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 Purpose: The purpose of this study is to investigate the effect 

of the amount, duration and type of Internet use and national 

identity in students of Shiraz Azad University 

Materials and Methods: The present study was applied in 

terms of purpose and survey method in terms of research 

method. Questionnaire tools were also used to collect 

information. The statistical population includes all students of 

Shiraz Azad University, which according to the statistics 

obtained from the education of Shiraz Azad University is equal 

to 19619 people. In order to determine the sample size, 

Cochran's formula was used and according to the sample size 

calculations, 380 people were determined. Data analysis was 

performed using Spss statistical software and in this regard, 

statistical tests appropriate to each hypothesis were used to test 

the hypotheses. Among the tests used are Pearson correlation 

tests and one-way analysis of variance. 

Findings: The results showed that there is a relationship 

between the duration of Internet use and national identity 

(three dimensions of value, emotional and belief) of students. 

Conclustion: Also, there is a relationship between Internet use 

and national identity (three dimensions of value, emotional 

and belief) of students. On the other hand, the research 

hypothesis that there is a relationship between the type of 

Internet use and national identity (three dimensions of value, 

emotion and belief) of students is rejected. 
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  و همکاران     هارمی فرجی سمیه  69

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 2, Summer 2022 

 و اینترنت از استفاده نوع و مدت میزان، اثر بررسی
 شیراز آزاد دانشگاه دانشجویان در ملی هویت

 
 ،۱هارمی فرجی سمیه

 آزاد دانشگاه جهرم، واحد شناسی، جامعه گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران جهرم، اسالمی،

 
 ،۲*خدامی علیرضا
 اسالمی، آزاد دانشگاه جهرم، واحد شناسی، جامعه گروه استادیار،

 .)نویسنده مسئول( ایران جهرم،
 

 3کریمی مجیدرضا
 اسالمی، آزاد اهدانشگ جهرم، واحد شناسی، جامعه گروه استادیار،

 .ایران جهرم،
 

 چکیده
 نوع و مدت میزان، تاثیر بررسی حاضر پژوهش از هدف: هدف

 رازشی آزاد دانشگاه دانشجویان در ملی هویت و اینترنت از استفاده
 .باشد می

 نظر از و کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش :ها روش و مواد
 اطالعات آوری جمع برای همچنین. بود پیمایشی روش تحقیق روش

 دانشجویان تمامی شامل آماری جامعه. شد استفاده پرسشنامه ابزار از
 شآموز از شده کسب آمار اساس بر که باشد می شیراز آزاد دانشگاه
 تعیین منظور به. باشد می نفر 19619معادل شیراز آزاد دانشگاه

 محاسبات به توجه با و شد استفاده کوکران فرمول از نمونه حجم
 تفادهاس با ها داده تحلیل و تجزیه. گردید تعیین نفر 380 نمونه حجم

 برای رابطه این در و گردیده انجام   Spssآماری  افزار نرم از
 بکار فرضیه هر با متناسب آماری های تست از فرضیات آزمون
 آزمون از توان می استفاده مورد های آزمون جمله از. شد گرفته

  .برد نام راهه یک واریانس لتحلی و پیرسون همبستگی های
 ویته و اینترنت از استفاده زمان مدت بین داد نشان نتایج :ها یافته
 وجود رابطه دانشجویان( اعتقادی و احساسی ارزشی، بعد سه)ملی
 بعد سه)ملی هویت و اینترنت از استفاده میزان بین همچنین دارد

 .رددا وجود رابطه دانشجویان( اعتقادی و احساسی ارزشی،
 ستفادها نوع بین بر مبنی پژوهش فرض  دیگر سوی از: گیری نتیجه

( اعتقادی و احساسی ارزشی، بعد سه) ملی هویت و اینترنت از
 .گردد می رد دارد، وجود رابطه دانشجویان

 
 ادهاستف زمان مدت اینترنت، از استفاده ملی، هویت :کلیدی کلمات

 اینترنت از استفاده نوع اینترنت، از
 

 06/11/1400ریخ دریافت: تا
 11/12/1400تاریخ پذیرش:  

نویسنده مسئول alirezakhoddamy@yahoo.com  

 مقدمه
هویت هر فرد آن چیزی است که او را شبیه خودش و متفاوت با 
دیگران می کند، چیزی که فرد با آن خودش را می سازد وتعریف 
می کند و خودش را پذیرفته شده و شناخته شده از طرف دیگران 

(. در 1ساس می کند. هویت شرط الزم زندگی اجتماعی است )اح
هویت مفهومی است که دنیای درونی یا شخصی را با فضای  واقع

ها  هویت روابط اجتماعی ترکیب می کند. جمعی اشکال فرهنگی و
مردم  معناهای کلیدی هستند که ذهنیت افراد را شکل می دهند و

الت محیط زندگی خود تحو به واسطه آنها نسبت به رویدادها و
هم م حساس می شوند. مردم به دیگران می گویند چه کسی هستند و

تر از این که به خودشان نیز می گویند چه کسی هستند. سپس می 
کوشند به گونه ای رفتار کنند که از آن کسی که تصور می کنند 

معناساز بودن هویت بر ساختگی بودن آن  ,هستند انتظار می رود
از پیش موجود  ذاتی ویا  کند. پس هویت چیزی طبیعیداللت می 

. انسان همواره چیزها شدن است ساخته در حالنیست بلکه همیشه 
. کند وخود را داخل آن طبقه قرار دهدمی یا اشخاص را طبقه بندی 

ن کنار گذاشت از طریق انکار آگاهانه ابهام و هویت ،به بیان دیگر
 .می شودتفاوت ها کسب 

ه هویت که پژوهشگران بسیار به آن توجه کرده اند، یکی از وجو
  جنکینز هویت جمعی را چنین تعریف می کند: هویت جمعی است.

که به واسطه آنها افراد  هایی یوهشعبارتست از هویت جمعی 
معتقد است که بدون  او .(1شوند ) دیگر متمایز می از وجماعت ها

. هویت جمعی یستوجود هویت اجتماعی اساسا جامعه ای در کار ن
هنجارها، نمادها، ، را شیوه مشترک در تفکر )ارزشها، اعتقادات

رویکردها( احساسات و تمایالت یک گروه که نوعی احساس تعهد 
و تکلیف نسبت به آن گروه را بر می انگیزد را شامل می شود. 
وجود و نتیجه هویت جمعی احساس پایبندی، دلبستگی و تعهد به 

یکی از مهم ترین انواع یا ( از سوی دیگر، 2ت)اجتماع و گروه اس
منابع هویت جمعی یا هویت اجتماعی ملت است که موجب طرح 

(. بسیاری از متفکرین معتقدند 3) هویت ملی می شود مفهوم ملیت و
هویت ملی در جهان امروز فراگیرترین و در عین حال، مشروع ترین 

رونی شدن (. هویت ملی به میزان د4سطح هویت جمعی است )
باورهای مقوم نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در 

 سطح ملی در ذهن و روان آحاد این جامعه اشاره دارد.
ه بلک ،هویت ملی افراد در خال معنی پیدا نمی کنداز طرف دیگر، 

در  .عوامل مختلفی در شکل دهی وجهت دهی به آن دخالت دارد
یت افراد تاثیر می گذارد نه تنها عواملی که به هو ،دنیای امروز

دوستان وحتی محیط زندگی فرد  مدرسه، محدود به خانواده،
نوین با های بلکه عوامل جدیدی مثل فن آوری  ،محدود نمی شود

شکل دهی به ارتباطات فرد می تواند بر هویت افراد وهویت ملی 
اد عانقالب ارتباطی بر اب ،در عصر حاضر آنها تاثیر فراوان بگذارد.

مختلف زندگی انسان تاثیر فراوانی گذاشته است که از مهم ترین 
نوین اطالعاتی وارتباطی بر های آنها می توان به تاثیرات فن آوری 

نوین ودر راس آنها اینترنت  های فن آوری . هویت افراد اشاره کرد
همچنین ایجاد  ..وو. چت روم، با ایجاد محیط هایی چون وب سایت

مکانیزم نیرومند در  ی که فاقد ثبات وپایداری واجتماعات مجاز
زمینه کنترل هویت های خاص اجتماعی هستند زمینه را برای 
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 70... و اینترنت از استفاده نوع و مدت میزان، اثر بررسی  

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

تجربیات  افراد در خارج از فضای ارتباطی  تبادل اطالعات و ارتباط،
 (.5) واقعی فراهم ساخته است مستقیم و

مطالعات موجود نشان می دهد که رشد و گسترش تکنولوژی های 
طی عامل عمده ای در شکل گیری تجدد وفرایند جهانی شدن و ارتبا

به دنبال آن هویت ملی بوده است. در بین پژوهشگران کالسیک، 
مارشال مک لوهان برای نخستین بار، بر نقش رسانه های نوین 
ارتباطی در فشردگی زمان و مکان و شکل گیری یک دهکده جهانی 

زه دوره های تاریخی در هر (. به اعتقاد وی، وجه ممی6تاکید نمود)
جامعه،  وسایل پیام رسانی آن است، که خود تعیین کننده الگوهای 

 (.7فرهنگی و قدرت سیاسی می باشد )
در جامعه اطالعاتی، جامعه ای که ارتباطات الکترونیکی سیطره 
دارد، ذهنیت ها و هویت های ناپایدار، چند الیه و پراکنده ظهور 

عصر دوم رسانه ها تاکید می کند در دوره  می کند. مارک پاستر در
جدید که اینترنت و ارتباطات الکترونیکی در جامعه سیطره دارد، 

ها و اطالعات و یا به عبارت دقیق کلمه این اجتماعات این داده
(. در واقع، در 8مجازی هستند که هویت افراد را می سازند )

اشتراک دارند اجتماعات مجازی معموال افراد حداقل در یک چیز 
و آن عالیق و منافعی است که آنها را دور هم جمع می کند. این 
منافع که همان دسترسی به اطالعات است هویت آنها را می سازد، 

 هویتی که مدام در حال تغییر است
جامعه ایران با متصل شدن به شبکه های اینترنتی  ،های اخیردر سال

های دیگر گشوده است  فرهنگ به روی جوامع و مرزهای خود را
یکی از پر مصرف کننده ترین کشورهایی است که از برنامه  جزء و

گسترش تعامالت اجتماعی  .خدمات اینترنتی استفاده می کند ها و
با دیگرانی که امکان برقرار کنش متقابل با آنان در دنیای واقعی 

سیاسی ویا حتی -یا پرهزینه )چه از لحاظ اجتماعی بسیار نادر و
حوزه  در پی جبران فقدان جامعه مدنی گسترده، است و قتصادی(ا

کم رنگ بودن گسترده مشارکت  عمومی مستقل از دولت و
برای دستیابی وتامین نیازهای  اجتماعی برای آنان در دنیای واقعی و

وبه دنبال کسب تجربه های جدید  مغفول مانده خود در دنیای واقعی
زیستن در این  زی روی آورده وبه فضای مجا ،فرصت های بیشتر و

ته این تجارب بس .فعال تجربه می کنند فضا را به طور نیمه فعال و
به میزان عمق وسعتشان موجب تغییراتی در ابعاد مختلف هویت 

روایت های موجود در اذهان  متزلزل شدن جدی فرا دانشجویی و
ی ارا که گاه در قالب هویت هدستیابی به هویتی مدرن  آنان شده و

 علی رغم شرایط موجود در زندگی آنانفراملی تبلور می یابد 
 .برایشان فراهم می آورد

با عنایت به این که دانشجویان در سنین هویت یابی هستند و آن را 
از طریق کشف و جست وجو بنا می کنند و اینترنت امکان جدید 

یده داین جستجو را در اختیارشان قرار می دهد، الزم است تاثیر این پ
را بر شکل گیری هویت ملی آنها مورد مطالعه قرار دهیم. شناخت 
واقعی و عملی دانشجویان که اداره کنندگان آینده این کشورند و 
حل مسائل آنان، مستلزم بررسی ابعاد مختلف تاثیرگذاری و 
تاثیرپذیری آنان از این فن آوری نوین یعنی اینترنت است، شناخت 

سازد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر  این تحقیق را ضروری می
در  هویت ملی نوع استفاده از اینترنت و مدت و ،بررسی تاثیر میزان

 می باشد. دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز

 مبانی نظری پژوهش
 اینترنت

به عقیده محققان توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات، مختصات 
فرآیند  .(9می نماید) ویژه ای را از فرهنگ های نوین باز تعریف

ارتباطی در محیط شکل می گیرد و محیط نه تنها برفرآیند ارتباطی 
و نوع آن تاثیرمی گذارد، بلکه برآنچه بین خودرد و بدل می کنیم 
وحتی درسطحی که ارتباط می گیریم نیز تاثیر می گذارد. ما درخال 

قابل م با یکدیگر ارتباط برقرار نمی کنیم بلکه کنش و واکنش ما در
یکدیگر در چهارچوب نظام های اجتماعی و شرایط فیزیکی حاکم 
برماست. در این راستا می توان گفت که وظیفه اساسی ارتباطات 
انسانی دگرگونی و سازش با دگرگونی است. بدون تردید تحوالت 
عظیم در فنون اطالعاتی و ارتباطی و شکل گیری یک نظام ارتباطی 

انی دیجیتالی است فلذا بنیان جامعه را جدید مبتنی بر زبان همگ
چنان دگرگون کرده است که هیچ گونه انزوا گزینی و کناره گیری 

 (.6رابرنمی تابد )
در دوره جدید وسایل ارتباطی نوین مانند ماهواره، ویدئو، اینترنت 
و... یکی پس از دیگری ظهور می یابند و اینترنت بزرگترین سامانه 

حی و اجرا شده است. این شبکه عظیم ای است که تاکنون طرا
با انگیزه همکاری و دسترسی چند سویه  1960جهانی در اواخر سال 

با هدف به اشتراک  1991به منابع مختلف ایجاد گردید و در سال 
گذاشتن نتایج تحقیقات گسترش یافت که  این خود به منزله آغاز 

 .(10) دوران جدیدی در خصوص تولید و تبادل دانش بوده است.
از طریق این فناوری جدید می توان پست الکترونیکی ایجاد کرد و 
بدون صرف وقت و هزینه های پستی زیاد می توان عکسها و نامه 
ها و اطالعات خود را برای یک یا چندین نفر به طور همزمان 
ارسال نمود. همچنین سایت های مختلفی ساخت و از این طریق به 

 ی تصویری، صوتی و حتی فیلم در آن استفادهوب پیوست و از قابلیتها
کرد. فناوری چت یا گفتگو یکی دیگر از راههای ارتباطی جدید در 
اینترنت است که در آن می توان عالوه بر مکالمه با چندین نفر به 

 (.11طور همزمان تصاویر یکدیگر را نیز چک کرد )
لحاظ  هاستعارات مختلفی برای اینترنت به کار برده می شودکه ب

کاربرد در هرحوزه معنای متفاوتی به خود می گیرد، فضای 
هوشمند، ماتریکس، بزرگراه اطالعاتی، گیگای الکترونیکی، وی وی 
سیستم و... از جمله این نامگذاری هاست که در این فناوری رایج 
می باشد. کاربرد رسانه های چندگانه ای چون اینترنت وجذابیت 

ی، نشانگر اهمیت وجایگاه ویژه آنها می های این رسانه های جهان
 .(9باشد )

 

 ملی هویت
 .دانست خاص ملتی به تعلق احساس نوعی توان می را ملی هویت

 ورسوم، آداب مقدس، های مکان ها، سنت نمادها، که ملتی

 ملی هویت .دارد معین سرزمین و فرهنگ و تاریخی قهرمانان

 داشتن اشتراک واسطه به انسانها، از گروهی به تعلق احساس یعنی

 (.12) فرهنگی شبه و فرهنگی عناصر برخی در

 نمادها، ها، ارزش پایدار بازتغییر و بازتولید را ملی هویت اسمیت

 بخش تمایز عناصر که داند می ها سنت و ها افسانه خاطرات،

 تعلق احساس نوعی از است عبارت ملی هویت .هستند ملتی هر
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 دولت که ملت یک به بخش ومتدا و تمایزآفرین محور، فرهنگ

 وجود به آنرا معین منابعی از گیری بهره با مسلط های وگفتمان

 هسته که کند می اضافه وی. کند می تعریف و حفظ و آورده

 که شده اشاره دیگر جایی در .است وتمایز تداوم ملی هویت

 های پرسش به ملت یک آگاهانه گویی پاسخ فرایند ملی هویت

 حوزه اصلی، خاستگاه تعلق، زمان کیفیت، ته،خود،گذش پیرامون

 از مهم های ارزش و فرهنگی اقتصادی، سیاسی، جایگاه تمدنی،

 احساس معنای به ملی هویت(. 13) است خود تاریخی هویت

 آن به وفاداری احساس و ملی بزرگ اجتماع با عاطفی همبستگی

 .گیرد می شکل دیگران از ما تصور کشاکش در ملی هویت .است
 برآورد سر اروپا در ابتدا که است جدید عصر ی زاده ملی ویته

 های سرزمین و زمین مشرق به نوزدهم قرن اواخر از آنگاه و

 ساخته از ملی هویت اجتماعی علوم ادبیات در اما یافت، راه دیگر

 که ملی خوی و خلق جای به که است کنونی قرن دوم نیمه های

 (.14) گرفت واجر بود رمانتیک تفکر عصر مفاهیم از

 بزرگ همبستگی احساس ملی هویت که است معتقد اشرف احمد

 احساس برای ای مقدمه آن، از آگاهی و است قومی  و ملی

 این وی، عقیده به .است آن راه در فداکاری و آن به وفاداری

 ملی خوی و خلق مفهوم جای به بیستم قرن دوم نیمه در مفهوم

 ریشه ملی هویت که کند می حتصری باره این در و است نشسته

 اعضای .دارد قوم و ایل قبیله، تیره، طایفه، به تعلق احساس در

 زیست معین سرزمین در دارند، مشترک نیای که ای طایفه یک

 در یکدیگر با دارند، مشترک رسوم و آداب زبانند، هم کنند، می

 طایفه منابع از دفاع برای و کنندمی همکاری اقتصادی های زمینه

 (.15) هستند جمعی هویت و معین نام دارای  معموال، جنگندمی

 خرده و ها فرهنگ فراز بر گستر سایه چتری ملی هویت بنابراین

 نتیجه که هاست گویش و ها مذهب ها، قومیت ها، فرهنگ

 صیانت و حفظ قبال در افراد و است ملی انسجام و وفاق آن نهایی

 (.16) کنند می تعهد و مسئولیت احساس آن از
 

 ملی هویت هاینظریه
 گیدنز آنتونینظریه 

 دوران به منحصر را هویت مورد در اندیشی با و تامل گیدنز

 سنت که است مدرن دوران های چالش متن در .داند می مدرن

 یک در فرد و داده دست از را خود خاص مرجعیت طبیعت و

 خویش هستی مورد در تامل به دائما اطالعات، از آکنده فضای

 هویت :کند می تعریف گونه این را هویت گیدنز(.17) پردازد می

 از بازتابی عنوان به را آن شخص که خوداست همان حقیقت در

 و زمان در فرد تداوم معنای به هویت .پذیرد می اش زندگینامه
 صورت به اما تداوم همین از است عبارت هویت .است مکان

 در(. 18) است ردهآو عمل به آن از شخص که تفسیری بازتاب

 اندیشانه باز فرد، تفسیر :از عبارتند هویت مهم عناصر تعریف این

 یا سرگذشت از تداوم احساس تفسیر، این بودن تاملی و بودن

 .خویش نامه زندگی همان

 ساز، هویت ابزاری عنوان به ارتباطی نوین های رسانه امروزه

 برای صوصخ به را ها فرهنگ دیگر های ارزش با آشنایی امکان

 سمت به بیشتر ها هویت تا شده موجب و کرده فراهم جوان نسل

 رسیده جایی به بشری دانش .یابند پیدا رشد بودن نسبی و سیالیت

 کند میسر را اطالعاتی شبکه یک ایجاد امکان بتواند که است

 در را داری دامنه و گسترده دگرگونی خود نوبه به امر این.

 وجود به ها وگروه افراد هویت ریگی شکل های شیوه و فرهنگ

 هویت ساختن در افراد نقش افزایش آنها ترین عمده که آورده

 برده نام بازتابندگی عنوان تحت پدیده این از که باشد می خویش

 (.  18)شود می
 یک عنوان به صرفا نوین های رسانه یابی، ساخت نظریه اساس بر

 آوری گرد ایبر فرد تواناسازی جهت در محض امکانات رشته

 توان می را آنها بلکه نیست، گرایی کثرت رشد و اطالعات انبوه

 ساختاری کیفیاتی دارای که گرفت نظر در فنی ساختاری عنوان به

 کیفیات این تاثیرات از وکاربران است خود خاص قاعد و

 که هایی دیدگاه با دیگر سوی از .مانند نمی برکنار ساختاری

 می فرض متصلب و بیرونی و عینی اریساخت را نوین های رسانه

 وکاربران گیرد می شکل افراد ذهنیت آن چارچوب در که کنند

 رویکرد این زیرا نیست، موافق نیز دارند قرار آن سیطره تحت

. است جبرگرا یکسره و گیرد می نادیده یکسره را عامالن نقش
 رویکرد این. است معتقد ساختار و عامل پیوستگی به آن، جای هب

 آنکه ضمن و گیرد می فاصله گرایی اراده و جبرگرایی از

 دارد، نظر در را جدید های ظرفیت و گفتمانی های محدودیت

 .کند می توجه نیز کاربران عمل آزادی به
 

   تاجفل هنرینظریه 

 بدین شود، می تعریف تعلق احساس اساس بر نظریه این در هویت

 گروه درون عنوان به رددا تعلق آن به که را آنهایی فرد که معنی

 عنوان تحت نیست، متعلق آنها به که را آنهایی و مثبت مقوله و

 همراه به تاجفل را اجتماعی هویت نظریه .شناسد می گروه برون

 به عمده طور به نظریه این .است داده توسعه 1979 سال در ترنر

 کار به گروه برون و گروه درون یعنی ها گروه بین تمایز منظور

 را حداقلی شرایط کردند تالش همکاران و اجفل. تاست هرفت

 به که را گروهی درون گروه اعضای آن اساس بر که کنند تعیین

 متمایز گیرد، می قرار گروه برون مقابل در و هستند متعلق آن

 شخصی خود یک تنها فرد تاجفل، اجتماعی هویت نظریه در .کنند
 عضویت های چرخه با که است خود چندین دارای بلکه ندارد،

 است ممکن اجتماعی متفاوت های زمینه .دارد همخوانی گروهی

 رده مبنای بر کردن عمل و کردن احساس و کردن فکر به را فرد

 (.19 )برانگیزاند اش ملی یا خانوادگی شخصی، خود

 می برقرار ارتباط گروهی هویت و اجتماعی هویت بین تاجفل

  :داند می عنصر سه شامل را گروهی عضویت او .کند
 به شخص آگاهی میزان به که شناختی یا معرفتی عنصر( الف

 گردد؛ می بر گروه یک در بودن متعلق
 درباره فرد که شود می محاسباتی شامل که ارزشی عنصر( ب

  دارد؛ گروهی عضویت منفی یا و مثبت پیامدهای
 یک به نسبت احساسات میزان به که احساسی و عاطفی عنصر( ج

 دارند گروه آن با ای ویژه روابط که دیگری افراد نیز و گروه

 .دارد اشاره
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 7۲... و اینترنت از استفاده نوع و مدت میزان، اثر بررسی  

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 فرد یک برداشت :از است عبارت اجتماعی هویت مبنا همین بر

 به گروه یک در عضویت از آگاهی و شناخت به نسبت خود از

(. همان) عضویت آن با مرتبط احساسی و ارزشی بعد همراه
 از بندی قولهم یک گیری شکل منجربه عناصر این مجموع

 برای مردم که بود آن اثبات صدد در تاجفل .شود می عضویت

 با اگر که حدی تا شوند، می برانگیخته خود از مثبت ارزیابی

 دهند، می معنی خودشان از تصور به گروه یک در شدن عضو

 عبارت به .داشت خواهند مثبتی ارزیابی نیز گروه آن از ها آن

 به و کنند می جستجو را مثبت اجتماعی هویت یک مردم دیگر،

 ه گرو دیگر مقایسه به گروه هر در عضویت ارزش که دلیل این
 مثبت تمایز یک ایجاد با مثبت اجتماعی هویت است، وابسته ها

 (.19)شود می پذیرفته گروه برون از گروه درون

 
 اینترنت فرهنگی-اجتماعی تاثیرات  با مرتبط های نظریه

 وابستگی نظریه

 به متفاوتی های وابستگی افراد که است آن از حاکی هنظری ینا

 و دیگر شخص به شخصی از ها وابستگی این و دارند ها رسانه
 متفاوت دیگر فرهنگ به فرهنگی از و دیگر گروه به گروهی از

 جدید جامعه در خاص طور به که کنند می استدالل آنها .است

 های رسانه اطالعات به زیادی وابستگی مخاطبان صنعتی -شهری

 اعمال از بسیاری جدید یافته توسعه جامعه در .دارند جمعی

 این. است اعتماد قابل و تازه اطالعات مستلزم تجارت و زندگی

 تاکید "وجامعه مخاطبان-ها رسانه " گانه سه رابطه بر نظریه

 کاهش یا افزایش در عواملی واحد سه این از یک هر در .دارد

 .کنند می دخالت ها رسانه وابستگی میزان

 و کم اجتماعی، نظام ساختاری ثبات میزان فلور دی و روکیج
 یکدیگر با را ها رسانه به افراد وابستگی میزان و ها رسانه کیف

 را رفتاری و عاطفی شناختی، آثار و داده قرار متقابل وابستگی در
 کنند می استدالل آنها .اند کرده معرفی آنها توامان تعامل نتیجه

 ویژه پیام یک با ارتباط در ای رسانه وابستگی چقدر هر که

 و احساسات ها، شناخت پیام، که احتمال این باشد، بیشتر
 (.20)است بیشتر دهد تغییر را مخاطب رفتارهای

 

 خشنودی و استفاده نظریه
 ارتباط نیت از توجه کانون تغییر خشنودی و استفاده رویکرد

 نظریه این و  داده قرار نظر دم را کننده دریافت مقاصد به گیرنده

 فعال حال عین ودر ها رسانه به مخاطبان برنیاز را خود کار

 در بار نخستین خشنودی و استفاده رویکرد .دهد می قرار بودنشان

 توانایی بر رویکرد این .شد توصیف2 الیاهوکاتز ازجیمز ای مقاله

 رد اساسی وپرسش کند می تأکید خود وشکوفایی تحقق برای فرد
 با مقایسه در کنند می چه ها رسانه با مردم که آنست اینجا

 .آورند می مردم سر بر چه ها رسانه پرسید می که سابق پرسش
 و مخاطب، دانستن پویا یکی است متکی عامل دو بر نظریه این

 را مخاطب نظریه این .ارتباط فرآیند بودن متغیری چند دیگری

 رجوع دارد می اظهار و داند می خودآگاهی یکنوع به نیازمند

 است پاداش کسب دلیل به ها رسانه به افراد

 رسانه از استفاده در مخاطب نقش بر خشنودی و استفاده نظریه

 و عالئق – ها انگیزه اساس بر مخاطب که این و دارد تاکید
 استفاده رسانه از هدفمند و فعال صورت به خویش فردی ارزشهای

 می ها رسانه گزینش به خویش نیازهای به توجه با و کند می

  را ها رسانه که است مخاطب رویکرد این در واقع در .پردازد

 ای رسانه فعال بسیار مخاطبین از نیز دانشجویان .کند می انتخاب

 هدف بی و منفعل صورت به و شوند می محسوب اینترنت مانند

 اینکه به توجه با آنان بلکه کنند نمی استفاده  سانه ر این از

 سایر از کاملتر حتی را کاربران نیازهای از وسیعی طیف ینترنتا

 عالئق و ها انگیزه – نیازها به توجه با و است پاسخگو ها رسانه

 را مخاطبین نیازهای خود نظریه در کاتز که همانطور خویش

 .نماید می استفاده اینترنت از است کرده بندی دسته

 
 گیدنز آنتونی

 رخدادهای بر دوردست رویدادهای یرتأث و نفوذ گیدنز نظر به

 از بیش ما خود های گوشه ترین خصوصی همچنین تر، نزدیک

 های رسانه .آید می در متعارف و رایج ای پدیده صورت به پیش

 در دارند عهده بر زمینه این در مؤثری نقش جمعی ارتباطات

 قالب در را آنها که دارد سعی گیدنز هویت، به مربوط بحث

 .دهد توضیح بندی ساختار نظریه به توجه با و گرکنش-ساختار

 بدین داند می بازتابی فعالیتی را هویت انداز، چشم همین در او

 را خود هویت اش روزمره اجتماعی های کنش در فرد که معنا

 ترین مهم از ها رسانه که است معتقد (.21)کندمی بازاندیشی

 از فرد درک اه رسانه (.21) شوند می محسوب بازاندیشی عوامل

 که افکاری و اطالعات .دهند می تغییر را محیط با روابطش

 اجتماعی جهان از بازتابی فقط کنند می منتشر جامعه در ها رسانه

 جهان گیری شکل در مؤثر نیروهای و عوامل از یکی بلکه نیست

 محوری نقش مدرن بازاندیشی در ها رسانه این  .است اجتماعی

  .کنند می مشخص مارا تخابان های گزینه و دارند

 تپنده قلب را اینترنت گیدنز .است اینترنت ها رسانه این جمله از

 به دسترسی که است باور این بر و داند می ارتباطی انقالب

 آسمان به سر جهان سراسر در اینترنت کاربران شمار و اینترنت

 روزانه زندگی سیمای ساختن دگرگون حال در پدیده این و ساییده

 اماکن تا رویدادها و مردم درباره اطالعات جریان یافتن سهولت و

 با تا دهد می افراد به را امکان این چراکه است شده دست دور

 تماس این (.21)کنند برقرار تماس جهان کنار و گوشه از افراد

 متقابل کنش این که.است الکترونیکی متقابل کنش نوع یک

 چون شود می معرفی توانبخش و بخش آزادی غالباً الکترونیکی

 خویش برای را خود دلخواه اینترنتی های هویت توانند می مردم

 .بگویند سخن دیگر جاهای از آزادتر و کنند خلق

 اطالعات عصر به بیستم سده اواخر در منحصراً ما گیدنز، اعتقاد به

 "اطالعاتی جوامع" ظهورشان آغاز از نوین جوامع اما نهیم می گام

 اطالعاتی نظم در جهان سراسر مردم اطالعاتی، جوامع در .اند بوده

 بین برد از ناشی زیادی حد تا این که دارند مشارکت واحدی

 .است مدرن ارتباطات المللی
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 نظری چارچوب
 این راهنمای و نتایج تحلیل جهت استفاده مورد نظری چارچوب

 شد مطرح نظری مبانی در که نظریاتی به توجه با پژوهش،

 و استفاده نظریه تاجفل، هنری های تئوری از تلفیقی کردیروی
 پرورش یا کاشت نظریه و  گیدنز یابی ساخت نظریه خشنودی،

 . باشد می
 هویت نظریه شده گرفته کار به نظری مبانی ملی هویت حوزه در

 نظریه اساس بر ملی هویت بعد سه . است تاجفل هنری اجتماعی

 .شود می روشن فوق

 ارتباطش و تعلق از فرد آگاهی و شناخت میزان :شناختی بعد

 اجتماعی یا فرهنگی های ارزش: ارزشی بعد .ملی سرزمین به نسبت

 آنها به نسبت و دارد قبول کشور به تعلقش حیث از فرد که

 کشور به نسبت فرد خاص احساسات :احساسی بعد و است متعهد

 ملی وبچارچ با مشابه ای رابطه او مثل که دیگرانی به نسبت و

 .دارد

 جمله از مختلفی کارکردهای جمعی های رسانه دیگر، سوی از

 اوقات پرکردن و سرگرمی آموزش، معلومات، و اطالعات انتقال

 برخورداری دلیل به اینترنت، .دارند عهده بر را مخاطبان فراغت

 به محدودیت عدم زمانی، فرا مکانی، بی نظیر هایی ویژگی از

 به بودن دسترسی قابل ها، ملت– دولت بر متکی مدنی  قوانین

 ،اقتصادی اعتقادی فرهنگی، فضاهای از برخورداری همزمان، طور

 کاربران عمل آزادی و پویایی داشتن خصوصا و جدید سیاسی و

 را بیشتری مخاطبان روز به روز است توانسته آن، از استفاده در

 فردی های ویژگی با متناسب مخاطبان از یک هر و کند جذب

 و کنند می رسانه این از خاصی های استفاده خود، اجتماعی و
 پذیری تاثیر فرایند، این در لذا .گیرند می قرار آن تاثیر تحت

 به ذیل در که دارند نقش عواملی اینترنت از استفاده در کاربران

 :شود می اشاره ها آن به اختصار

 اساس بر خشنودی و استفاده جدید نظریه اساس بر دانشجویان .1

 استفاده در را متفاوتی اهداف و ها انگیزه خود، اجتماعی بافت

 متفاوتی بازخوردهای اساس این بر و کنند می دنبال اینترنت از

 ها، ارزش در را ها آن و گیرند می اینترنت با خود ارتباط از نیز

 چه هر بنابراین، .کنند می اعمال خود های شناخت و احساسات

 و ابزاری اینترنت از استفاده در دانشجویان های انگیزه و اهداف

 عکس، بر .است بیشتر آنها تاثیرپذیری احتمال باشد، جهتمندتر

 اینترنت از استفاده در دانشجویان های انگیزه و اهداف چه هر

 کمتر ها آن پذیری تاثیر احتمال باشد، مند جهت غیر و عادی

  .بود خواهد

 چه هر که کرد استنباط انتو می گیدنز نظریه از استفاده با .2

 اینترنت در جویانه مشارکت و بازتابانه فعالیت با دانشجویان

 احتمال لذا و هستند سهیم معنا تولید در بیشتر یابند، حضور

 غیر و منفعل دانشجویان چه هر ولی است، بیشتر آنها تاثیرپذیری

 تولید باز در بیشتر یابند، حضور اینترنت در جویانه مشارکت

 .بود خواهد کمتر آنها پذیری تاثیر احتمال و هستند سهیم معنا

 که کرد استباط توان می پرورش، یا کاشت نظریه اساس بر.3 

 سایت محتوای کردن تلقی واقعی و مواجهه نوع و مدت میزان،

 هر گفت توان می .است موثر فرد ملی هویت بر اینترنت های

 محتوای فرد چه هر و یابد افزایش مواجهه مدت و میزان چه

 .است بیشتر وی تاثیرپذیری احتمال کند، تلقی واقعی را مواجهه
 چه هر و یابد کاهش مواجهه مدت و میزان چه هر عکس، بر

 تاثیرپذیری احتمال کند، تلقی واقعی غیر را مواجهه محتوای فرد

 عوامل از دیگر یکی مواجهه نوع همچنین .بود خواهد کمتر وی

 گونه بدین شود، می قلمداد دانشجویان یمل هویت بر گذار تاثیر

 سایت محتوای مواجهه و معرض در بیشتر دانشجو چه هر که

 اینترنت با خود رابطه از بیشتر باشد، وآموزشی علمی خبری های

 احتمال لذا و برد می بهره خود ملی هویت بازیابی جهت در

 در بیشتر دانشجو چه هر عکس، بر .است بیشتر وی تاثیرپذیری

 از باشد،کمتر سرگرمی و تفریحی های سایت مواجهه و رضمع

 می سود خود ملی هویت بازیابی جهت در اینترنت با خود رابطه

 عین در .بود خواهد کمتر وی تاثیرپذیری احتمال لذا و جوید

 توجه با اینترنت از استفاده در دانشجویان تاثیرپذیری میزان حال،

 پایگاه باالخص اجتماعی و فردی های ویژگی و اجتماعی متن به

 .بود خواهد متفاوت تحصیالت میزان و اجتماعی– اقتصادی
 نظری چارچوب در که های تئوری و رویکردها به توجه با

 بر تاثیرگذار عوامل منزله به زیر متغیرهای شد، مطرح تحقیق

 .شود می معرفی اینترنت از استفاده در دانشجویان ملی هویت
 

 تحقیق های ضیهفر اخذ منابع: 1جدول

 شده اخذ فرضیه اخذمتغیر تئوری متغیر نوع متغیر نام ردیف

 تاجفل اجتماعی هویت تئوری وابسته ملی هویت 1

 
2 

 

 

 استفاده میزان

 از دانشجویان

 اینترنت

 

 مستقل

 

 کاشت تئوری

 (پرورش)

 هویت با اینترنت از دانشجویان( مواجهه میزان) استفاده میزان بین

 یعنی دارد، وجود رابطه آنها( اعتقادی،احساسی، شی،بعدارز)سه  ملی

 یابد، افزایش اینترنت از(مواجهه میزانه )استفاد میزان چه هر

 چه هر عکس، بر .است بیشتر آنها ملی هویت تاثیرپذیری احتمال

 هویت پذیری تاثیر احتمال یابد، کاهش اینترنت از استفاده میزان

 .است آنهاکمتر ملی

 
 
3 

 هاستفاد مدت
 از دانشجویان

 اینترنت

 

 مستقل

 

 کاشتی تئور

 (پرورش)

 هویت با اینترنت از دانشجویان( مواجهه مدت) استفاده مدت بین

 (، احساسی اعتقادی،ارزشی بعد)سه  دانشجویان  ملی

 از(مواجهه مدت) استفاده مدت چه هر یعنی دارد، وجود رابطه 
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 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 بیشتر آنها لیم هویت تاثیرپذیری احتمال یابد، افزایش اینترنت

 اینترنت از (مواجهه مدت) استفاده مدت چه هر عکس، بر .است

 .است کمتر آنها ملی هویت تاثیرپذیری احتمال یابد، کاهش

 
 
4 

 

 استفاده  نوع

 محتوای)

 (مواجهه
 از دانشجویان

 اینترنت

 

 مستقل

 

 استفاده تئوری

 وخشنودی

 کاشت تئوری
 (پرورش)

 هویت و اینترنت از دانشجویان( همواجه محتوای) استفاده نوع بین

 (اعتقادی،احساسی ،ارزشی بعدسه  )دانشجویان ملی

 و معرض در بیشتر دانشجویان چه هر یعنی دارد، وجود رابطه 
 احتمال باشد، آموزشی و علمی خبری، های سایت محتوای مواجهه

 چه هر عکس، بر .است بیشتر آنها ملی هویت پذیری تاثیر

 و تفریحی های سایت مواجهه و معرض در بیشتر دانشجویان
 .است کمتر آنها ملی هویت پذیری تاثیر احتمال باشد، سرگرمی

 مواد و روش ها
 و طیشرا به توجه باپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و 

 نیاست همچن یشیمایپ روش قیتحق روش نوع یبررس مورد موضوع
. شود یم هاستفاد پرسشنامه ابزار از اطالعات یآور جمع یبرا

شیراز می باشد  دانشجویان دانشگاه آزادتمامی جامعه آماری شامل 
که در مقاطع، کاردانی، کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری در سال 

کسب شده اساس آمار  برمشغول به تحصیل اند.  1398-99تحصیلی 
 به منظور .می باشدنفر  19619از آموزش دانشگاه آزاد شیراز معادل

توجه به  با شد ونمونه از فرمول کوکران استفاده  تعیین حجم
وش راینکه با توجه به گردید. تعیین  نفر 380محاسبات حجم نمونه 

لذا در این پیمایش طی دو مرحله و  می باشد یپیمایش مورد استفاده
با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی و سپس نمونه گیری سهمیه 

نفر از میان دانشجویان  380تعدادای متناسب جمعیت نمونه ای به 
 دانشگاه آزاد شیراز انتخاب شدند.

نجام ا   Spssآماری  استفاده از نرم افزار با تحلیل داده ها تجزیه و
گردیده و در این رابطه برای آزمون فرضیات از تست های آماری 
متناسب با هر فرضیه بکار گرفته شد. از جمله آزمون های مورد 

ن از آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس استفاده می توا
 یک راهه نام برد.

 
 فرضیه های پژوهش

 ارزشی، بعد ملی)سه هویت و اینترنت از استفاده زمان مدت بین

 .دارد وجود دانشجویان رابطه اعتقادی( و احساسی

 ارزشی، بعد ملی)سه هویت و اینترنت از استفاده بین میزان

 .دارد وجود نشجویان رابطهدا اعتقادی( و احساسی

 احساسی ارزشی، )سه بعد ملی هویت و اینترنت از استفاده نوع بین

 .دارد وجود رابطه دانشجویان اعتقادی( و
 

 هایافته
 35الی  26شوندگان را رده سنی بیشترین تعداد پرسشنتایج نشان داد 

ز ا اند، که بیشترسال به باال به خود اختصاص داده 50الی  36سال و 
-درصد از کل را شامل شده اند. همچنین بیشترین تعداد پرسش 60

 شوندگان را افراد با تحصیالت کارشناسی به خود اختصاص داده اند.
درصد از آنها  48درصد پاسخ دهنده گان مذکر و حدود 52حدود 

درصد پاسخ  40درصد پاسخ دهنده گان مجرد و  60مونث است. 
 32درصد پاسخ دهنده گان لر،  48د حدو دهنده گان متاهل هستند.

درصد بقیه اقوام  7درصد کرد و  8درصد عرب،  7درصد فارس،
 هستند.

نفر می باشد در این میان  380مجموع دانشجویان در این تحقیق 
درصد ورودی  8.4، 95درصد ورودی  16.2، 94درصد ورودی 39.7

ده نیز بو 98درصد ورودی  16.8، 97درصد ورودی سال  18.9، 96
آنها نیز درصد از  1/77درصد از پاسخگویان شاغل و  9/22اند. 

درصد از پاسخگویان، خود را متعلق به پایگاه  4/11بیکار بوده اند. 
درصد، خود را متعلق به پایگاه متوسط رو به پایین،  3/12پایین، 

درصدخود را  10درصد خود را متعلق به پایگاه متوسط،  1/65
درصد، خود را متعلق به  8/9سط رو به باال و متعلق به پایگاه متو

 پایگاه باال، دانسته اند.
( مشخصات توصیفی متغیر های پژوهش شامل متغیر 2در جدول )

 های گرایش به مرکز و پراکندگی آورده شده است.
 

 

 مشخصات توصیفی متغیر های پژوهش. 2جدول
 واریانس انحراف استاندارد میانه میانگین 

 116.066 10.77340 30.0000 29.8553 بعد شناختی
 432.500 20.79665 61.0000 60.8816 بعد احساسی
 193.209 13.89995 38.0000 38.0500 بعد ارزشی
 1312.712 36.23136 129.0000 128.7868 هویت ملی

 12.717 3.56612 9.0000 9.0211 میزان استفاده کاربران
 12.649 3.55657 9.0000 8.9500 مدت استفاده کاربران
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اسمیرنف جهت نرمال بودن  -( نتایج آزمون کولموگراف3درجدول)
 توزیع متغیرهای پژوهش آورده شده است.

 

 
 اسمیرنف جهت نرمال بودن توزیع متغیر های پژوهش -نتایج آزمون کولموگراف .3جدول

 سطح معناداری آماره کولموگرف مولفه ها

 513. 820. بعد شناختی
 501. 827. بعد احساسی
 518. 817. بعد ارزشی
 056. 1.339 هویت ملی

 192. 1.083 میزان استفاده کاربران
 178. 1.099 مدت استفاده کاربران

( مشاهده می شود متغیرهای پژوهش 4همان طور که در جدول )
است؛ لذا فرض نرمال بودن  05/0دارای سطح معناداری بزرگتر از 

ین برای تحلیل فرضیه ها از آزمون های توزیع برقرار است، بنابرا
 پارامتریک استفاده می شود.

 
 اعتقادی( و احساسی ارزشی، بعد ملی)سه هویت و اینترنت از استفاده زمان مدت ضریب همبستگی بین. 4جدول

 هویت ملی مولفه ارزشی مولفه احساسی مولفه شناختی مدت 

 اینترنت از استفاده زمان مدت
     1 ضریب همبستگی
      سطح معناداری

     380 تعداد

 مولفه شناختی
    1 **238. ضریب همبستگی
     000. سطح معناداری

    380 380 تعداد

 مولفه احساسی
   1 **398. **327. ضریب همبستگی
    000. 000. سطح معناداری

   380 380 380 تعداد

 مولفه ارزشی
  1 **458. **427. **298. ضریب همبستگی
   000. 000. 000. سطح معناداری

  380 380 380 380 تعداد

 هویت ملی
 1 **774. **868. **690. **373. ضریب همبستگی
  000. 000. 000. 000. سطح معناداری

 380 380 380 380 380 تعداد

( مشاهده می شود بین مدت زمان استفاده 4همان طور که در جدول )
 اعتقادی( و احساسی ارزشی، بعد ملی)سه و هویتاز اینترنت 

 05/0دانشجویان رابطه مثبت و معناداری در سطح خطای کمتر از 
وجود دارد. ضریب همبستگی مثبت نشان می دهد که  جهت رابطه 

بین دو متغیر مثبت است. لذا می توان گفت فرض پژوهش مبنی بر 
 ،یه بعد ارزش)سیمل تیو هو نترنتیمدت زمان استفاده از ا نیب

 ، تایید می گردد.رابطه وجود دارد انی( دانشجویو اعتقاد یاحساس

 
 اعتقادی( و احساسی ارزشی، بعد ملی)سه هویت و اینترنت از استفاده زمان مدت : ضریب همبستگی بین5جدول

یزانم   هویت ملی مولفه ارزشی مولفه احساسی مولفه شناختی 

 اینترنت از استفاده میزان 
همبستگیضریب   1     

      سطح معناداری
     380 تعداد

 مولفه شناختی
    1 **324. ضریب همبستگی
     000. سطح معناداری
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 76... و اینترنت از استفاده نوع و مدت میزان، اثر بررسی  

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

    380 380 تعداد

 مولفه احساسی
   1 **398. **285. ضریب همبستگی
    000. 000. سطح معناداری

   380 380 380 تعداد

 مولفه ارزشی
  1 **458. **427. **343. ضریب همبستگی
   000. 000. 000. سطح معناداری

  380 380 380 380 تعداد

 هویت ملی
 1 **774. **868. **690. **391. ضریب همبستگی
  000. 000. 000. 000. سطح معناداری

 380 380 380 380 380 تعداد

همانطور که در جدول باال مشاهده می شود بین میزان استفاده از 
 اعتقادی( و احساسی ارزشی، بعد ملی)سه اینترنت و هویت

 05/0دانشجویان رابطه مثبت و معناداری در سطح خطای کمتر از 
وجود دارد. ضریب همبستگی مثبت نشان می دهد که  جهت رابطه 
بین دو متغیر مثبت است. لذا می توان گفت فرض پژوهش مبنی بر 

 یاساحس ،ی)سه بعد ارزشیمل تیو هو نترنتیاستفاده از ا میزان نیب
 ، تایید می گردد.رابطه وجود دارد انی( دانشجویو اعتقاد

 

 

 
 بر اساس نوع استفاده از اینترنت (یو اعتقاد یاحساس ،ی)سه بعد ارزش یمل  تیهو: متغیر 6جدول

 انحراف استاندارد میانگین تعداد 

 شناختی

 10.95237 29.4317 227 علمی-خبری
 10.50633 30.4837 153 سرگرمی-تفریحی

 10.77340 29.8553 380 کل

 احساسی

 21.89475 59.9824 227 علمی-خبری
 19.04321 62.2157 153 سرگرمی-تفریحی

 20.79665 60.8816 380 کل

 ارزشی

 14.15375 37.0573 227 علمی-خبری
 13.42527 39.5229 153 سرگرمی-تفریحی

 13.89995 38.0500 380 کل

 ملی)نمره کل(هویت 

 10.95237 29.4317 227 علمی-خبری
 10.50633 30.4837 153 سرگرمی-تفریحی

 10.77340 29.8553 380 کل

  در ادامه نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه آورده شده است.
 

 تآزمون تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه هویت ملی بر اساس نوع استفاده از اینترن. 7جدول 
 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 

 شناختی

 351. 871. 101.139 1 101.139 بین گروهی
   116.106 378 43887.901 درون گروهی

    379 43989.039 کل

 احساسی

 305. 1.054 455.859 1 455.859 بین گروهی
   432.439 378 163461.812 درون گروهی

    379 163917.671 کل

 ارزشی

 090. 2.890 555.625 1 555.625 بین گروهی
   192.250 378 72670.425 درون گروهی

    379 73226.050 کل
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 هویت ملی)نمره کل(

 129. 2.311 3022.726 1 3022.726 بین گروهی
   1308.188 378 494495.008 درون گروهی

    379 497517.734 کل

در جدول فوق مشاهده می شود نتایج آزمون تحلیل همانطور که 
برای هویت ملی  05/0واریانس یک راهه در سطح خطای کمتر از 

و ابعاد آن  بر اساس نوع استفاده از اینترنت معنادار نشده است. لذا 
 اینترنت از استفاده نوع می توان گفت فرض پژوهش مبنی بر بین

 دانشجویان اعتقادی( و احساسی ارزشی، )سه بعد ملی هویت و

 دارد، رد می گردد. وجود رابطه

 

 گیرینتیجه
نوع استفاده از  مدت و ،بررسی تاثیر میزان هدف از پژوهش حاضر

می باشد.  هویت ملی در دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز اینترنت و
 ملی)سه نتایج نشان داد بین مدت زمان استفاده از اینترنت و هویت

دانشجویان رابطه مثبت و  اعتقادی( و احساسی ارزشی، بعد
وجود دارد. ضریب  05/0معناداری در سطح خطای کمتر از 

همبستگی مثبت نشان می دهد که  جهت رابطه بین دو متغیر مثبت 
 تیو هو نترنتیمدت زمان استفاده از ا نیباست. لذا می توان گفت 

ود رابطه وج انی( دانشجویو اعتقاد یاحساس ،ی)سه بعد ارزشیمل
های این پژوهش با نتایج . همچنین می توان گفت که یافتهدارد

رسانه های نوین و "(، با عنوان 22تحقیقات محسنی و همکاران )
اینترنت و "( با عنوان23، ساروخانی و رضایی قادی)"ابعاد ملی

 در این فرضیه همسو و هماهنگ است. "هویت ملی
 از اینترنت و هویت همچنین نتایج نشان داد  بین میزان استفاده

دانشجویان رابطه مثبت و  اعتقادی( و احساسی ارزشی، بعد ملی)سه
وجود دارد. ضریب  05/0معناداری در سطح خطای کمتر از 

همبستگی مثبت نشان می دهد که جهت رابطه بین دو متغیر مثبت 
 تیو هو نترنتیاستفاده از ا میزان نیباست. لذا می توان گفت 

رابطه وجود  انی( دانشجویو اعتقاد یاحساس ،ی)سه بعد ارزشیمل
. همچنین یافته های این پژوهش با نتایج تحقیقات صوفی و دارد

در این فرضیه   "اینترنت و هویت ملی"( با عنوان24همکاران)
 همسو و هماهنگ است.

نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه در سطح خطای کمتر از 
بر اساس نوع استفاده از اینترنت  برای هویت ملی و ابعاد آن 05/0

 اینترنت از استفاده نوع معنادار نشده است. لذا می توان گفت بین

 دانشجویان اعتقادی( و احساسی ارزشی، )سه بعد ملی هویت و

ندارد. همچنین می توان اذعان داشت که  معناداری وجود  رابطه
نت و اینتر"یافته های این پژوهش با نتایج تحقیقات دوران با عنوان

 همسو و هماهنگ نیست. "فضای سایبرنتیک
این تحقیق فقط بر روی یک جامعه آماری خاص )دانشجویان 
دانشگاه آزاد اسالمی شیراز ( انجام شده لذا نتایج آن قابل تعمیم به 
سایر جوامع اماری نیست. بنابراین توصیه می شود این تحقیق را در 

 ر انجام شود تا نتایج بهتریسطح وسیع تری در چندین دانشگاه دیگ
درست  را به دست آید. از سوی دیگر از طریق برنامه ریزی صحیح و

اسطوره ها، شخصیت ها و وقایع  ملی بیشتر کار شود و  روی بر
سازمان های مربوطه جهت آشنایی خانواده ها و دانشجویان در این 

 ره هایرابطه بهتر عمل نمایند چرا که جوانان و دانشجویان با اسطو
ملی آشنایی نداشته، لذا هیچ نوع تمایلی نیز در زمینه آشنایی بیشتر 

 یا گرایش بدان ندارند. 
توصیه می شود برنامه هایی جهت تقویت افزایش اطالعات جوانان 
و دانشجویان در خصوص مسائل جامعه ارائه شود که در نهایت امر، 

به مسائل  این مساله منجر به تقویت باورها وگرایش نسل بعدی
ها و اجتماعی و تقویت هویت ملی آنان خواهد شد.  در دانشگاه

مدارس و به طور کلی نهادهای آموزشی واحدهای درسی درباره 
مسائل ملی البته نه به صورت نظری بلکه عملی طراحی شود و 

 جوانان به شرکت فعال در برنامه های کالسی تشویق شوند. 
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