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هویت فراهم  ارتباطی، فضایی برای ساخت مجدد یها اینترنت و شبکه نوین ارتباطی و در رأس آن یها یگسترش فناور :چکیده

 یعنی زمان، مکان، فضا و مرزهای زندگی ساز هویت پیوند عناصر اساسی اجتماعی مجازی، یها شبکههمچنین این  .است کرده

ی اجتماعی ها شبکه ریتأث و شناخت مطالعه تحقیق حاضر در همین راستا و با هدف .اند دادهشدت تحت تأثیر قرار  اجتماعی را به

و در بین دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام این پژوهش با روش پیمایش . مجازی بر هویت جهانی انجام شده است

ی ها افتهی. انجام شده است طبقه بندی شده نمونه گیری به شیوه بوده و نفر 188حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  .شده است

. یلی و قومیت رابطه معناداری با هویت جهانی دارندسن، مقطع تحص ، متغیرهایای از بین متغیرهای زمینه که دهد یمتحقیق نشان 

ی اجتماعی مجازی با هویت جهانی تفاوت معناداری وجود ها شبکهکه بین عضویت در  دهد یمنشان ی تحقیق ها افتههمچنین ی

و باعث افزایش  وجود دارد مثبتی ی اجتماعی مجازی هویت جهانی نیز رابطه معناداریها شبکهبین سابقه استفاده از  همچنین .دارد

ی اجتماعی مجازی و احساس آزادی رابطه معناداری با ها شبکهدو متغیر میزان استفاده از . اند شدهاحساس تعلق به هویت جهانی 

ی اجتماعی مجازی به عنوان ها شبکهبه این نتیجه رسید که  توان یم ی تحقیقها افتهدر مجموع بر اساس ی. هویت جهانی نداشتند

 .شود یمی بومی هویت ملی ها جنبهعی اجتماع مجازی باعث تقویت گرایش به هویت جهانی و تقویت نو

 ی اجتماعی مجازیها شبکهشدن، فضای مجازی،  جهانی، جهانیهویت  :کلیدواژه

ghafari.na@gmail.com
Abdollatifkarevani@yahoo.com
Mehrdadnamdari976@gmail.com


86 

...ی اجتماعی مجازی برها شبکه ریتأثطالعه م  

 

 مقدمه و طرح مسئله

و ی فرهنگ ناختی، حفظ ثبات سیاسی و تحقق اهداف کالنش ای کلیدی در حفظ امنیت هستی مؤلفه 2،هویت

ور، رویکرد فرهنگی کشدر  هویت ر اکثر مطالعاتب .تاس اجتماعی ـ اقتصادی عهاجتماعی بوده و از ملزومات توس

ای چون زبان، دین، فرهنگ، ادبیات،  فرهنگی حور ناظر به متغیرهایم نگرش فرهنگ .تیا سیاسی حاکم بوده اس

محور  آنکه نگرش دولت ت، حالاس( تاریخ)دورانی طوالنی ده هنر، آداب و رسوم و اعتقادات یک ملت بوده و زایی

 شود یت که تا حد زیادی ساخته ماز این لحاظ، هویت امری اس .سازد یماهم فر را یسیاس متغیرهای طرح زمینه

 (.21: 2286زهیری، )کند  یم ایفا مهمی نقش آن از مختلف تفسیرهای ارائهبازتولید هویت و  و دولت در تولید و

 معنا، شدن ساخته فرایند ملت، و جامعه گروه، فرد، یک هستی و کیستی معنی به هویتگفت  توان یمبنابراین  

شود  یم تعریف دارند، برتری معنا منابع دیگر بر که فرهنگی یها یژگیو دسته یک یا فرهنگی ویژگی یک هیپا بر

زیرا  ؛ی فردی، اجتماعی هستندها تیهوی انسان از جمله ها تیهوجنکینز باور دارد که تمام  .(2288:6کاستلز، )

 رندیگ یم، شکل استی دوران زندگی که در تعامل با دیگران ها تجربهبر اساس نحوه ارتباط با دیگران و 

 عنصر را ارتباط بلومر،. شود یمی هویت محسوب ریگ شکلارتباط عنصر مهمی در  رو از این .(2282:88جنکینز،)

 متعددی عوامل وی .است داشته اشاره بدان خود پذیری جامعه نظریه در که داند یم هویت یریگ شکل در مهمی

 که گانه شش عواملی کمک با شدن اجتماعی فرایند بلومر، تئوری مبنای بر .داند یم مؤثر هویت یریگ شکل در را

 یجمع ارتباط وسایل وها  رسانه عمومی، مجامع رسمی، یها سازمان مدارس، هماالن، گروه والدین،: ازاند  عبارت

 (.228: 2268استونز، ) ردیگ یم صورت

و مباحثی در باب هویت و آینده هویتی جوامع  سؤاالتبا توجه به تحوالت سریع و گسترده در قرن حاضر، طرح 

پرسش از  .رسد یماز جمله نیازهای اساسی و ضروری به نظر  ها آندر ابعاد متفاوت آن و معضالت پیش روی 

ربانی، ربانی و حسنی، )دارد و محوری  ی اجتماعی، جایگاه مرکزیها هینظرهویت هم در گفتمان روزمره و هم در 

2288 :76.) 

هویت  .قرار دارد که از جمله ابعاد هویتی برجسته در جهان معاصر است 1از سوی دیگر تعلق به هویت جهانی 

ارنت، )دارد که بخشی از فرهنگ جهانی است  ها و اطالعاتی ، سبکها تیجهانی ریشه در آگاهی از وقایع، فعال

شناختی فرد در جامعه جهانی  گذاری عاطفی و روان به میزان سرمایه یابی جهانی، ، هویتدر واقع(. 1881

چارچوب جهانی است و به  هویت جهانی به معنی نوعی خودفهمی انسان در (.1881، 2کانن و یاپارک)گردد  برمی

که در نتیجه آن، فرد خود  استجهانی  جامعهاحساس تعلق فرد به نظام جهانی و تعهد وی به  یریگ شکلمعنای 
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گفت هویت جهانی به  توان یم تر قیدقبه عبارت . کند یمجهانی تعریف و تصور  جامعهرا به عنوان عضوی از 

 .(162: 2288حاجیانی، )است معنی اعتقاد به اهمیت فرهنگ و اجتماع واحد جهانی و احساس تعلق فرد به آن 

معناسازی و  فرآیند. استهویت  مسأله یا رسانهفرهنگی پیشروی جهان  یها چالش نیتر یاصلیکی از  

از . ردیگ یمصورت  فرهنگی یها یژگیواز  یا وستهیپبه هم  مجموعه، براساس یک ویژگی فرهنگی یا یابی تیهو

بازسازی به لحاظ  فرآیندی است که مدام در حال بازسازی است و عوامل این یابی تیهوشناسان،  دید جامعه

 (.67: 2261علویان و دهقان شاد، )اند  متفاوتاجتماعی، تاریخی و فرهنگی 

 که طوری به ؛اند شده رو روبه جهانی نظیر کم محبوبیت با 1مجازی اجتماعی یها شبکه اخیر سال چند در 

 و ای حرفه وابستگی همکاری، نوع انسانی، روابط و دارند عضویتها  شبکه این در دنیا سراسر از نفر ها میلیون

 به بنابراین ؛کنند یم دنبال یا ایجادها  شبکه این بستر در را اقتصادی و سیاسی فرهنگی، اجتماعی، امور بسیاری

 اطالعاتی فضای یک از بیش چیزی مجازی اجتماعی یها شبکه فضای در که گفت توان یم کاربری گستره لحاظ

 ما که دارد نیاز و است شدن ساخته حال در جدید اجتماعی بافت یک که معتقدند برخی .دارد وجود جهانی

(. 1: 1887آندرسون، ) میبشناس رسمیت به وب تحت خدمات کردن کارکردی منظور به را فناوری

به  ها گروهی اجتماعی، مبتنی بر وب هستند که با اتصال مردم یا ها شبکه ، معتقد است(122: 1886)7سونیال

ی اجتماعی ها شبکهمعتقدند که  و همچنین ؛شوند یمگذاری اطالعات از طریق اینترنت  یکدیگر سبب به اشتراک

 ...در چارچوب یک سیستم مشخص. 2: افراد بتوانند دهند یممجازی خدمات مبتنی بر وبی هستند که اجازه 

در آن سیستم حضور دارند به تبادل نظر و با سایر کاربرانی که . 1خصوصی بسازند،  های عمومی و نیمه پروفایل

 .کنندلیست پیوندهای خود و دیگرانی که در آن سیستم هستند را مشاهده . 2اطالعات بپردازند و 

. اند شدهطراحی  7برای افزایش و تقویت تعامالت اجتماعی در فضای مجازی مجازی ی اجتماعیها شبکهدر واقع،  

مانند تصویر کاربر، اطالعات شخصی و عالیق  گیرد؛ روی پروفایل افراد قرار میطور کلی، از راه اطالعاتی که  به

ی مختلف، مانند ها برنامهی دیگران را ببینند و از طریق ها لیپروفا توانند یمکاربران  .رود برقراری ارتباط آسان می

عنوان  فضای مجازی بههمچنین  (.118:1886و همکاران، 6پمپک)کنند  برقرارایمیل و چت با یکدیگر ارتباط 

 یها طریق شبکه اطالعاتی متعدد از -فضا، بیانگر وجود جهانی است که در پی منابع ارتباطینوعی فرا

افراد در جهان مجازی نه تنها قادرند هویت و یا  (.186: 1886، 8ساها) به وجود آمده است یا انهیرا وستهیپ هم به

مثالً یک )یک لحظه دارای چندین هویت باشند و نیز چندین فرد قادرند در  خود متفاوتی داشته باشند؛ بلکه

(. 21: 2267نظری، قلی پور، )بپردازند  لبا استفاده از یک هویت یکسان در جهان مجازی به تعام توانند یم( گروه

فرامحلی  جهانی و یها تیها و مروج هو کننده آن ملی و محلی و تضعیف یها تیکننده هو مجازی، تقویت فضای
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: 1881، 6تایلور و اسپانسر)متناقض، از خصوصیات ذاتی و اصلی جهان مجازی است  یها یاست، این دوگانگ

ارتباطی،  یها اینترنت و شبکه نوین ارتباطی و در رأس آن یها یگسترش فناور رسد یمبه نظر بنابراین  (.181

ساز، یعنی زمان،  هویت ر اساسیدر این میان پیوند عناص. است کردههویت فراهم  فضایی برای ساخت مجدد

نیکخواه قمصری و منصوریان )شدت تحت تأثیر قرار داده است  اجتماعی را به مکان، فضا و مرزهای زندگی

 (.288: 2262راوندی، 

 و نژاد اجتماعی، طبقه سن، جنسیت، هر از توانند یم کاربران که آورند یم فراهم ای صحنه اجتماعی یها شبکه 

 اجتماعی یها شبکه سطح، این در .کنند بازی را خود دلخواه نقش و شوند ظاهر آن در باشند، که قومیتی

 اجتماعی یها شبکه با واقع در .دهند یم سوقفرد  منحصربه مشخصات با فرد مدار شده هویت به را کاربر مجازی،

 جهان در خود واقعی هویت از فراتر خواهد یم کههرگونه  را خود تا شود یم داده فرد به قابلیت این مجازی

اجتماعی  یها شبکه (.277: 2261بافقری دولت آبادی و زارعیان جهرمی، )کند  روایت و بازتعریف فیزیکی

ا با و زمینه ارتباط افراد ر اند شدهه ارتباطات و تعامالت انسانی زیادی در حوز یها یدگرگونباعث  مجازی که

به راحتی با افراد دیگر از هر کشور یا  که افراد اند آوردهو این قابلیت را به وجود  اند کردهدیگران به راحتی فراهم 

و  تحت تأثیر آنان قرار بگیرند و یا حتی بر افراد دیگر تأثیر بگذارند توانند یمنگ و هویتی در ارتباط باشند و فره

 باز نسبتاً فضای مورد در ییها ینگران ،کشور داخل جمعی در ارتباط ابزارهای این از استفاده رشد با دیگر از سوی

 کشور فرهنگی متولیان از که طوریه ب به وجود آمده است؛ اجتماعی مجازی یها شبکهو تأثیرات زیاد  بر آنها حاکم

 یها شبکه کارگیریب در مستتر منفی احتمالی تبعات از ها، خانواده از بسیاری حتی و امنیتی مسئوالن گرفته تا

وضوع از سوی دیگر، م .اند کرده ابراز نگرانی هستند، نوجوان و جوان قشر عمدتاً که داخلی کاربرانتوسط  اجتماعی

ی اجتماعی ها شبکهبا توجه به اهمیت  بنابراین .موضوع بسیار مهمی است ها تیقومهویت جهانی نیز در بین 

مجازی در عصر حاضر که با محبوبیت بی نظیر جهانی روبرو هستند و اینکه هر روز چندین هزار کاربر عضو این 

ی اجتماعی مجازی ها شبکهو همچنین با توجه به اینکه اکثریت کاربران  شود یمی اجتماعی مجازی ها شبکه

فضای مجازی و  آیا کهاست  این اصلی تحقیق و هدفاضر در همین راستا انجام شده تحقیق ح دانشجو هستند؛

چه  ؛ندشدن در حوزه ارتباطات هست ی از جهانیعدو بُ جدید ارتباطی وسایل از که ی اجتماعی مجازیها شبکه

 دنشو یم ها تیهوی اجتماعی باعث تقویت گرایش به این ها شبکهد و آیا این نهویت جهانی کاربران دار تأثیری بر

آیا دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان که به  ؟دنشو یمجهانی هویت باعث تضعیف گرایش به یا اینکه 

 د و آیا این دانشجویانازی هستناجتماعی مج یها شبکه ریتأثتحت رافیایی در حاشیه قرار دارند نیز لحاظ جغ

را  شان یجهانت هویت اجتماعی مجازی توانسته اس یها شبکههستند و آیا  یا برجستهدارای هویت جهانی 
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ی اجتماعی ها شبکهزیادی در ارتباط با  نسبتاًی اخیر مطالعات ها سالدر قابل ذکر است که کند؟  تر برجسته

به مطالعات ذیل اشاره  توان یمصوص بر هویت کاربران انجام شده است که بخمجازی و تأثیرات آن بر کاربران و 

 :کرد

های اجتماعی مجازی و هویت  رابطه استفاده از شبکه مطالعه"در پژوهشی که با عنوان ( 2267)سلطانی  

ابعاد  یهو کل یازمج یهای اجتماع شبکه از تفادهاس انجام داد، به این نتیجه رسید که بین "اجتماعی دانشجویان

 .وجـود دارد یادارو معن میتقمسه رابط ،ینید تیو هو یمل تیجز هو به ،یاجتماع تیهو زهوشده در ح مطرح

از  انیجواستفاده دانش یونیدل رگرسوارد م ،یجهان تیهو همؤلف ان داد که تنهانش زین ونیرگرس لیتحل جینتا

 .تداشته اس یاجتماع تیر هواثر را ب نیترشیب عد،بُ نیده و اش یازمج یهای اجتماع شبکه

مطالعه : ، فضای مجازی و هویت جهانیها شنیمیان"پژوهشی با عنوان ( 2261)شاد سادات علویان و دهقان  

دهند که هویت جهانی دختران مورد  تایج این تحقیق نشان مین .اند دادهانجام  "دختران ایرانی یها موردی وبالگ

گیرد و در  میها را احاطه کرده شکل  ها که آن مطالعه در این پژوهش به واسطه نظام فرهنگی ناشی از انیمیشن

دهد با گسترش  ها این امکان را می های فضای مجازی به آن شود، زیرا ویژگی بازنمایی می شانیها فضای وبالگ

عنوان عضوی از جامعه جهانی معرفی کنند و از الگوهای فرهنگ جهانی که بخشی  های ارتباطی، خود را به شبکه

 مطالعه مورد دختران های وبالگ مطالعه چنینهم .، پیروی کنندشود ها ارائه می ها به آن از آن در قالب انیمیشن

نی فرهنگی در میان دختران مورد مطالعه محسوب مگه و سازی یکسان برای ابزاری ها انیمیشن دهد می نشان

 .ها نمودهای یکپارچگی فرهنگی را مشاهده کرد توان در آن ها فضاهایی هستند که می های آن شوند و وبالگ می

انجام  "یـ جهان یخرد مل یها تیو تعامل هو یمجاز یفضا"تحقیقی با عنوان ( 2262)همکاران پور و نجات  

 گفت که با توان یمآن  یها افتهی بر اساس وبوده  توصیفی - یو تحلیل نادیاس از نوع این تحقیق .اند داده

 یاند، یعن قرار گرفته یگفتمان یدر ارتباط یبا هویت جهان یرد ملخُ یها تیهوارتباطات،  و اطالعات شدن جهانی

را تقویت  یخرد مل یها تیهو دیگر،ی سو را تضعیف و از یخرد مل یها تیهو سو یک ازی جهان یها تیهو

 .کنند یم

 انیدانشجو: مورد مطالعه) یجهان تیو هو یمجاز یفضا"، پژوهشی با عنوان (2261)آذرگون خشروشاهی و  

ها نیز  آوری داده و تکنیک جمع بودهروش تحقیق در این پژوهش پیمایش  .انجام دادند "(یدانشگاه آزاد اسالم

نفر از دانشجویانی که به صورت کامالً تصادفی به عنوان نمونه از  178ها بین  نامه پرسش .بوده استنامه  پرسش

 چارچوب نظری تحقیق. شده است وم پایه انتخاب شدند، توزیع، علوم انسانی و علیمهندس سه دانشکده فنی
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نتایج حاصل از این  .بوده است« کاستلز»و « برگر»، «گیدنز»، «جنکینز»، «استوارت هال»از نظریات  برگرفته

همچنین  .است شده تأییدبوک  ا میزان استفاده از فیسنشان داد که وجود رابطه میان هویت جهانی ب مطالعه

 .بوک متفاوت است نوع استفاده کاربران از فیسنشان داد که هویت جهانی به تناسب  تحقیق نتایج

: یاجتماع یها شبکه یدر فضا ها تیاز هو یاستدالل برساخت"با عنوان در پژوهشی ( 1826) 22و لی 28چاو 

گروه که  اند دهیرسبه این نتیجه  "شناسی دوره زبان کی یبرا یبوک در مقطع کارشناس گروه فیس کیاز  نشیب

 فیط کیبه استقرار  ءاعضا .است نیز "یآموزش و یاجتماع یفضا" کیبلکه  ست،ین یگروه دانشگاه کیصرفاً 

 کنندگان نشان از شرکت یکیاظهارات  همچنین .اند یافته دستمعنا سازی  یای از منابع مانند شکلک برا گسترده

 .شودساخته  یاستدالل یها وهیبا منابع و ش تواند یمختلف م یها تیکه چگونه هودهنده این است 

های  پروفایلشدن هویت از طریق  ساخته"در پژوهشی که با عنوان ( 1821) 21و عثمان 22، نایان21اسماک شافعی 

 ،اغلب 27و خود ارتقایی 27به این نتیجه رسیدند که ناامنی، همتا ادراکی "در بین دانشجویان مالزی بوک فیس

ی ها ارزشو همچنین دریافت که هویت آنالین به وسیله  ؛دهد یمهویت آنالین دانشجویان را تحت تأثیر قرار 

 ها آنعالوه براین . شود یمبازسازی و بازاندیشی  26اجتماع به همراه همتا ادراکی، ارتباط اجتماعی و محبوبیت

 .هستندتر  شان از دانشجویان دختر راحت های واقعی دریافتند که دانشجویان پسر در به کاربردن پروفایل

عد فردی، قومی و ملی را تأیید وجود پیوند و ارتباط منطقی میان سه بُ (1828)و همکاران  28یکوئزپژوهش رودر 

که فرد ادراکی مناسب از جهان پیرامون خود به دست آورده و  شود یمباعث  که این رابطه کنند یمکرده و اذعان 

در تحقیق خود بر  (1886)و همکاران  26برمن .ی هویتی خود موفق شودها چالشدر کاهش یا حل تعارضات و 

که این مشکالت،  کنند یمتأیید  ها آنروی دانش آموزان دبیرستانی، ضمن اشاره به مشکالت هویتی تعدادی از 

شناختی دانش آموزان در مراحل بعدی رشد  ی روانها بحرانبینی کننده مناسبی برای تشخیص مسائل و  پیش

 .است

های جمعی، اینترنت و  دهند که رسانه وق اعم از داخلی و خارجی نشان مینتایج مطالعات انجام شده ف 

در هویت و نوع های اجتماعی مجازی رابطه معناداری با هویت جهانی دارند و باعث تغییر و تحوالت زیادی  شبکه

توان گفت که اکثر این تحقیقات در محدوده جغرافیایی خاصی انجام  می البته .شوند یمشدن هویت  ساخته

و همچنین  اند نپرداختهبه موضوع هویت جهانی در بین اقوام  عبارتیه ، باند نکردهقومیت توجه و به مقوله  اند شده

 ریتأثرا تحت اجتماعی مجازی چگونه هویت جهانی اقوام  یها شبکهکه  اند پرداختهاین موضوع  به مطالعه کمتر
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ها چه تأثیری بر هویت جهانی کاربران  به نوع رابطه و اینکه این شبکه توجه الزماز سوی دیگر ؟ قرار داده است

 .دارند، نشده است

 مبانی نظری تحقیق

 را شدن جهانیاو  .است پرداخته شدن جهانی و تجدد و شخصی هویت رابطه بحث به هویت نهیزم در گیدنز

 گوناگون بعدهای از یک هر پس در بنیادی ای فرهنگ، جنبه شدن جهانی وی باور به .انگارد می چندبعدی ای پدیده

 محل محتوای و محلی فرهنگ وی معتقد است که جهانی شدن، (.61: 2286گیدنز،) است شدن جهانی نهادی

 تأثیر .کنند زندگی تر فردی و پذیرتر انعطاف بازتر، صورت به تا کند می مجبور را افراد داده و قرار تهاجم مورد را زندگی

 تقویت و خود شناخت ضمن ها فرهنگ تا شود می موجب شدن جهانی .است گرایی جهان موازات به شدن فردی

 عقالنیت اساس بر و آورند روی جهانی فرهنگ و تمدن میراث از استفاده و فرهنگ همزیستی به محلی خودآگاهی

 گیدنز، زعم به .جهت یابند« کن عمل محلی و کن فکر جهانی»و  محلی آگاهی جهانی، استحکام های آموزه سوی به

 وسیع قدری به جهانی فضای در مراجع تنوع بین از افراد انتخاب تنوع و انتخاب حق امروزی، جوامع پویایی دلیل به

 رود؛ می موجب روزمره زندگی در را هویتی بازاندیشی و کند می متحول را افراد شخصی هویت امر همین که است

 وی معتقد است که ساختِ (.287: 2286ادیبی، ) است خود بازتابندگی تأثیر تحت افراد جسم حتی که ای گونه به

که نظام  هایی گزینه انیفرد از م نجایدر ا .سازد را می تیمدرن یای است که بخش اساس شانهیخود، طرح بازاند

برای  یهای متنوع گوناگون، فرصت یها کیفرد به کمک تکن .کند دایخود را پ تیهو دیکند با فراهم می یانتزاع

. کند می مهیاهای عمل  را برای تنوع روش نهیتازه و متنوع، زم اتیتجرب .کند خود فراهم می تیتوسعه شخص

امر ممکن است  نیکند که البته ا از الگوهای رفتاری جاافتاده آماده می دنیرا برای بر نهیزم یطیشرا نیچن

گیدنز تأمل و بازاندیشی بنابرین  (.77 :2268و بوستانی،  18-12: 2286گیدنز، ) باشدداشته  یهم در پ یخطرات

های دنیای مدرن است که سنت و طبیعت  در متن چالش. داند در مورد هویت را منحصر به دوران مدرن می

اطالعات دائماً به تأمل در مورد هستی خویش  و فرد در یک فضای آکنده از داده دست ازمرجعیت خود را 

 .(62: 2281, 18نش) پردازد می

، پهنه یدار هیسرماکه در ادامه  داند یمجهانی شدن را ظهور نوعی شبکه  با اشاره به عصر ارتباطات، کاستلز 

 و برساخته هویت که دارد می بیان کاستلز (.16: 2288کاستلز، ) ردیگ یمتصاد، جامعه و فرهنگ را در بر اق

. فردی هویت نه و است جمعی هویت به او توجه کانون بحث، این در که تفاوت این با معناست؛ دهنده سازمان

 تا سازد یم بر را هویت جمعی منظوری چه به و کسی چه که این طورکلی، به که است این او اساسی فرضیه

 یکی آن با را خود که است کسانی برای آن معنایو  نظر مورد هویت نمادین محتوای کننده تعیین زیادی اندازه
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 به یا کرده انتخاب را سنتی محلی هویت فرد دیگر، عبارت به ؛کنند یمتصور  آن از بیرون را خود یا ،دانند یم

 جمعی یها تیهو یریگ شکل آنچه و شود یم نامیده شدن جهانی آنچه بین کاستلز ؟آورد یم جهانی روی هویت

 تناقض نوعی بلکه دارد؛ اعتقاد کالن و جمعی خُرد یها تیهو آمیز مسالمت تکثر به نه و بیند می ییتواز نه تاس

 جامعه از کاستلز الگویی این، بر عالوه .دارد باور را شدن جهانی روند و یا محلی خرد جمعی یها تیهو بین ستیز و

 را جامعه از جدید نوع این که هستند ها رسانه واقعدر  و است کلیدی ،ها رسانه نقش آن در که دهد یم ارائه اطالعاتی

 زندگی سبک گفتمان، لحن و دارند اساسی نقش جمعی ارتباط یها یفناور اجتماعی، نظام این در .کنند یم بازتولید

 (.2288کاستلز، ) شود یم تعریف ها آن صاحبان و ها رسانه توسط اجتماعی یها ارزش همه و

 ابعاد در خصوصاً آنان تأثیرات و خصوصیات مجازی، اجتماعات درباره 12به نظریه رینگولد توان یمهمچنین،  

 ازی تعداد که وقتی شبکه در که داند یم یا یاجتماع یها ییگردهما را مجازی جوامع وی .، اشاره کردهویتی

 احساسات با نیز تعامالت و گفتگوها اینبه تبع آن  ،کند یم ظهور ند،هست گفتگو مشغول یکدیگر با کاربران

 وی نظر از گفت توان یم مجموع در .است همراه مجازی فضای در شخصی روابطی به دادن شکل برای انسانی

 واقعی دنیای در جمعی و گروهی انتظارات با خود وفق از ناشی فشارهای، سویی از مجازی اجتماعات در شرکت

 خود مطلوبِ سایرینِ با تعامل و وی آل دهیا و مطلوب خودِ تحقق جهت در فرد به را بیشتری آزادی و کاسته را

 مجازی اجتماعات در شرکت .کاهد یم بسیار کاربر بر جغرافیایی و محیطی فشارهای از، دیگر سوی از و داده

 المللی بین و جهانی اجتماعات در شرکت و هویت بومی یها جنبه تقویت باعث غیره و یا منطقه قومی، محلی،

 شود کاربر فرد در وطنی جهان یا جهانی هویت نوعی یریگ شکل باعث تواند یم یودحد تا مجازی فضای در

 .(2662 رینگولد،)

کاستلز معتقد  ؛ چنانکهاز دو نظریه کاستلز و رینگولد استبرگرفته  وری تحقیق، از نوع ترکیبی چارچوب نظ 

 بازتولید را جامعه از جدید نوع این که هستند ها رسانه در واقع و است کلیدی ها رسانه است در حال حاضر نقش

 همه و زندگی سبک گفتمان، لحن و دارند اساسی نقش جمعی ارتباط یها یفناور اجتماعی، نظام این در .کنند یم

اجتماعی  یها شبکهگفت که  توان یماز طرفی  .شود یم تعریف ها آن صاحبان و ها رسانه توسط اجتماعی یها ارزش

 در تکو همانگونه که رینگولد معتقد است که شر شوند یمو تحول در هویت جهانی کاربران باعث تغییر 

 و استهک یواقع یایدن در یجمع و یگروه انتظارات با خود وفق از یناش یفشارها از ییسو از یمجاز اجتماعات

 از و داده یو خود مطلوبِ نِیریسا با تعامل و یو آل دهیا و مطلوب خود تحقق جهت در فرد به را یشتریب یآزاد

 ،یمحل یمجاز اجتماعات در تکشر. کاهد یم اریبس اربرک بر ییایجغراف و یطیمح یفشارها از زین گرید یسو

 یفضا در یالملل نیب و یجهان اجتماعات در تکشر و تیهو یبوم یها جنبه تیتقو باعث رهیغ و یا منطقه ،یقوم
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بنا بر آنچه گفته  .شود اربرک فرد در یوطن جهان ای یجهان تیهو ینوع یریگ شکل باعث تواند یم یتاحد یمجاز

 .که شامل چند فرضیه فرعی است است ها هینظری تحقیق برگرفته از این فرضیه اصلشد 

 ی تحقیقشناس روش

آوری  با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع ها داده. ی، پیمایشی استفیتوصو  پژوهش حاضر از نوع کاربردی 

بلوچستان در مقطع کارشناسی و باالتر در نیم سال اول سال  کلیه دانشجویانی که در دانشگاه سیستان و .اند شده

آماری این پژوهش را تشکیل  هستند، جمعیتدر شهرستان زاهدان مشغول به تحصیل  2262-2261 یلیتحص

نفر تعیین شد و  287و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  است 28618تعداد کل این دانشجویان  ؛دهند یم

. نفر از دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان توزیع شد 188بین  ها پرسشنامه برای اطمینان بیشتر،

 یبند طبقهگیری  در نمونه. انجام گرفت 11شده یبند طبقهگیری  گیری در تحقیق حاضر بر اساس نمونه نمونه

 ها نمونهو با استفاده از روش تصادفی از هر طبقه  شود یمو یا طبقات مجزا تقسیم  ها روهگبه  شده، جمعیت

بر اساس دانشکده، مقطع تحصیلی و جنسیت تقسیم شده است و تعداد آماری تحقیق  جمعیت. شوند یمانتخاب 

اس پی اس  افزار نرم ی پژوهش با استفاده ازها داده .اند شدهنمونه از هر طبقه متناسب با حجم طبقه انتخاب 

، (2287حسین بر، ) یِها هیگوبرای سنجش هویت جهانی از  .اند شدهپردازش، توصیف و تحلیل  11نسخه  12اس

های اجتماعی مجازی از گویه های محقق ساخته استفاده شده  برای سنجش میزان، مدت و نوع استفاده از شبکه

در این زمینه پرسشنامه به  .استفاده شد 11از اعتبار ظاهری تحقیق،ابزار  منظور سنجش روایی یا اعتبار به .است

ها نسبت به اصالح  پس از دریافت نظر آن؛ مطرح کنند سؤاالتداده شد تا نظرات خود را در مورد  نظران صاحب

نفری در بین دانشجویان دانشگاه  28سپس پرسشنامه مورد نظر در یک نمونه  ؛دو گویه ها اقدام ش سؤاالت

در متن نهایی پرسشنامه  که نامفهوم و برای پاسخگویان ابهام داشت یها هیگول شد و تان و بلوچستان تکمیسیس

ی آلفای گویه ها از کنندگ نییتبسنجش پایایی پرسشنامه برای تعیین قدرت  منظور بههمچنین،  .حذف شدند

 .هستندی باالی برخوردار آلفااز  ها شاخصاستفاده شده است و همه  باخکرون

 (N= 044)ی متغیرها ها شاخصنتایج روایی ( 1) جدول

 (آلفا) ضریب روایی تعداد گویه شاخص ردیف

1 
 762/8 22 (شاخص کل) هویت جهانی
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 تعریف متغیرها

و معیارهای آن  ها ارزشاصول،  ییگرا عاممعطوف است به نوعی  اساساًطنی هویت جهانی یا جهان و :هویت جهانی

و معیارهایی به عالئق و تعلقات قومی، زبانی،  ها ارزشدر همه جا معتبر است، اعتبار چنین اصول، درباره مردم که 

در هر حال  (.216: 2268گل محمدی، ) ردیگ یمنژادی و دینی فرد بستگی ندارد و انسان را چون انسان در نظر 

چارچوب جهانی است و به معنای  هویت جهانی به معنی نوعی خودفهمی انسان در یریگ شکلگفت  توان یم

که در نتیجه آن، فرد خود را به است جهانی  جامعهعهد وی به احساس تعلق فرد به نظام جهانی و ت یریگ شکل

گفت هویت جهانی به معنی  توان یم، تر قیدقبه عبارت  .کند یمجهانی تعریف و تصور  جامعهز عنوان عضوی ا

هویت  .(162: 2288حاجیانی، )اعتقاد به اهمیت فرهنگ و اجتماع واحد جهانی و احساس تعلق فرد به آن است 

ه ها در طیف لیکرت ساخته ساخته شده است که همه این گوی( 2287)بر جهانی براساس گویه های حسین 

صرف نظر از زبان، مذهب و  ها انسان همه، من است یسرا ایدن یهمه جا این گویه ها عبارت هستند از ؛اند شده

 یها فرهنگدوست دارم با  من، است یقوم -یاز ارزش مل تر مهمجهان  یها ارزشمن  یبرا، نژاد قابل احترامند

من قابل  یحقوق بشر برا منشور، کنم یماز مردم جهان هستم افتخار  یعضو نکهیا از، مختلف ارتباط برقرارکنم

 یبرا گرید یفرهنگ کشورها رشیپذ، هستم نترنتیاز ا یمسائل و اخبار جهان یریگیبه پ عالقمند، احترام است

 گرید یها ملتو مشکالت  مسائل، کنم یمدنبال  یرانیاز ا شتریرا ب یخارج یقیو موس لمیف من، من آسان هست

 .متنفرم ها یخارجاز  کنم یم احساسو  ندارد تیمن چندان اهم یبرا( لیس و زلزله) رینظ

شبانه روز از منظور از میزان استفاده از اینترنت مدت زمانی است که یک فرد در  :میزان استفاده از اینترنت 

دو تا چهار ساعت  -1یک ساعت و کمتر  -2طبقه  1میزان استفاده از اینترنت به  که این کند یماینترنت استفاده 

 .هفت ساعت و بیشتر تقسیم شده است -1پنج تا شش ساعت و  -2

اجتماعی  یها شبکهاین متغیر عبارت است از این سئوال، که آیا شما در  :اجتماعی مجازی یها شبکهعضویت در  

 .پاسخ با بله و خیر مشخص شده استمجازی عضویت دارید یا خیر؟ که 

مدت  ،اجتماعی مجازی یها شبکهمنظور از میزان استفاده از  :اجتماعی مجازی یها شبکهمیزان استفاده از  

اجتماعی  یها شبکهاجتماعی مجازی مثل فیس بوک و سایر  یها شبکهزمانی است که یک فرد در شبانه روز از 

پنج تا شش  -2دو تا چهار ساعت  -1یک ساعت و کمتر  -2طبقه  1به و میزان آن  کند یماستفاده  مجازی

 .هفت ساعت و بیشتر تقسیم شده است -1ساعت و 
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اجتماعی  یها شبکهد عضو عبارت است از مدت زمانی است که فر :اجتماعی مجازی یها شبکهسابقه استفاده از 

اجتماعی مجازی به  یها شبکهدر این پژوهش سابقه استفاده کاربران از . کند یمو از آن استفاده  باشد یممجازی 

هفت سال و بیشتر تقسیم شده  -1پنج تا شش سال و  – 2دو تا چهار سال  -1یک سال و کمتر  -2طبقه  1

 .است

 گویه کامالً 28در این پژوهش میزان احساس آزادی در : اجتماعی مجازی یها شبکهمیزان احساس آزادی در  

 یها شبکهکامالً موافق بیانگر احساس آزادی زیاد در  هیگو موافق تا کامالً مخالف در نظر گرفته شده است؛

 .اجتماعی مجازی است یها شبکهر کامالً مخالف بیانگر احساس آزادی خیلی کم د هیگو اجتماعی مجازی و

 ی تحقیقها افتهی

قرار دارند و میانگین سنی  17تا  18که اکثریت پاسخگویان در گروه سنی  دهد یمآمده نشان  به دستنتایج 

درصد  62 تحصیالت، سطح لحاظ به .نددرصد زن بود 72، درصد مرد 16از کل پاسخگویان  .سال است 11آنان 

 .اسخگویان دارای مدرک دکتری هستنددرصد از پ 1و  سانسیل فوقدرصد  17، اسخگویان دارای مدرک لیسانسپ

درصد  6درصد در گروه قومی بلوچ،  12درصد از پاسخگویان در گروه قومی فارس،  71همچنین از نظر قومیت، 

درصد هم در گروه قومی عرب  1رد و درصد در گروه قومی کُ 1درصد در گروه قومی ترک،  7در گروه قومی لر، 

 .دانستند ینمی قومی فوق ها گروهاز  کدام چیهخود را متعلق به افراد نیز  درصد 7هستند و حدود 

از بین  .کنند یماز اینترنت استفاده ( درصد 72)ساعت و کمتر  2، روز شبانهاکثریت پاسخگویان در یک  

نفر از پاسخگویان،  182از بین  هستندهای اجتماعی مجازی  عضو شبکه( درصد 72)نفر  187پاسخگویان، تعداد 

های اجتماعی مجازی استفاده  از شبکه و کمتربه میزان یک ساعت  روز شبانهدر یک ( درصد 72)نفر  211هم 

های اجتماعی مجازی  است که عضو شبکه و کمتردرصد از این پاسخگویان هم یک سال  77و حدود  کنند یم

از نظر  .های اجتماعی مجازی احساس آزادی کمی داشتند در شبکه درصد 12، انیتعداد پاسخگواز این  .اند شده

کسب خبر و اطالعات روز، الیک و کامنت و به اشتراک گذاشتن  های اجتماعی مجازی، اده از شبکهنوع استف

 هویت جهانی وابسته پژوهش حاضر، میزان تعلق به ریمتغ .مطلب بیشترین استفاده را در بین پاسخگویان داشتند

 کامالً، مخالفم و (نه موافق و نه مخالف) نینابیبموافقم، موافقم،  کامالًی ا نهیگز پنجطیف  بر اساسکه  است

ی مجدد متغیرهای وابسته را به سه طبقه زیاد، متوسط و کم کدگذاراما در  .مخالفم مورد سنجش قرار گرفت

درصد  27درصد پاسخگویان دارای هویت جهانی باال،  71نتایج حاکی از این هست که  .میا کردهی بند طبقه
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این نتایج بیانگر این است که . بودند ضعیفیپاسخگویان دارای هویت جهانی  درصد 2متوسط و فقط کمتر از 

 .اکثر پاسخگویان دارای هویت جهانی باالیی هستند

 .رابطه معناداری وجود دارد جهانیی و هویت ا نهیزمبین متغیرهای : 1فرضیه  

میزان  اینکه یعنی ؛داردنکه تفاوت معناداری بین جنسیت و هویت جهانی وجود  دهد یمنشان  ها نیانگیممقایسه 

 .(1شماره جدول ) ان و مردان تفاوت معناداری نداردهویت جهانی در بین زن

 هویت جهانیرابطه بین جنسیت ( 2)جدول 

 متغیر مستقل 

 متغیر وابسته
 میانگین تعداد پاسخ جنسیت

 سطح معناداری

Sig 

 هویت جهانی

 

 68/8 77/11 268 مرد

 68/8 77/11 122 زن

 

مالحظه در این جدول که  گونه همان. دهد یمنشان  هویت جهانی رای میان سن با همبستگ( 2)شماره جدول 

با افزایش میزان  است، یعنی مثبتهمبستگی وجود دارد و جهت این رابطه هم  جهانیبین سن و هویت ؛ شود یم

 .کند یمجهانی نیز افزایش پیدا سن پاسخگویان میزان تعلق به هویت 

 هویت جهانی رابطه بین سن با( 3)جدول 

 

 متغیر

 

 سن پاسخگویان

ضریب همبستگی 

 پیرسون
 تعداد سطح معناداری

 276 81/8 28/8 هویت جهانی

 

که در این جدول  گونه همان. دهد یمرا نشان  جهانیهویت  با همبستگی بین مقطع تحصیلی( 1) جدول شماره

یعنی با باالتر  است؛ مثبتهمبستگی دارد و جهت این رابطه  جهانیمقطع تحصیلی با هویت  دیکن یممالحظه 

 .ابدی یمافزایش  نیز هویت جهانی فرد ،رفتن مقطع تحصیلی

 هویت جهانیبا مقطع تحصیلی رابطه ( 0)جدول 

 

 متغیر

 

 پاسخگویان مقطع تحصیلی

ضریب همبستگی 

 پیرسون
 تعداد سطح معناداری

 286 82/8 22/8 هویت جهانی
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 .رابطه معناداری وجود دارد و هویت جهانیقومیت  نیب :2فرضیه 

بین که مقایسه میانگین حاکی از این هست . دهد یمو نوع قومیت را نشان  هویت جهانیرابطه بین ( 7)جدول 

تعلق به هویت جهانی اقوام حاکی از  یها نیانگیمقومیت و هویت جهانی رابطه معناداری وجود دارد و مقایسه 

و قوم ترک  باالترین میزان هویت جهانی را داشته( 62/11)و قوم فارس ( 88/17)قوم کرد  که استاین موضوع 

 .(7جدول )دارد جهانی را کمترین میزان تعلق به هویت ( 68/18)

 و هویت جهانیرابطه بین قومیت ( 5)جدول 

 
 

 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
مقدار 

F 

سطح 

 معناداری

 

 هویت جهانی

 واریانس بین گروهی

 یگروه درونواریانس 

 واریانس کل

04/044 

74/11272 

00/12373 

6 

384 

386 

01/48 

34/31 
07/2 422/4 

 

 تفکیک قومیتمیزان هویت جهانی به ( 6)جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد نمونه قومیت

 88/7 61/12 82 بلوچ

 21/7 62/12 28 لر

 17/7 88/17 21 کرد

 62/1 68/18 11 ترک

 72/7 62/11 121 فارس

 77/7 77/11 18 سایر

 

 .رابطه معناداری وجود داردو هویت جهانی های اجتماعی مجازی  عضویت در شبکه نیب :3فرضیه 

مقایسه . دهد یمرا نشان  هویت جهانیهای اجتماعی مجازی با  رابطه بین عضویت در شبکه( 6)شماره جدول 

که بین عضویت یا عدم  دهد یمهای اجتماعی مجازی نشان  ی عضویت یا عدم عضویت در شبکهها نیانگیم

 یها شبکهو افرادی که عضو رابطه معناداری وجود دارد  جهانیهای اجتماعی مجازی و هویت  عضویت در شبکه

اجتماعی مجازی  یها شبکهاجتماعی مجازی هستند، هویت جهانی باالتری تری نسبت به کسانی که عضو 

 .دارند ؛نیستند
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 و هویت جهانیهای اجتماعی مجازی  رابطه عضویت شبکه( 4)جدول 

 متغیر مستقل

 متغیر وابسته

عضویت در 

های  شبکه

 اجتماعی

 میانگین تعداد پاسخ
 داری سطح معنی

Sig 

 هویت جهانی
 817/8 26/12 266 بلی

 817/8 68/12 268 خیر

 

 .و هویت جهانی رابطه معناداری وجود دارد بین میزان استفاده از اینترنت: 0فرضیه 

که در این  گونه همان. دهد یمرا نشان  جهانیهویت ه بین میزان استفاده از اینترنت با رابط( 8)شماره جدول 

و جهت رابطه  دارد ی وجودمیزان استفاده از اینترنت با هویت جهانی رابطه معناداربین  شود یمجدول مالحظه 

 توان یمو همچنین  دیبا یمیعنی با افزایش میزان استفاده از اینترنت، هویت جهانی نیز افزایش  ؛استهم مثبت 

هویت  کنند یمنسبت به افرادی که از اینترنت بیشتر استفاده  کنند یمگفت افرادی که کمتر از اینترنت استفاده 

 .دارند تری ضعیفجهانی 

 جهانیرابطه بین میزان استفاده از اینترنت با هویت ( 8)جدول 

 

 متغیر

 

 میزان استفاده از اینترنت

 تعداد سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون

 288 88/8 21/8 هویت جهانی

 

 .اجتماعی مجازی با هویت جهانی رابطه معناداری وجود دارد یها شبکهبین میزان استفاده از : 5فرضیه 

. دهد یمرا نشان  جهانیاجتماعی مجازی و هویت  یها شبکهرابطه بین میزان استفاده از ( 6) جدول شماره

به این  اند بودهاجتماعی مجازی  یها شبکهفقط کسانی که عضو  ؛دکنی یماین جدول مالحظه  در که گونه همان

. یافته است و تعداد نمونه کاهش اند دادهاجتماعی مجازی پاسخ  یها شبکهمربوط به  سؤاالتسؤال و همه 

اجتماعی مجازی و هویت  یها شبکهگفت که بین میزان استفاده از  توان یمجدول  یها افتهی بر اساسهمچنین 

 .جهانی رابطه معناداری وجود ندارد
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 اجتماعی مجازی و هویت جهانی یها شبکهبین میزان استفاده از  رابطه( 7)جدول 

 

 متغیر

 

 های اجتماعی مجازی میزان استفاده از شبکه

 تعداد سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون

 266 28/8 826/8 هویت جهانی

 

 .رابطه معناداری وجود دارد و هویت جهانیهای اجتماعی مجازی  شبکه از بین سابقه استفاده: 6فرضیه 

. دهد یمرا نشان  هویت جهانیاجتماعی مجازی  یها شبکهرابطه بین سابقه استفاده از ( 28) جدول شماره

 جهانیاجتماعی مجازی و هویت  یها شبکهبین سابقه استفاده از  ؛دیکن یمکه در این جدول مالحظه  گونه همان

یعنی اینکه کاربرانی که سابقه استفاده بیشتری  ؛باشد یم مثبترابطه معناداری وجود دارد و جهت این رابطه نیز 

 .دارند تری قویجهانی هویت  قه کمتری دارندنسبت به کسانی که ساب اجتماعی مجازی دارند یها شبکهاز 

 هویت جهانیهای اجتماعی مجازی با  شبکه ازرابطه بین سابقه استفاده ( 14)جدول 

 

 متغیر

 

 های اجتماعی سابقه استفاده از شبکه

 تعداد سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون

 181 81/8 21/8 هویت جهانی

 

 .های اجتماعی مجازی و هویت جهانی رابطه معناداری وجود دارد شبکه احساس آزادی دربین : 4فرضیه 

. دهد یمرا نشان  هویت جهانی های اجتماعی مجازی میزان احساس آزادی در شبکهرابطه ( 22)شماره جدول 

و  های اجتماعی مجازی میزان احساس آزادی در شبکهبین  دییفرما یمکه در این جدول مالحظه  گونه همان

 .داردنرابطه معناداری وجود  جهانیهویت 

 اجتماعی مجازی با هویت جهانیهای  رابطه بین احساس آزادی در شبکه( 11)جدول 

 

 متغیر

 

 های اجتماعی مجازی میزان احساس آزادی در شبکه

 تعداد سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون

 268 26/8 87/8 هویت جهانی
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 یریگ جهینتبحث و 

 محلی دیالکتیکی قطب دو اخیر، دوران در شدن جهانی دهیپد و شخصی هویت شکل تغییر که گیدنز معتقد است

 با نیز شخصی زندگی خصوصی بسیار یها جنبه در تغییرات حتی که طوری به است، داده تشکیل را جهانی و

 تجدد دوران در فضایی – زمانی گیری فاصله ابعاد و سطح واقع در. دارد ارتباط وسیع بسیار اجتماعی یها تماس

 محیطی در جامعه و خود بشریت، تاریخ در بار نخستین برای که است رسیده گسترش از حدی چنان به کنونی

 تقویت و خود شناخت ضمن ها فرهنگ تا شود یم موجب شدن جهانی .پردازند می تعامل به یکدیگر با جهانی

 عقالنیت اساس بر و آورند روی جهانی فرهنگ و تمدن میراث از استفاده و فرهنگ همزیستی به محلی خودآگاهی

همچنین . جهت یابند« کن عمل محلی و کن فکر جهانی»و  محلی آگاهی جهانی، استحکام های آموزه سوی به

 ها، ملت -دولت  ها، منطقه ها، تمدن که است کرده ایجاد وضعیتی معاصر شدن جهانی است معتقد رابرتسون

 شکل به را خود سنت خاص دست کم) بسازند را خود خاص هویت ها آن از فراتر یا ها دولت به محدود یها ملت

 بسته خود در شکل شود، خوانده محلی امر آنچه است معتقد رابرتسون .(دهند اختصاص خود به گزینشی

 تشویق از وسیع بخشی دیگر عبارت به ؛شود یم بنا فرامحلی اساس و پایه بر زیادی حد تا بلکه ندارد را پیشامدرن

 نیست چیزی واقع به شود یم اعالم محلی امور آنچه .شود یم انجام بیرون یا باال از محلی امر و محل از حمایت و

تحقیق حاضر هم همین  یها افتهی. بودن محلی مورد در یافته تعمیم های نسخه برحسب محلی امر بیان مگر

معناداری بر هویت کاربران  ریتأثاجتماعی مجازی  یها شبکهیعنی اینکه  ؛دهند یمقرار  دییتأموضوع را مورد 

 یها تیهوبه هویت از هویت شخصی گرفته تا  شان شیگرادارند و باعث تغییر و تحوالت زیادی در نوع و میزان 

که میزان تعلق به هویت  دهد یمتحقیق حاضر نشان  یها افتهی .شود یماجتماعی مثل هویت ملی و هویت جهانی 

اجتماعی مجازی  یها شبکهاجتماعی مجازی هستند و کسانی که عضو  یها شبکهجهانی در بین کسانی که عضو 

از جمله متغیرهای  اجتماعی مجازی نیز یها شبکهسابقه استفاده از  .دارای تفاوت معناداری است نیستند،

اجتماعی مجازی و هویت جهانی رابطه  یها شبکهبین سابقه استفاده از  .استبر میزان هویت جهانی  تأثیرگذار

 اجتماعی بیشتر باشد یها شبکههرچه سابقه استفاده از و مستقیمی وجود دارد؛ بدان معنا که معنادار مثبت 

 تحقیق یها افتهیبا  راستا همتحقیق  یها افتهیهمچنین  .کند یممیزان تعلق به هویت جهانی افزایش پیدا 

پور  کیان و قاسمی پور، عدلی، (2262)همکاران و  پور نجات، (2261)زاده محمد، حاجیانی و (2267)سلطانی 

( 1888) و زاهو و همکارانش( 1821) اسماک شافعی، نایان و عثمان، (2261)آذرگون خشروشاهی و ، (2261)

 .است
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تقویت گرایش  هویت جهانی یا بهاجتماعی مجازی باعث تضعیف گرایش  یها شبکهدر مورد اینکه عالوه براین، 

 یها ییگردهما را یمجاز جوامع یو .استناد کرد توان یمنگولد یر به نظریه هوراد ،شوند یمبه هویت جهانی 

. کند یم ظهور شدند، گفتگو مشغول گریدیک با اربرانک از یافک تعداد هک یوقت هکشب در هک داند یم یا یاجتماع

 همراه یمجاز یفضا در یشخص یروابط به دادن لکش یبرا یانسان احساسات با زین تعامالت و گفتگوها نیا

 از یناش یفشارها از ییسو از نگولدیر نظر از اجتماعی مجازی یها شبکهیا  یمجاز اجتماعات در تکشر .هستند

 خود تحقق جهت در فرد به را یشتریب یآزاد و استهک یواقع یایدن در یجمع و یگروه انتظارات با خود وفق

 ییایجغراف و یطیمح یفشارها از زین گرید یسو از و داده خود مطلوبِ نِیریسا با تعامل و یو آل دهیا و مطلوب

 یبوم یها جنبه تیتقو باعث رهیغ و یا منطقه ،یقوم ،یمحل یمجاز اجتماعات در تکشر. کاهد یم اریبس اربرک بر

 ینوع یریگ شکل باعث تواند یم یتاحد یمجاز یفضا در یالملل نیب و یجهان اجتماعات در تکشر و تیهو

 .شود اربرک فرد در یوطن جهان ای یجهان تیهو

اجتماعی مجازی به  یها شبکهگفت که  توان یمتحقیق حاضر هم  یها افتهی بر اساسبنابر آنچه گفته شد؛  

، یعنی اینکه شود یمبومی هویت ملی  یها جنبهو تقویت  جهانیهویت  تقویتعنوان نوعی اجتماع مجازی باعث 

و از سوی دیگر  دنشو یممحلی  یها تیهولق به این عو باعث میزان افزایش ت کنند یمت یرا تقو محلی یها تیهو

براین  .شوند یم یا فراملی اجتماعی مجازی باعث تقویت گرایش به هویت جهانی یها شبکهگفت که  توان یم

بلوچستان و دانشگاه سیستان و بلوچستان از لحاظ رغم اینکه استان سیستان و گفت که علی توان یماساس 

و به تبع این  شود یماجتماعی مجازی استفاده زیادی  یها شبکهاز  در آن د،نجغرافیایی در مرز و حاشیه قرار دار

 .هویتی کاربران بوجود آورده است ملی و فراملی یها جنبهامر، تغییراتی در 
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 پی نوشت ها

                                                           
 - Identity 

 - Global identity 

  - Cannon & Yaprak 

 - Virtual social networks 

  - Ellison 

9- Cyberspace 

7 - Pempek 

 - Saha 

6 - Taylor & Spencer 

  - Chau 

  - Lee 

  - Asmaak Shafie 

  - Nayan 

  - Osman 

  - Peer perception 

 9- Self-promotion 

 7- Popularity 

  - Rodriguez 

 6- Berman 

  - Nash 

  - Howard Rheingold 

  - Stratified sampling 

  - SPSS 

  - face validity 
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