا دی .ای )9311( .ديمايش در تققيقات ا تماعی .هوشنگ نايبی.
تهران :نشر نی.
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 .90رفيعدورا فرامر ( )9313وساي ارتباط معی و تغيير ار شهای ا تماعی.
تهران :کتا فرا.
 .99روشها گی ( )9310کنش ا تماعی .هما نجانی اده .مشهد :انتشارت
دانشگاه فردوسی.
 .92ساروخانیا باقر ( )9312روشهای تققي در علوم ا تماعی .ج  .9تهران:
موسسه مطالعات و تققيقات فرهنگی (دژوهشگاه).
 .93ساعیا علی ( )9311آمار در علوم ا تماعی .تهران :هاد.
 .9سرايیا حسن ( )9312مقدمهای بر نمونهگيری در تققي  .تهران :سمت.
 .95سورينا ورنر ی .و تانکاردا يمز دبليو )9339( .نظريههای ارتباطات.
علير ا دهقان .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .91شيخاوندیا داور (  ) 9311تکوين و تن،ي هويت ايرانی .تهران :مرکز
با شناسی استم و ايران.
 .91کا نوا ژان ( )9310امعهشناسی وساي ارتباط معی .باقر ساروخانی و
منوچهر مقسنی .تهران :انتشارات اطتعات.
[ ------- .93کا ينوا ژان] (  )931قدرت تلويزيون .علی اسدی .تهران:
انتشارات اميرکبير.
 .91کاستلزا مانوئ ( )9330عصر اطتعات :اقتصادا امعه و فرهنگ .لد اوس:
ظهور امعه شبکهای .علی دايا (ويراستارارشد) .احد عليقليانا افشين خاکبا .
تهران :طرح نو.
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 .20کي قانا طاهره ( )9330بررسی عوام موثر بر هويت ا تماعی نان (مطالعه
موردی شهر شيرا ) .داياننامه کارشناسیارشد امعهشناسی .شيرا  :دانشکده
تقصيتت تکميلیا دانشگاه شيرا .
 .29گيدنزا آنتونی ( )9311هان رهاشده :گ،تارهايی درباره يکپارچگی هانی.
علیاصغر سعيدی و يوسف حا یعبدالوها  .تهران :علم و اد .
 .22مقسنیا منوچهر ( )9312مبانی امعهشناسی علم .تهران :کتابخانه طهوری.
 )9330( ----------- .23امعهشناسی امعه اطتعاتی .تهران :نشر ديدار.
 .2وينداسا سون؛ سيگنايتزرا بنو؛ اولسونا ين ( )9311کاربرد نظريههای
ارتباطات (مقدمهای بر ارتباطات برنامهريزیشده) .علير ا دهقان .تهران:
مرکز مطالعات و تققيقات رسانهها.
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