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  31/05/94تاريخ دريافت: 
 25/06/94تاريخ پذيرش: 

  ابطة حضور در ر
  فضاي مجازي و هويت مدرن

  نوشتة 
  *زاده مهديمحمد سيد

  **مظاهر توفيقي
  چكيده
گيري هويت مدرن دانشـجويان كـاربر، در    [پژوهشي] تأثيرات حضور در فضاي مجازي را بر شكل  اين مقالة

هاي مدرنيته از ديدگاه گيدنز، يعنـي   . چارچوب مفهومي تحقيق، مؤلفهكند مقاطع مختلف تحصيلي بررسي مي
هـاي تحقيـق نشـان     زمان و مكان، اعتماد، بيم، بازانديشي، پيوندهاي خصوصي و هويت شخصي است. يافته

هـاي هويـت دانشـجويان كـاربر و      دهد كه تجربة حضور در فضاي مجازي باعث تحول برخـي از جنبـه   مي
  است. ال و بازانديشانه شدهگيري هويتي سي شكل

هويت مدرن، هويت شخصي، فضاي مجازي، بازانديشي، معرفي و مديريت خود، از كليدواژه: 
  جاكندگي، اعتماد و بيم.

  طرح مسئله  
اي از تاريخ زندگي انسان، ميان ابزار و مصنوعات بشري با شكل نظـام اجتمـاعي و    در هر دوره

شناسـان بـر همـين     اسـت. مورخـان و جامعـه    جود داشتهاي مستقيم و زيستن آدمي، رابطه ةنحو
 ةهـاي تـاريخي بـه دور    تقسـيم دوره  ، ماننـد اند اساس، تاريخ را تقسيم، تفسير و نامگذاري كرده

ترين دسـتاوردهاي انسـان كـه بـر حيـات       يكي از مهم. صنعتي ةخطي، دوران كشاورزي و دور
تـأثير وسـايل نـوين     اط جمعي اسـت. سياسي اجتماعي جوامع بشري تأثير گذاشته، وسايل ارتب

اي اسـت كـه    گونـه  بـه هاي سياسي اجتماعي و زيست بـوم انسـان    گيري نظام ارتباطي، در شكل
لوهـان، فردگرايـي، ناسيوناليسـم و در كـل تمـدن مـدرن و        س و مـك ينظراني چون اينـ  صاحب
  دانند.  داري را محصول چاپ مي سرمايه
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انـد و بـا گسـترش     فرهنگـي و سياسـي را درنورديـده   ها، مرزهاي جغرافيايي،  امروزه رسانه
سياسي فراتر رفتـه، هويـت انسـان معاصـر را نيـز       ـ اجتماعي ةفزاينده و روزافزون خود از حوز

  .يداي شده نام توان هويت انسان مدرن را هويت رسانه كه مي  طوري اند، به تأثير قرار داده تحت
ها، كارگزاران تغييرات هـويتي   انتقال انواع پيامخاطر سرعت و قدرتشان در  هاي جديد به رسانه

اند. اين، بدين معني است كه هويت افراد در جوامع امروزي بيش از گذشته در  ها شده در بين ملت
اي، در تشـديد   عنوان چندرسـانه  است. نقش اينترنت به معرض تعامل، تغيير و همگرايي قرار گرفته

ويژه در ايجاد هويت جديد در بين كاربران ايـن شـبكه نيـز     شدن و به سازي و جهاني فرايند جهاني
بـردن   العاده اين شـبكه در از بـين   غيرقابل انكار است. شايد بتوان سازوكار اين تأثير را توانايي فوق

  هاي برقراري ارتباط دانست.   محدوديت و فاصلة مكاني بين افراد از طريق كاهش زمان
تبـع   متعـددي سـروكار داريـم و بـه     هـاي  ف با هويتهاي مختل همة ما در موقعيتاز طرفي 

كنـيم. مرزهـاي نفوذناپـذير بـين      مـي  موقعيت و شرايطي كه در آن قرار داريم، خود را تعريـف 
 و انـد  پـذير و شـكننده   شدت آسـيب  به هاي هويتي ديگر مستحكم نيستند، بلكه مقوالت و گروه

اي ناشـي از آن   اطات و تغييرات ريشـه ارتب آهنگ اين تغييرات است. دنياي دنياي ارتباطات پيش
اين تحول در عالم ارتباطـات را مبـدأ    ،گروهي از نويسندگان چنان جهان متفاوتي خلق كرده كه

لوهان)،  دهكده جهاني (مك از آن تحت عناوين مختلفي نظير دانند، عصري كه عصر جديدي مي
، )اي (مانوئل كاستلز شبكه ةمعدوم (اولريش بك)، جا ةديويد هلد)، مدرنيت( مدني جهاني ةجامع

ـ    ارتبـاطي (جيـاني واتيمـو) و    ةجهان رهاشده (آنتوني گيدنز)، جامع  تمدرنيتـه سـيال (زيگمون
  .كنند ومن) ياد مياب

يكي اينكه هويت خود محصول ارتبـاط   :هويت از دو جهت با رسانه و مدرنيته ارتباط دارد
خته و درك شود. از طرف ديگـر هويـت   سا “من”يعني ديگري بايد وجود داشته باشد تا  ،است

جديد اسـت كـه بعـد از مدرنيتـه پديـد آمـده و در        هاي نوين خود يك مفهومي همچون رسانه
آغـاز  » كـنم، پـس هسـتم    من فكر مي«است. جمله معروف او كه  فلسفه دكارت به تكامل رسيده

  .كنند بازي مي  ها نقش مهمي در اين ميان رسانه .گيري هويت مدرن است شكل
  توان چنين توصيف كرد: هاي هويت مدرن را مي ويژگي

هـايي در فـرد    ترديـد، ويژگـي   است. بـي  “بازگشوده و ” مشخصاً هويت مدرن  .ويژگي نخست
شود، اما فـرد   شدن اوليه، كم و بيش براي هميشه تثبيت مي وجود دارد كه در اثر فرايند اجتماعي

مانـد. انسـان    باقي مي “ناتمام” فردي  مشخصاًمدرن حتي با ورود به زندگي بزرگسالي همچنان 
است، بلكه همچنان بر ايـن امـر واقـف اسـت و اغلـب       “مستعد تغيير”خصوص  تنها به مدرن نه

ـ  تـوان هـم بـه    رو، زنـدگي نامـه فـرد را مـي     بالـد. ازايـن   اوقات به آن نيز مـي  سرگذشـت   ةمثاب
هاي  ن تحقق پياپي شماري هويتعنوا هاي اجتماعي گوناگون، و هم به هاي او به جهان مهاجرت

  ممكن دريافت. 
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خويشـتن نيـز بـه     ةهـاي ديگـر، بلكـه دربـار     ها و هويت آشنايي با جهان ةفرد نه فقط در زمين
شـود،   هويت مدرن، موجب بروز فشارهاي رواني بر فرد مي ةرسد. اين كيفيت گشود پيچيدگي مي

پـذير   طـرزي خـاص آسـيب    ويشـتن او، بـه  خ ةتعاريف ديگران دربـار  مداومو او را در برابر تغيير 
  كشاند. ميهويت مدرن سوي ويژگي دوم  فرد مدرن را به ،پذيري و بحران كند. اين آسيب مي

است. كسي كه در جهـان اجتمـاعي منسـجم و     “انديشيده”  هويت مدرن مشخصاً ويژگي دوم.
اي هميشـه  اساسي جهان اجتماعي ممكن است بر هاي فرض كند، پيش نخورده زندگي مي دست

 ةدشمن چنين آرامش خوفنـاكي اسـت. جامعـ    ،مدرن ةباقي بمانند. اما جامع “متعارف”براي او 
دهـد.   تغير از تجارب و معاني اجتماعي رودررو قـرار مـي  ماندازي پيوسته  مدرن فرد را با چشم
  دارد. ا مياو را به انديشيدن و و سازد مي هاي متنوع ها و طرح برنامه گيري فرد را وادار به تصميم

صـورت   اسـت. فـرد كـه حامـل هويـت بـه       “يافته فرديت ” هويت مدرن، مشخصاً ويژگي سوم.
منطقي، جايگاه بسيار مهم خويش را در سلسـله   طور كامالً موجوديت حقيقي خويشتن است، به

صـورت   كند. آزادي فردي، خودمختـاري فـردي و حقـوق فـردي بـه      ها احراز مي مراتب ارزش
االمكان آزادانه  حتي ام اخالقي داراي اهميت بنيادين، مسلم فرض شده، و حقها و احكدورادست

بخشيدن به آن به حقي متمايز از ميان ساير حقـوق فـردي    زندگي شخصي و شكل ريزي برنامه
  ) 84 ـ 6 :1381 پيتر برگر،(شود.  بدل مي
هـا را در   سـانه نقش و تأثير وسايل نوين ارتباط جمعي و ر [مستخرج از پژوهش]، مقاله  اين
از اين منظر، ضمن مروري كه بـر فضـاي    كند. مينقد بررسي و گيري هويت انسان مدرن،  شكل

هاي انديشمندان مختلـف   مفهومي موضوع دارد؛ از رويكردي تلفيقي كه برگرفته از آرا و انديشه
  گيرد. در خصوص مسائل مرتبط با مدرنيته است براي تبيين پديده مذكور بهره مي

  مفهومي و نظري تحقيقمرور 
  هاي مربوط به آن هويت و نظريه

خصوصـيات،  «اسـت.   ) بـه شـرح ذيـل تعريـف شـده     2002هويت در فرهنگ لغت آكسـفورد ( 
شـود، هويـت يـك شـخص ناميـده       احساسات و باورهايي كه باعث تمايز افراد از يكديگر مـي 

“ خص خـاص بـودن  شرايط الزم بـراي يـك شـ   ”عنوان  هاي ديگر به هويت به فرهنگ» شود. مي
  اند.  اشاره كرده

دهد. وي معتقد است  گيدنز دو ويژگي استمرار و تمايز را در هويت شخصي مدنظر قرار مي
هاي متمايز نيست كـه در   اي از خصيصه هويت شخصي نوعي خصيصه متمايز، يا حتي مجموعه

ن را اسـت كـه شـخص آ   “ خـود ”اختيار فرد قرار گرفته باشد. هويت شخصي در حقيقت همان 
پذيرد. در اينجا نيز هويت به معناي تـداوم فـرد در زمـان و     اش مي عنوان بازتابي از زندگينامه به

صـورت بازانديشـانه كـه     مكان است. ولي هويت شخصي عبارت است از همين تـداوم امـا بـه   
  )84: 1383است. (گيدنز،  عمل آورده شخص از آن به
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شـدن و   شود كه فرد در فراينـد اجتمـاعي   ينوعي آگاهي اطالق م در مجموع هويت فردي به
مثابة  صورتي نسبتاً سازمان يافته به كند. اين خود آگاهي به تعامل با ديگران درباره خود كسب مي

اي بين دنياي دروني و بيروني فرد است و در هـر حـوزه يـا     بخشي از نظام شخصيتي و واسطه
  كند.  هايش را تعديل مي كُنش ميدان تعامل، رابطة او را با خود و ديگران تنظيم و

وجود تفاوت ميان هويت اجتماعي و هويت شخصي است. هويت شخصي  گافمن معتقد به
اي از واقعيات مشخصـاً فـردي را بـا هـم      يافته و رشته فرد بودن تجسم نسبتاً سازگار، منحصر به

بازانديشـي در  يابد كـه همـان    نامه فرد سازمان مي كند كه همچون سرگذشت يا زندگي تلفيق مي
هـا و تعـاريف    هاي اجتمـاعي و شخصـي، در وهلـة اول بخشـي از دغدغـه      خود نيست. هويت

  )125: 1381ديگران از فردي است كه تعيين هويت او مورد نظر است. (جنكينز، 
و “ شدن خـود  يكي”) هم معتقد است هويت داراي دو جزء است: نخست 1980اريكسون (

  )1383(عاملي، “. عضي از اجزاي ذاتيمشاركت با ديگران در ب”ديگري 
)، 1960بودن هويت دارند؛ بزرگاني مانند ويليامز ( نظران نيز اعتقاد به نسبي برخي از صاحب

) يونـگ و اليـت   1998)، بـاومن ( 1970)، نيلسون (1963)، كوين (1969و  1967، 1962گيچ (
ت براي افراد متفاوت اسـت  هاي متفاو ) قائل به هويت1962) از اين دسته هستند. گيچ (2001(

  تواند هويت شغلي، هويت خانوادگي و هويت ديني داشته باشد.  و معتقد است يك فرد، مي
است و تنها هويت مدرن است كـه مجـزا از    شايگان معتقد است هويت هميشه وجود داشته

ي ترين ويژگي ايـن هويـت را نقـد و ارزيـاب     ها و زاييدة عصر جديد است. وي مهم ديگر هويت
كند. هويتي كه هميشه خـود را مـورد سـنجش، نقـد و ارزيـابي و بـازبيني قـرار         خود عنوان مي

  )22 و 45: 1382دهد. (باقري،  مي

  مدرن رويكردهاي هويت: پيشامدرن، مدرن، پست
در جوامع پيشامدرن، هويت ماهيتي اجتماعي دارد و هويت شخصـي پايـدار اسـت. انديشـه و     

تان كـم و بـيش بـراي     بيني محدود محصورشده مسير زندگي انرفتار شما در چارچوب يك جه
تان را در دنيا زير سؤال ببريد. هويت اصالً  است بنابراين نيازي نيست جايگاه شما مشخص شده

هاي سنّتي، هويت كم و بيش از همان بدو تولد به  ) در فرهنگ161: 1384مسئله نيست. (وارد، 
  )113: 1384رسد. (جي دان،  ثبوت مي

شـود.   ر جامعة مدرن، محل وقوع فرايندهاي تكوين هويت به حيات دروني افـراد منتقـل مـي   د
افتد و همين امر آنان  شود، بين افراد و عقايد و تعلقات جمعي فاصله مي پيوندهاي گروهي سست مي

 شـان، جامعـه را مطـابق بـا     هاي آييني دارد تا فارغ از عقايد عرفي و مستقل از چارچوب را بر آن مي
هاي شخصي خويش از نو بسـازند، دگرگـون كننـد و يـا بـه مقابلـه بـا آن         ها و دلبستگي بيني جهان

  )113ـ14: 1384هاي سنّتي. (جي دان،  برخيزند: ظهور فردگرايي، مستقل از رفتارها و انديشه
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د كيـ أت فـرد  و تجزيـه   و پراكندگي  انسان  الو سي  تاريخي ، غيرذاتي  مدرنيسم بر هويت  در پست
 همگـي   ها و غيره ها، نظريه نديشها  ، معاني انسان ؛ و پسامدرنيسم  اختگرايانهسپسا  شود. از ديدگاه مي

 آورنـد.  مـي   دست  به  سازي يا بيگانه  و غيريتف حذ  خود را تنها از طريق  ظاهري  و هويت  وحدت 
گرايي جايگزين  ثرتهاي كالن، تجويزي، يكپارچه و واحد حذف و ك ها هويت مدرن از منظر پست

اي، متنـوع،   هاي خـرد، بـومي، محلـي، منطقـه     جاي خود را به هويتهاي كالن  شود. هويت آن مي
هسته و محور ايـن  . دهند مي شده سابق حاشيه رانده شده و به هاي طرد و سركوب متفاوت و هويت

دمان تاريخ و تمـدن   سپيدهبرانداز است كه تمامي آنچه از  شكن و بنيان شالوده ةفرايند اقامه اين داعي
  .جز افسانه و توهم چيزي ديگري نيست ،و فرهنگ تاكنون به نام هويت به ما تلقين شده

  هاي هويت نظريه
  يابي نظرية ساخت
نيـات، اهـداف،    ،  هاي متقابل بين اعتقـادات  يابي توجه خود را به تنظيم ساختار كُنش نظرية ساخت

سـو و شـرايط سـاختاري انديشـه و عمـل       ها از يـك  سانهاي فردي و جمعي ان ها و كُنش گزينش
اي از رخـدادهاي داراي دورة   رشته  منزلة مفهوم فرايندي را بايد به يابي به ساخت .سازد معطوف مي

مند، همراه با تـأثيرات تجمعـي وجـود دارد كـه وجـود       زماني اطالق كرد كه ميانشان روابطي نظام
شـدن ميـان    دنز در ايـن نظريـه كـارش را بـا تمـايز قائـل      كند. گيساخت مورد بررسي را تبيين مي

هاي خـردي چـون نظريـة     هاي كالني چون كاركردگرايي ساختاري و ساختارگرايي و نظريه نظريه
يابي را با هر دو نوع نظريـة يـاد    كند. او نظرية ساخت شناسي آغاز مي كُنش متقابل نمادين و پديدار

اسـت كـه    اي تعريف شدهعنوان خواص ساختار دهنده ختار بهداند. در اين نظريه، ساشده مغاير مي
  )22: 2003(بريانت،  هاي اجتماعي عمل كند.دهد شيرازه زمان و مكان در نظاماجازه مي

كردن رابطة متقابل ديالكتيكي و دوگانة عامليـت و سـاختار    يابي روشن جان كالم نظرية ساخت
هـر كُـنش   «از نظـر گيـدنز    .ان جدا از هـم تصـوركرد  تو عبارتي، ساختار و عامليت را نمي است. به

اجتماعي دربرگيرنده ساختاري است و هر ساختاري به كُنش اجتماعي نياز دارد. بنابراين عامليـت  
 )15: همـان » (.انـد  ناپذير در فعاليـت روزمـره در يكـديگر تنيـده شـده      اي جدايي گونه و ساختار به

دار كاربران است. اين محيط گرچه توسط همـين  اساس، فضاي مجازي محصول كُنش معنا براين
كند. ساختار اينترنت بر اساس  هايي را نيز بر كاربران ايجاد مي كاربران خلق شده، اما محدوديت

گيرد. افراد در ارتباط با اين فضا بـرخالف   ها شكل مي بازتوليد يا تكرار همان رفتار مداوم انسان
تواننـد بـه توليـد اطالعـات نيـز       نده نيستند، بلكـه مـي  كن هاي متعارف صرفاً مصرف ساير رسانه

تواند متفاوت باشد. هرچه افراد در  بپردازند و يا هر دو نقش را داشته باشند. اين فعاليت البته مي
مواجهه با اينترنت فعاليت و مشاركت بيشتري داشته باشند هويت آنها بيشتر بازانديشانه است و 

و هرچه اين مشاركت كمتر باشد، بيشتر شـبيه هويـت سـنّتي     هاي هويت مدرن را دارد، ويژگي
  )1385است. (عباسي قادي، 
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  نظرية كُنش متقابل نمادين
شناسـند.   عنوان انديشمندي كه مبدع اصطالح كُنش متقابل نمادين اسـت مـي   هربرت بلومر را به

  كند: عنوان مفروضات اين مكتب ياد مي بلومر از عبارات زير به
هـا بـراي    اي است كه آن پديده هاي پيرامونشان، مبتني بر معاني ها نسبت به پديده . كُنش انسان1

هاي روزمره، به دست خود عامالن اجتماعي  ها و معاني در وضعيت آنها دارد. بنابراين كُنش
  شود. خلق مي

ا و ه ها ناشي از تعامل اجتماعي افراد با همتايان خود است، به اين معني كه كُنش . معني پديده2
  گيرد. معاني در خالل روابط اجتماعي شكل مي

هنگام ارتباط و مواجهـة افـراد بـا ديگـران      جايي معني، در يك فرايند تفسيري به . تغيير و جابه3
گيرد. الزمة اين فرايند تفسيري آن است كه افراد بتوانند معاني را توليد، انتخاب،  صورت مي

هاي خود، انتقال  ها و كُنش د و آن را مطابق وضعيتدهي مجدد بكنن بازبيني، تعليق و سازمان
  )78: 2007به نقل از الفي،  1962دهند. (بلومر، 

را شـامل دو  “ خـود ”پردازان كُنش متقابل نمادين يعني جرج هربرت ميـد،   يكي ديگر از نظريه
اوسـت،  . من در هر فرد عامل معمولي، فرديت يگانه )Me(، و در من )I(داند: من  عنصر بنيادي مي

 ).1381شده ديگران داراي اهميت بـراي او اسـت (جنكينـز،     و در من هر فرد، رويكردهاي دروني
داند كه كُنشگر از آن آگاهي دارد و همان ديگـري تعمـيم    ريتزر نيز در من را بخشي از خود مي

ت گذارد. اما من بخشي از خود اس يافته است كه نيروهاي سازشگر و نظارت اجتماعي را باز مي
“ خـود ”شـود. درواقـع    كه كُنشگر  از آن آگاهي ندارد و فرد بعد از وقوع عمل، از آن آگـاه مـي  

  )   1377محصول رابطه ميان من و در من است. (ريتزر، 
سـان همـان    سان بسط و تكميل كرد. خود آئينه چارلز كولي ديدگاه ميد را با نظريه خود آئينه

اي بنگرد كه هر پديدة اجتماعي ديگـر   گونه د خود را بهساز ظرفيت انسان است كه او را قادر مي
تواند موضوع كُنش خود شود و نسبت به خود كُنش نشان دهـد و در كُـنش    نگرد. فرد مي را مي

سـان از   مقابل با ديگران، بر پايه همان شناختي كه از خود دارد، خود را هدايت كند. خود آئينـه 
شـويم. دوم   ه ما در تصور ديگران چگونه ظاهر مـي است: اول اينك سه بخش اصلي تشكيل شده

كنند. و سوم اينكـه در نتيجـة تصـويري كـه از      اينكه ديگران دربارة ظاهر ما چگونه قضاوت مي
  )   288: همانپرورانيم. ( قضاوت ديگران داريم، احساس غرور و يا سرافكندگي را در خود مي

  نظرية نمايش
تأثير افكار ميد و نظرية كُنش متقابـل نمـادين، نظريـه     هايي كه تحت ترين شخصيت يكي از مهم

  ) 2003فاين و مانيني، است، اروينگ گافمن است. ( خود را تنطيم كرده
گيرد كه در طي آن طرفين تعامل بـه بـازي نقـش     مثابة نمايش در نظر مي گافمن تعامل را به

گويـد   و ... سـخن مـي  رو، از مفاهيم نمايش، پشت صـحنه، روي صـحنه    اند و از همين مشغول
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دهـي    ). در اين نظريه آنچه بيش از همه مورد توجه گافمن است، نحوة سـازمان 1381(جنكينز، 
مـورد نظـر   “ خـود ”عنوان يك بـازيگر قـرار دارد.    به“ خود”هاست كه بر عهدة  و مديريت نقش

هـاي مشـخص قـرار دارد و نيـز      گافمن مبتني بر يك هويت آگاه است كـه در فراسـوي نقـش   
). گافمن معتقد است خود 24: 1379هاي فردي است (استونز،  ها و سرگذشت يونددهندة نقشپ

دانـد. افـراد    در تملك كُنشگر نيست، بلكه آن را حاصل تعامل نمايشي ميان كُنشگر و حضار مي
اي از خود را معرفي كنند كـه مـورد پـذيرش ديگـران اسـت.       به هنگام تعامل تالش دارند جنبه

دهند حضار را مجبور كننـد تـا بـه ميـل و      ران دوست دارند نمايشي كه ارائه ميهمچنين كُنشگ
“ مديريت تأثيرگـذاري ”دلخواه خود، مطابق ميل و نظر او عمل كنند. گافمن از اين مسئله با نام 

هاي مربوط به هويت، الزم است بـه   ). با توجه به مرور مفاهيم و نظريه1377كند (ريتزر، ياد مي
  گيري هويت مدرن پرداخته شود.  ازي و شكلنسبت فضاي مج

  هاي مربوط به آن   فضاي مجازي و نظريه
  بندي كرد: توان در سه بخش تقسيم هاي ارتباطي را مي هاي مربوط به تكنولوژي نظريه

اي  اي از جبرگرايي تكنولوژيك است، مانند نظرية غناي رسـانه  هايي كه داراي سهم عمده نظريه  .1
هـا   ها تابعي است از ظرفيت رسانه يي تأثيرگذاري بر روابط اجتماعي رسانهكه معتقد است توانا

دانـد كـه    اي را داراي غناي بيشـتر مـي   هاي اجتماعي. اين نظريه، رسانه ها و نشانه در انتقال پيام
هـاي موجـود در ايـن بخـش،      ميزان توانايي آن در انتقال اطالعات بيشتر باشد. از ديگر نظريـه 

سـاز   اي، زمينـه  ور اجتماعي است كه معتقد است فردي بودن ارتباطات رايانهنظريه يا مدل حض
هايي كه حضور اجتماعي بيشتري را طلـب   كند، رسانه تأثيرات كمتر آنهاست. اين مدل بيان مي

هايي موجود در ايـن   كنند، مؤثرترند. نظرية شيوة پردازش اطالعات اجتماعي از ديگر نظريه مي
عنوان يك عامل ايجاد تـأخير و از   اي به كند: ارتباطات رايانه بيان ميخصوص است. اين نظريه 

 بين برنده مبادله كامل اطالعات، تأثيرات محدودكننده دارد.
هـا در تحليـل    اي از جبرگرايي اجتماعي اسـت. ايـن نظريـه    هايي كه داراي سهم عمده نظريه  .2

گرايي اجتمـاعي در   . نظرية سازهدانند نهايي خود عوامل اجتماعي را بر ساير عوامل مقدم مي
كند كه چگونه تكنولوژي ارتبـاطي   اين مقوله جاي دارد. نظرية مذكور اين مطلب را بيان مي

دور از كاربردهـاي   يابد و به شود، تغيير شكل مي كار گرفته مي جديد توسط عوامل انساني به
ه و رضـامندي از ديگـر   گيـرد. الگـوي اسـتفاد    اش مورد استفاده قـرار مـي    از قبل تعيين شده

 ها اشاره دارد. نحوة استفاده افراد از رسانه ها در اين زمينه است كه به نظريه
هاي تلفيقي، نظرياتي هستند كه تالش دارنـد هـر دو جهـت ايـن فراينـد يعنـي جنبـة         نظريه  .3

يـة  توان به نظر تكنولوژيك و جامعه را توأمان در نظر بگيرند و مطالعه كنند. در اين مورد مي
ـ اطالعاتي اشاره كـرد كـه تكنولـوژي را منعطـف      هاي ارتباطي شبكة بازيگران و تكنولوژي
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گيـرد.   داند و در تحليل خود هم تكنولـوژي و هـم بـازيگران اجتمـاعي را در نظـر مـي       مي
  )39: 1386(ذكايي، 

  هاي مربوط به آن    هويت، فضاي مجازي و نظريه
رات و تبعات ناشي يثتأتوان در خصوص  شمندان را مياندي نظران و طور كلي، ديدگاه صاحب به

  .  طور خاص، به سه دسته كلي تقسيم كرد طور عام و تأثيرات هويتي آن به از اينترنت به
  هاي خوشبينانه نظريه

هاي  شري تركل به همراه انديشمندان همفكر خود تالش دارد به اين مسئله پاسخ دهد كه شبكه
ها بر اين اسـاس اسـت    كنند. محور اين تالش اي ما را دگرگون مياي به چه نحوي خوده رايانه

هـاي   بخش است و به كـاربران امكـان رهاشـدن از بـدن و محـدوديت      كه فضاي مجازي رهايي
سـوي   دادن مـا بـه   دهد. وي همچنين معتقد است فضاي مجازي در حال سوق مكاني و ... را مي

شود، زيرا در آن واحد  مدرن محسوب مي پستهاي فرهنگ  تمايز و پراكندگي است كه از نشانه
كـارة   كننـده، و درواقـع همـه    كاربر هم خالق است و هم بازيگر، هم كارگردان است و هم تهيـه 

نمايش مطلوب خود است و صفحة نمايش، موقعيتي براي تحقق تمايالت و خياالت فرد اسـت  
اربران ايـن امكـان را   ). وي معتقد است خاصيت گمنامي در فضاي مجازي بـه كـ  1995تركل، (

نشـدة خـود را محقـق كننـد. وي علـت جاذبـة        وجو نشده و محقق هاي جست دهد تا بخش مي
داند كه تركيبي از همزماني تعامالت در  تعامالت در شبكه را در قياس با دنياي واقعي در اين مي

هـاي   نقـش فضاي مجازي، همراه با وجود خاصيت گمنامي يا توهم گمنامي همراه با توان بازي 
مختلف و ارائه خودي بسيار دور و يا بسيار نزديك به خود واقعي و عامل جاذبـه تعـامالت در   

اي  نيز در مقايسـه  )1996 استون،د و هامان ،1995تركل، (شبكه در قياس با دنياي واقعي است. 
انـد  اي با پهناي ب بين فضاي مجازي و تعامالت چهره به چهره معتقدند كه فضاي مجازي، رسانه

عنـوان يـك    است. منظور وي از محدود بودن پهناي باند آن است كه در فضاي مجازي به پايين
رسانه امكان مبادله اطالعات در آن فضا در آن واحد بسيار كم است. مثالً قادر به لمس مخاطب 
نيستيم و ... وي با توجه به اين ويژگي فضـاي مجـازي معتقـد اسـت فضـاي مـذكور فرصـت        

وگـو،   راي دخيل كردن فرايندهاي تفسير، تخيل و آرزوهاي طرفين تعامـل در گفـت  بيشتري را ب
اش  آورد. درواقع بر حسب آنكه كاربر در فضاي مجازي چگونـه خـود را روي شـبكه    فراهم مي
سازد، سايرين در شبكه او را در ذهن و تصور خويش بارها بازآفريني  كند و مي بندي مي ساخت

آفريني واسطه خيال و تصور علل مجازي نيز از علـل جـذابيت    و نقشكنند. اين ميانجيگري  مي
  اين قبيل تعامالت است. 

، كـاربر در  هورالد رينگولد در بررسي تأثيرات مشاركت در اجتماعات مجازي معتقد اسـت 
زنـد امـا در شـرايطي متفاوت.كـاربر در ايـن       اين فضا به تمامي تعامالت دنياي واقعي دست مي

كنـد، هنجارهـاي خـاص     نوعي به طراحي خود در تعامل با ديگران اقـدام مـي   زمان است كه به
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كنـد. حضـور در ايـن فضـا، مسـتلزم       كشد و دوباره مسـتقر مـي   فضاي مجازي را به چالش مي
مدت و در جريان تعامالت گسترده عمـالً   هاي مجازي نسبتاً پايدار است؛ زيرا در طوالني هويت

مـدت   شود و معموالً دامنـة تعـامالت مسـتمر و طـوالني     ميهاي متعدد دشوار  امكان بازي نقش
). در مجمـوع  1993شـود (رينگولـد،    كاربران در فضاي مجازي به دنياي واقعي نيز كشـيده مـي  

توان گفت از نظر رينگولد شركت در اجتماعات مجازي از سويي فشارهاي ناشي از انطبـاق   مي
دهـد و آزادي بيشـتري را    كاهش مي قعي را دادن خود با انتظارات گروهي و جمعي در دنياي وا

به فرد در جهت تحقق خود مطلوب و ايدئال وي و تعامل با سايرين مطلوب خود به وي بـه او  
كاهـد.   بخشد، و از سويي ديگر نيز از فشارهاي محيطي و جغرافيـايي بـر كـاربر بسـيار مـي      مي

توانـد باعـث تقويـت     دي مـي اي و غيره تا ح ، منطقه شركت در اجتماعات مجازي محلي، قومي
المللـي در فضـاي مجـازي و نيـز      هويت و شركت در اجتماعات جهاني و بـين   هاي بومي جنبه
 گيري نوعي هويت جهاني يا جهان وطني در فرد كاربر شود.  تواند تا حدي باعث شكل مي

  هاي بدبينانه  نظريه
عنـوان مزايـاي حضـور در     بينانه بـه  هاي خوش ها، امكاناتي را كه در نظريه در اين دسته از نظريه

پـردازان   نخست كه اين دسته از نظريـه  ةكشند. مسئل شوند به چالش مي فضاي مجازي فرض مي
بخش است. وين  عنوان امكاني رهايي به گمنامي  ةاند، مسئل بدان پرداخته و آن را به چالش كشيده

ي شكل گرفته در اين فضا و قابـل  ريزان فضاي مجازي بر خودها و كاتز بر دو عامل تأثير برنامه
كنند. ايـن دو انديشـمند در    جاي گمنامي در فضاي مجازي اشاره مي شدن متقابل همگان به ديده

ناپذيرتر از دنياي روزمره باشـد،   گويند: دنياي مجازي در مجموع شايد محاسبه اين خصوص مي
اسـت. در   واقعي شـكل گرفتـه  اما در مجموع بر پاية همان قواعد و قراردادهاي اجتماعي دنياي 

شـود.    حقيقت فضاي مجازي نيز توسط منابع قدرت اقتصادي و سياسي واقعي كنترل و اداره مي
ريزي شده و از پيش مشـخص اسـت كـه توسـط يـك عـده        اينترنت در اين معنا محتوي برنامه

ل كنترل آنان است و به همـين علـت اسـت كـه خودهـاي شـك       شود و تحت ريز ايجاد مي برنامه
ها. در باب امكان گمنـامي نيـز    ها هستند تا هويت گرفته در فضاي مجازي نيز بيشتر شكل برنامه

شـدن متقابـل همگـان     بلكه قابل ديده از نظر اين دو، مسئله اصلي در فضاي مجازي، نه گمنامي 
 سازد كه ديگرانـي  است. دستيابي به توازني از قدرت، هر فرد كاربر را درفضاي مجازي قادر مي

  )327: 1998را كه مشغول تماشاي او هستند، ببيند. (وين و كاتز، 
ها بـه مسـئله انـزواي اجتمـاعي ناشـي از حضـور در فضـاي         گونه نظريه بحث ديگر در اين

هاي اجتماعي  نحو كه حضور در فضاي مجازي، موجب كاهش فعاليت اين گردد. به مجازي بر مي
ها بيشتر توسط متفكريني مانند هيـوبرت دريفـوس،    هشود. اين نظري كاربران در دنياي واقعي مي

اسـت. متفكـرين فـوق معتقدنـد كـه       جان تاملينسون و زيگموند باومن ابداع و انتشار داده شـده 
تعامالت مجازي در نهايت منجر به ايجاد انزواي اجتماعي و كاهش تعـامالت كـاربر در دنيـاي    
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موماً  استفاده بيشتر از اينترنـت بـا كـاهش    شود. ع واقعي وي خصوصاً  از لحاظ عمق و كيفيت مي
با اعضاي خانواده، دوستان نزديك و   ارتباطات اجتماعي خصوصاً از نوع ارتباطات نزديك و صميمي

ترشدن پيونـدهاي انسـاني در فضـاي     شدن و كوتاه ). سطحي16: 1383غيره همراه است (دريفوس، 
بديل اين روابط به الفت و صميميت از ديگـر  دليل گسترش تعامالت در اين فضا و عدم ت مجازي به

  اند.  مسائلي است كه متفكريني نظير زيگموند باومن و تاملينسون بدان اشاره كرده
  هاي تلفيقي نظريه

تـوان   بينانه و بدبينانه وجود دارد. در اين زمينـه مـي   هاي خوش هاي حاوي برداشت ها ديدگاه در اين نظريه
است. هيو ميلر در مقاله معروف خود با نام  رد كه از سوي هيو ميلر ارائه شدهنظرية نمايش گافمن را ذكر ك

و بـا نـام    (The Presentation of Self in the Electronic Life) “معرفي خود در زندگي الكترونيكـي ”
در فضـاي مجـازي بـا    “ نحوة معرفي خودهاي مجازي” در پي توضيح » گافمن در اينترنت«فرعي 

رچوب نظريه نمايش گافمن و نظريات وي در باب نحـوة معرفـي خـود در زنـدگي     استفاده از چا
روزمره است. ميلر معتقد به فقر فضـاي مجـازي در بعـد تعـامالت فيزيكـي و در مقابـل، داشـتن        

. وي معتقـد اسـت در   )1995هايي براي نمود خود در مقايسه با دنياي واقعي است (ميلـر،   فرصت
توانند نسبت به دنياي واقعي، خود  تر مي محيط مجازي امكاناتي وجود دارد كه كاربران بسيار آسان

مطلوبشان را معرفي كنند. در تعامالت واقعي، تأثير بر مخاطب بسيار مشكل اسـت؛ امـا در محـيط    
ودن تعامالت در فضاي ب بخش تواند اطالعات كمتري به مخاطب خود بدهد. رهايي مجازي فرد مي

مجازي نسبت به دنياي واقعي را نيز نبايد از نظر دور داشت، چراكه در فضاي مجـازي تعهـدها و   
    )همانتواند  به هر نحو كه بخواهد خود را معرفي كند. ( خطرات كمتر است و كاربر مي

 جان تامپسون از ديگر انديشمنداني اسـت كـه در ايـن زمينـه صـاحب فكـر و ايـده اسـت.        
شـود.   تـر مـي   گيري خـود، بازانديشـانه   شكل دتامپسون معتقد است با تحول جوامع مدرن، فراين

بدين معني كه افراد براي ساختن هويتي منسجم براي خـود بـيش از پـيش بـه منـابع شخصـي       
اي فزاينده بـا مـواد نمـادين     گونه پذيري خود به گردند و در عين حال فرايند شكل خودشان باز مي

دهـد. ايـن فراينـد، رابطـه بـين       هـاي افـراد را توسـعه مـي     شود و دامنه انتخاب تغذيه مياي  رسانه
كند، بدون آنكه آن را از بـين ببـرد. ايـن رابطـه تـا       پذيري خود و مكان مشترك را سست مي شكل
گيـرد   طور فزاينده به اشكال اطالعاتي و ارتبـاطي كـه از منـابع دور نشـئت مـي      جا كه افراد به بدان

طور فزاينـده بـه چيـزي     عبارت ديگر، افراد به اي آزاد و خالي از تقيد است. به دارند رابطه دسترسي
). تامپسـون  253: 1379برد. (تامپسون،  دسترسي دارند كه وي از آن با نام معرفت غير محلي نام مي

ه نـوعي  كنـد، بلكـ   تنها فرايند خودشناسي را دگرگون و پربـار مـي   ها نه اعتقاد دارد كه تحول رسانه
هـاي   اسـت و بـا صـميميت    آورد كه پيش از اين وجـود نداشـته   وجود مي جديد از صميميت را به

طـور كـه    هـا همـان   ) ويژگي اين صميميت254: همانموجود در تعامالت رودررو متفاوت است. (
  ها نظير حضور در مكاني مشترك است. گويد در عدم وجود برخي از ويژگي تامپسون مي
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  تحقيقچارچوب مفهومي 
  گيري هويت مدرن مدرنيته و شكل

جـويي و خطركـردن اسـت: رهـاكردن      تعادل بـين فرصـت  هاي مدرن  هويتگيدنز معتقد است 
منظور توسـعه شخصـيت در    هاي متنوع جديد به قيدهاي آزاردهندة گذشته و استقبال از فرصت

انـد از: مدرنيتـه و    تمفهوم اصلي در ارتباط است كه عبار 6از ديدگاه گيدنز، مدرنيته با  مجموع
زمان و مكان، مدرنيته و اعتمـاد، مدرنيتـه و بـيم، مدرنيتـه و بازانديشـي، مدرنيتـه و پيونـدهاي        

  خصوصي، مدرنيته و هويت شخصي. 
  مدرنيته و زمان و مكان 

به عقيدة گيدنز در جوامع پيشامدرن مكان و محل بر هم منطبق هستند اما در دروان مدرنيته محـل  
هاي محلي كامالً تحت نفوذ و رخنه عوامـل اجتمـاعي    شود. يعني موقعيت توهمي ميبيش از پيش 

هـاي   ). پيشـرفت 22ــ 4: 1377گيرند (گيـدنز،   وسيله آنها شكل مي آيند و به دور از خودشان در مي
هـاي پيوندزننـدة فضـاي     ارتباطي در اين دوران روند گسسـت مكـان و فضـا را تسـريع و رشـته     

گيدنز بر اين اعتقـاد  ) 232: 1381محمدي،  كند (گل را بيش از پيش پاره مي اجتماعي با مكان معين
اسـت. وي تـالش دارد   “ شـدن مكـان   تهي” شرط  تا اندازة زيادي پيش“ شدن زمان تهي” است كه 

  ثابت كند تنظيم در راستاي زمان مبناي نظارت بر مكان است.
هـاي محلـي كـامالً     قعيـت شـود، يعنـي مو   در وضعيت مدرن، محل بيش از پيش توهمي مي

گيرنـد.   وسيله آنها شكل مـي  آيند و به نفوذ و رخنه عوامل اجتماعي دور از خودشان در مي تحت
كند، همـان چيـزي نيسـت كـه در همـان       آن چيزي كه ساختار يك موقعيت محلي را تعيين مي

آن را  كننـدة ماهيـت   دار تعيين موقعيت محلي، روابط فاصله“ صورت مرئي”صحنه حضور دارد؛ 
  سازد. پنهان مي

گويد: همين  آنتوني گيدنز در مورد اهميت جدايي زمان و مكان در پويايي مدرنيته چنين مي
گيـري آنهـا در    جدايي شرط وقوع فراگردهاي ازجاكندگي است. جدايي زمان و مكـان و شـكل  

هـاي   نـه آن در زمي“ گيـري  جـاي ”، پيوندهاي ميان فعاليت اجتمـاعي و  “تهي” ابعاد يكنواخت و 
ـ مكـاني را   ري زمانيـگي ه فاصلهـده پهنـده شـادهاي ازجاكنـد. نهـكن ور را قطع ميـخاص حض
انـد. همـين    دهند و براي ايجاد چنين تأثيري به همطرازي در زمـان و مكـان متكـي    گسترش مي

ها و عملكردهاي محلي، امكانات گوناگون دگرگوني  پديده از طريق رهاسازي از قيدهاي عادت
  كنند. به روي بشر باز مي را

  مدرنيته و بازانديشي 
هـاي رفتـاري از    اين مفهوم در معناي خاص خود داللت بر جهاني دارد كه بيش از آنكه با مدل

شود. در مدرنيته عملكردهـاي اجتمـاعي    شده ساخته شده باشد، با اطالعات ايجاد مي قبل تعيين
شود و همه چيز در پرتو اطالعات  سي و اصالح ميدر پرتو اطالعات تازه دربارة آنها پيوسته برر
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). گيدنز معتقد است بازانديشي يعني اينكه بـراي  1377 تازه در معرض بازانديشي است (ريتزر،
اي فعال از اطالعات وابسته هستيم. اين در معناي واقعي خـود بـه    مان به استفاده ساختن زندگي

از اطالعات است. البته خصوصيات اين جهـان  معني زندگي در جهاني رها، سيال و اشباع شده 
از جمله جدايي زمان و مكان و ... موجب شده ما هميشه مجبور به اصالح زندگي خود باشـيم.  

  ) 1380(الپتن، 
داند و معتقـد اسـت در    گيدنز تأمل و بازانديشي در مورد هويت را منحصر به دوران مدرن مي

دهد و فـرد در   طبيعت مرجعيت خود را از دست ميهاي دنياي مدرن است كه سنّت و  متن چالش
). 91: 1382پـردازد (نـش،    يك فضاي آكنده از اطالعات دائماً به تأمل در مورد هسـتي خـود مـي   

داند. هويت همين تـداوم   معناي تداوم فرد در زمان و مكان مي همچنين گيدنز هويت شخصي را به
  )   82: 1383است. (گيدنز،  عمل آورده صورت بازتاب تفسيري كه شخص از آن به است اما به

ايـن واقعيـت اسـت كـه عملكردهـاي       ةبازانديشي در زندگي اجتمـاعي مـدرن دربرگيرنـد   
شـوند.   نها، اصالح ميآخود  ةشوند و در پرتو اطالعات تازه دربار اجتماعي پيوسته بازسنجي مي

خورد اين عملكردهـا   اي كه به هاي تازه ها عملكردهاي اجتماعي در پرتو كشف فرهنگ ةدر هم
  .شود شود، پيوسته دگرگون مي داده مي

شـدة گيـدنز، همـان اجبـار در      مدرنيتة بازانديشانه اولريش بك و مدرنيته متأخر يا راديكـال 
زندگي به شيوة بازانديشانه است كه اشاره به زندگي همراه با امنيت و خطر و اعتماد و بيم دارد. 

اي از رونـد   كـه جهـان مـدرن كنـوني وارد مرحلـة تـازه      بك نيز هماننـد گيـدنز معتقـد اسـت     
نامـد. مدرنيتـه    اسـت كـه وي آن را مدرنيزاسـيون بازانديشـانه يـا تـأملي مـي        مدرنيزاسيون شده

اي است كه گيدنز آن را مدرنيته متأخر يا مدرنيته راديكـال   بازانديشانه تقريباً معادل همان پديده
شـدن مدرنيتـه بـه معنـي اجبـار زنـدگي بـه شـيوه          ديشـانه شدن يا بازان نامد. راديكاليزه شده مي

تر در دنيايي بسيار پيچيده و باز است و اشاره به الگوهـاي جديـد امنيـت و خطـر و      بازانديشانه
  )2003طور توأمان در جوامع مدرن و متأخر كنوني دارد. (بريانت و جري،  اعتماد و بيم به

  مدرنيته و اعتماد  
نوعي كيفيت، صفت و يا شخص يا يك چيز يا اطمينان به  ا اطمينان بهفرهنگ آكسفورد اعتماد ر

كند. از ديدگاه آنتوني گيدنز اعتماد ناظر بر اعتماد و غيبت در زمان  حقيقت يك گفته تعريف مي
هـاي   است. در جهان امروز محيط  و مكان است. اين اعتماد نه به مخاطره بلكه به احتمال وابسته

گذارد. وي معتقد است  هاي افراد تأثير مي اي جمعي بر توده گونه ارد كه بهآميزي وجود د مخاطره
در جوامع مدرن همراه با رشد نهادهاي اجتماعي مدرن نوعي تعادل بين اعتماد و بيم و امنيت و 

آميز كنوني، امنيت موقعيتي است كه در آن با يك دسـته   آيد. در جهان مخاطره وجود مي ترس به
تجربه امنيت مذكور به تعـادل   .قابله شود و يا آنها به حداقل رسانده شونداز خطرهاي خاص م

  ) 1377بين دو عامل اعتماد و بيم بستگي دارد. (گيدنز، 
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  مدرنيته و بيم  
آميزبودن زندگي نيسـت، بلكـه بيشـتر در     مفهوم مخاطره يا بيم در جهان امروز به معني مخاطره

وسيله كُنشـگران و متخصصـان فنـي اسـت. مدرنيتـه       دهي جهان اجتماعي به مورد نحوة سازمان
آميزي را نيـز   دهد، اما مسائل مخاطره هاي مختلف زندگي را كاهش مي مخاطرات كلي در حوزه

كند كه در دوران پيشين وجود نداشتند. اين به معنـي زنـدگي بـا نگـرش حسـابگرانه       مطرح مي
از دسـتاوردهاي مدرنيتـه كـاهش    زده در دنياي مدرن است كه گريـزي از آن نيسـت. يكـي     بيم

مخاطرات كلي در زندگي اجتماعي افراد است، اما مدرنيته به همان ميزان كـه در برخـي از ايـن    
اسـت (ريتـزر،    دنبال داشـته  ها سبب كاهش مخاطرات شده اما مخاطرات جديدي را نيز به حوزه
ك بيشتر در خصوص ). اين مطلب بيانگر اين مسئله است كه مفهوم مخاطره يا ريس773: 1377

اي  گونـه  وسيله كُنشگران عادي و هم متخصصان فني بـه  جهان اجتماعي هم به دهي نحوة سازمان
  بنيادي مطرح است. 

گرچه بسياري از مخاطرات ناشي از مدرنيته در دوران گذشته وجود نداشتند، امـا منظـور از   
ر مقايسه با گذشته ذاتاً مخاطره آميز بودن مدرنيته اين نيست كه زندگي اجتماعي امروز د مخاطره

زده را به معناي زندگي با نگـرش حسـابگرانه    آميزتر است. گيدنز، زندگي در جامعه مدرن و بيم
شـويم.   صورت فردي و اجتماعي مواجه مي داند كه ما با آن به با امكانات كُنش مثبت و منفي مي

   )120: 1386(ذكايي، 
  مدرنيته و هويت شخصي 

گرفت، ولـي در  ي، هويت انسان در مراحل گذار از يك نسل به نسل ديگر شكل ميدر دوران سنّت
اش را شـده  گيرد و فرد بايد خويشتن دگرگـون و بازانديشي قرار مي مدرنيته هويت فرد مورد تأمل

هـاي  هاي كوچك جاي خـود را بـه سـازمان   كشف كند. همراه با چنين وضعيتي، نهادها و سازمان
دهند. فرد در دوره مدرن تنها و محروم از حس امنيت دوره سنّتي است.  مي تر و غيرشخصي بزرگ

در طـول زنـدگي انجـام     هـاي مهمـي   دربارة هويت خودش پاسخ و انتخاب  فرد به سؤاالت مهمي
 )  424: 1383يابد. (گيدنز، روز گسترش ميدهد. مفهوم هويت شخصي روزبه مي

هـاي خصوصـي زنـدگي شخصـي ايجـاد       ر جنبههمچنين از نظر گيدنز تغييراتي كه امروز د
دارد. گيـدنز هويـت     است، بستگي مستقيم به استقرار پيوندهاي اجتماعي بسيار پهـن دامنـه   شده

  كند: گونه تعريف مي شخصي را اين
هاي متمايز نيسـت كـه    اي از خصيصه هويت شخصي نوعي خصيصه متمايز و يا حتي مجموعه

عنـوان   حقيقت همان خود است كه شـخص آن را بـه   در اختيار فرد باشد، هويت شخصي در
  )82: همانپذيرد. ( اش مي بازتابي از زندگي

اند از: تفسير فرد، بازانديشانه بـودن و تـأملي    در اين تعريف عناصر مهم هويت شخصي عبارت
  )83: هماننامه خويش. ( بودن تفسير، احساس تداوم از سرگذشت يا همان زندگي
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  صوصي  مدرنيته و پيوندهاي خ
ها و بازبودن جهان مدرن بر روي عوامل آن، بر روابط و تعـامالت   گيدنز معتقد است تكثر انتخاب

هـا و   اسـت كـه وي از آن بـا نـام تغييـر شـكل صـميمت        هاي گوناگون مردم تـأثير گذاشـته   گروه
اب هاي دنياي مدرن است. در اين نظام، دايـره انتخـ   كه از ويژگي برد هاي خصوصي نام مي آشنايي

  ريزي و باز انديشي مستمر است.   هر فرد بسيار وسيع و حفظ پيوندهاي نزديك مستلزم برنامه
داند كه نوعي از رابطه اجتماعي  گيدنز روابط دوستانه در عصر مدرن را نوعي رابطة ناب مي

خود مرجع است به اين معني كه منحصراً وابسته به احساس رضايت يا پاداش مشخصي اسـت  
  شود.  همان رابطه حاصل ميكه از خود 

  هاي تحقيق   فرضيه
  هاي اصلي   فرضيه

  شود. گيري و تقويت هويت مدرن مي حضور در فضاي مجازي و استفاده از اينترنت، موجب شكل
 شود.  گيري و تقويت هويت مدرن شديدتر مي هرچه حضور در فضاي مجازي بيشتر باشد، شكل

 ري و تقويت هويت مدرن شديدتر شود.گي تر باشد، شكل اي هرچه نوع مصرف حرفه
گيـري و تقويـت    هاي كاربران اينترنت ابزاري و هدفمند باشد، شـكل  هرچه اهداف و انگيزه

 هويت مدرن شديدتر است. 
  گيري هويت مدرن رابطه وجود دارد.  بين جنس دانشجويان و شكل

( هرچه مقطـع  گيري هويت مدرن رابطه وجود دارد.  بين مقطع تحصيلي دانشجويان و شكل
  شود. )   تحصيلي باالتر باشد، هويت مدرن شديدتر مي

  فرضية فرعي 
تر باشد، استفاده از نـام   هرچه شخصيت روي شبكة كاربران با شخصيت  بيرون شبكة آنها شبيه
  شود.  مستعار كمتر شده و در نتيجه ميزان دستيابي به هويت مدرن بيشتر مي

  روش تحقيق
ين تحقيق عبـارت اسـت از روش پيمايشـي. روش پيمايشـي از جملـه      روش مورد استفاده در ا

اي اسـت كـه معـرف كـل      هاي پهنانگر است كه عبارت از مطالعه بر روي جمعيت نمونـه  روش
  جامعه باشد.   
  جامعة آماري 

با توجه به هدف پژوهش كه بررسي رابطه حضـور در فضـاي مجـازي و هويـت مـدرن در بـين       
هاي شهر كُرد، دانشگاه پيام نور، دانشگاه  هركُرد بود، دانشجويان دانشگاههاي ش دانشجويان دانشگاه

  عنوان جامعة آماري انتخاب شدند. آزاد اسالمي واحد شهركُرد و دانشگاه علوم پزشكي شهركُرد به
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  حجم نمونه  

222است.  حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شده ةبراي محاسب

22

stNd
sNtn
+

=
  

باشـد كـه بـراي اطمينـان بيشـتر تعـداد        290دهد تعداد نمونـه بايـد    وق نشان ميف ةمحاسب
   است مورد بوده 327پرسشنامه تكميلي 

  گيري   روش نمونه
  است.  گيري تصادفي ساده بوده گيري اين پژوهش، روش نمونه روش نمونه

  ابزار و نحوة جمع آوري اطالعات 
پرسشنامه براي رسيدن به هدف مـورد نظـر در دو   در اين بررسي از پرسشنامه استفاده شد. اين 

  است. قسمت تنظيم شده
هاي هويت مـدرن   گيري مؤلفه قسمت نخست. ابزار استفاده شده در اين پژوهش براي اندازه

  طراحي شد. 
   قسمت دوم. مشخصات فردي شامل جنسيت، سن، مقطع تحصيلي و ...

  پايايي و روايي 
ري آن است. اگر خصيصه مورد سنجش را با آن وسـيله تحـت   گي مقصود از پايايي وسيلة اندازه

شرايط مشابه دوبار اندازه بگيريم نتايج حاصل تا چه حد مشابه، دقيق و قابل اعتماد است. يـك  
وسيله معتبر آن است كه داراي ويژگي تكرارپذيري و بازپديدآوري باشد، يعنـي بتـوان آن را در   

  )  229: 1374رد نتايج يكسان توليد كند. (هومن، كار برد و در همه موا موارد متعدد به
منظور برآورد پايايي پرسشنامه سنجش هويت شخصي از ضـريب آلفـاي    در اين پژوهش به

  ) استفاده شد.αكرونباخ (
  اعتبار ضرايب  1جدول 
  آلفاي كرونباخ شاخص

 945/0 هويت مدرن
 827/0  نحوة معرفي و مديريت خود

 927/0 ايمصرف حرفه

  هاي تحقيق سي يافتهبرر
  متغيره تحليل تك

اند  متغيره مورد تحليل و بررسي قرار گرفته صورت تحليل تك در اين بخش هر يك از متغيرها به
  شود: كه در جداول زير به آنها اشاره مي
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  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنس  2جدول 

 درصدفراواني تجمعي معتبردرصد  درصد فراواني 

 9/41 9/41 9/41 137 زن
 100 1/58 1/58 190 مرد
  100 100 327 جمع

  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب مقطع تحصيلي  3جدول 

 درصدفراواني تجمعي معتبردرصد  درصد فراواني 

 5/12 5/12 5/12 41 كارداني
 9/74 4/62 4/62 204 كارشناسي

 6/96 7/21 7/21 71 كارشناسي ارشد
 100 4/3 4/3 11 دكترا
  100 100 327 جمع

  هاي سني توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب گروه  4جدول 

 درصدفراواني تجمعي معتبردرصد  درصد فراواني 

 3/37 3/37 3/37 122 18ـ 21
  9/78 6/41 6/41 136 22ـ 25
 9/96 18 18 59 26ـ 29
 100 1/3 1/3 10 و بيشتر 30

  100 100 327 جمع

  اي اينترنت فراواني ميزان مصرف حرفهتوزيع   5جدول 

 درصد خالص درصد فراواني 

 0/6 8/5 19 پايين
 2/51 8/49 163 متوسط
 8/42 6/41 136 باال
 100 2/97 318 جمع

  8/2 9 بي پاسخ
  100 327 جمع
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  و مديريت خود در فضاي مجازي معرفينحوة   6جدول 

 درصد خالص درصد فراواني 

36117/11پايين
1152/353/37متوسط
1574851باال
3082/94100جمع

 198/5بي پاسخ
 327100جمع

  ميزان دستيابي به هويت مدرن   7جدول 
  در بين كاربران دانشجو در پرتو حضور در فضاي مجازي

 درصد خالص درصد فراواني 

2682/9كم
688/2024متوسط
1898/578/66زياد
2835/86100جمع

 445/13بي پاسخ
 327100جمع

درصـد  8/20درصد پاسخگويان درحـد زيـاد،   8/66دهد كه درمجموع  جدول فوق نشان مي
هـاي   درصد درحد پايين در پرتو حضور در فضاي مجازي به شاخص2/9درحد متوسط و فقط 

يجه گرفت كه فرضية توان نت اساس و با توجه به ارقام فوق مي اند. براين هويت مدرن دست يافته
حضـور در فضـاي مجـازي و اسـتفاده از     «اي توصيفي اسـت يعنـي    اول اين پژوهش كه فرضيه

هاي اصلي هويت مدرن در بـين كـاربران    گيري و تقويت برخي از شاخصه اينترنت باعث شكل
  شود. تأييد مي» شود مي

  تحليل دومتغيره  
طور جداگانه بـا   يك از متغيرهاي مستقل بههاي تحقيق، هر منظور آزمون فرضيه در اين مرحله به

اند كه در جـدول زيـر بـه آنهـا      صورت دو به دو مورد مقايسه قرار گرفته متغير وابسته تحقيق به
  است. اشاره شده
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  توزيع ضرايب، مقدار و سطح معناداري متغيرهاي مستقل با متغير وابسته  8جدول 

  سطح  مقدار ضريب  آزمون  متغير
  معني داري

 ادتعد
مشاهدات 

 متغير
  تعداد كل  جواب بي

  Gama 29/0 773/0 283 44  327 مقطع تحصيلي

  Chi-Square  جنس
Cramer's V  

379/1 
70 502/0  278  49  327  

  Chi-Square  انگيزه وهدف
Cramer's V  

050/11 
242/0 026/0  274  53  327  

  Gama 078/0 442/0 283 44  327  سن
 بازي نقش
  درپناه 

 اسامي مستعار
Gama  787/0  000/0  282  45  327  

 استفاده از 
  Gama  770/0  000/0  282  45  327 مستعار  اسامي

 شباهت 
  شخصيت 

  بكهروي ش
 و بيرون شبكه

Gama  856/0  000/0  278  49  327  

  Gama 350/0 001/0 280 47  327 اي مصرف حرفه

، بـازي نقـش در   اي، انگيزه و هدف كاربر هاي مصرف حرفه دهد فرضيه جدول باال نشان مي
پناه اسامي مستعار، استفاده از اسامي مستعار و شباهت شخصـيت روي شـبكه و بيـرون شـبكه     

  رابطه معناداري با متغير وابسته تحقيق داشته و مورد تأييد هستند. 

  رگرسيون چندمتغيره
 جداول تحليل رگرسيون

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 

686(a)/٠ 471/٠  0/463 0/480 

ANOVA(b) 

 Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 55/132 4 13/783 59/890 )a( 0/000 
Residual 61/908 269 0/230   

Total 117/040 273    
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 مدل رگرسيون

 
 

  ضرايب
 غيراستاندارد

 ضرايب
 tمقدار استاندارد

  سطح
 معناداري

B 
 خطاي
 Beta استاندارد

 001/0 244/3  156/0 505/0 عدد ثابت
 001/0 952/6 390/0 057/0 399/0 اي افرادميزان مصرف حرفه

 ميزان بازي نقش توسط
 مستعاردر پناه اسامي كاربران

184/0 085/0 189/0 178/3 002/0 

 000/0 364/5 269/0 053/0 286/0 ميزان استفاده افراد از اسم مستعار
 يت درونميزان شباهت شخص

 شبكه و بيرون شبكه افراد
353/0 056/0 333/0 279/6 000/0 

  

جداول باال مربوط است به نتايج آزمون رگرسيون. با توجه به ضريب همبسـتگي چندگانـه   
R=0/686  شدت رابطه بين متغير وابسته و متغيرهاي مستقل قوي است. با توجه به مقدارآزمون

f  )890/59(داري آن  ) و سطح معني sig=0/000(    درصـد  99رگرسيون و رابطه بين متغيرهـا بـا
 باشد.دار ميدرصد معني1اطمينان و خطاي كمتر از 

درصد تغييرات متغير وابسته توسـط ايـن چهـار    47/0دهد كه ) نشان ميR )471/0 2مقدار 
  گردد. (يك متغير و سه شاخص)متغير مستقل تبيين مي
و هـر سـه   “ اي افرادميزان مصرف حرفه”متغير مستقل  محاسبه شده، اثر tبا توجه به آزمون 

ميزان بلندي نقـش  ”شاخص متغير مستقل ميزان حضور و مديريت خود در فضاي مجازي يعني 
ميـزان شـباهت   ”و “ ميزان استفاده افـراد از اسـم مسـتعار   ”، “توسط كاربر در پناه اسامي مستعار

است. در رابطه با متغير وابسته، ميـزان   دهدار شافراد معني“ شخصيت درون شبكه و بيرون شبكه
اسـت. از   دار  درصـد معنـي  1درصد اطمينان و خطاي كمتر از 99برخورداري از هويت مدرن با 

آنجا كه متغيرمستقل انگيزه براي موضوع پژوهش صرفاً دستيابي به يك سـري اطالعـات بـراي    
كند  رسيون را دچار چالش مي، ميزان رگ سنجش اين موضوع بوده و نيز چون وجود متغير اسمي

  از آوردن آن در رگرسيون خودداري شد.
هاي آن در پيشگويي معادلـه رگرسـيون   اما در مورد اهميت و نقش متغير مستقل و شاخص
توان قضـاوت كـرد متغيـر     دست آمده مي بايد از مقادير بتا استفاده كرد. با توجه به مقدار بتاي به

مراتب سهم بيشتري در مقايسه بـا متغيرهـاي ديگـر در     به “اداي افرميزان مصرف حرفه”مستقل 
شـود تـا انحـراف    تبيين متغير وابسته دارد. زيرا يك واحد تغيير در انحراف معيار آن باعث مـي 

  درصد تغيير كند.39معيار متغير وابستة ميزان برخورداري از هويت مدرن به اندازه 
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  اند متغيرهايي كه از معادله خارج شده

 

 يبضرا
 غيراستاندارد

 ضرايب
 سطح معناداري tمقدار استاندارد

B 
خطاي 
 Beta استادارد

 244/301/0  505/0156/0عدد ثابت
 701/0 385 ـ15/0 465/1 ـ564/0 جنسيت

 832/0 ـ213/0 ـ009/0 258/0 ـ55/0 سن

 969/0 39/0 ـ002/0 331/1 ـ51/0 مقطع تحصيلي
  

  نتايج باال به شكل زيراست:معادلة رگرسيوني با توجه به 
Y= 0/505+0/399(a)+0/184(b)+0/286(c)+0/353(d)+0/321(e)  

  aاي افراد = ميزان مصرف حرفه
 bمستعار = ميزان بازي نقش توسط كاربران در پناه اسامي 

 cميزان استفاده افراد از اسم مستعار =
 dميزان شباهت شخصيت درون شبكه و بيرون شبكه افراد =

  
  مصرف حرفه اي                                            39/0    
  

  مستعار ميزان بازي نقش توسط كاربران در پناه اسامي                        33/0                                      
  

  ميزان استفاده افراد از اسم مستعار               29/0                                                                      
  
  

  دستاوردهاي توصيفي و تبييني
گيـري   حضور در فضاي مجازي چـه تـأثيراتي بـر شـكل    ”براساس پرسش اصلي پژوهش يعني 
متغيرها و مفاهيم طراحي شده و مورد آزمون قرار “ گذارد؟ هويت و كيستي كاربران دانشجو مي

گرفته مؤيد آن است كه حضور دانشجويان در فضاي مجازي هاي صورت  گرفتند. نتيجه بررسي
هاي زنـدگي مـدرن را تجربـه كننـد و تـا       شده دانشجويان كاربر بعضي از وجوه و جنبه موجب

هاي زمان  هايي نظير امكان گمنامي كاربران، حذف محدوديت حدودي از آن متأثر شوند. ويژگي
هـاي مكـان و در    شـدن محـدوديت   ن، كمرنگو به تبع آن، تعامالت گسترده همزمان و ناهمزما

نتيجه ارتباط با ديگران در دسترس و دور از دسترس، آشنايي با فضاهاي ناآشنا، دسترسي آسـان  
هاي مختلفي است كـه در زنـدگي مـدرن، فـرد كـاربر       به طيف وسيعي از اطالعات و ... . جنبه
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يي فضـا از مكـان، تجربـه    تواند در پرتو حضور در فضاي مجازي تجربه كنـد: تجربـه جـدا    مي
جدايي زمان و مكان، تجربه قدرتمندي و استقالل فردي، تجربه اعتماد به ديگران ناآشنا در عين 

  اضطراب و مخاطرات احتمالي، افزايش تعامالت اجتماعي و ...
هاي مختلف زندگي مدرن در پرتو حضور در فضاي مجازي موجب شده  نتيجه تجربه جنبه

ويت دانشجويان كاربر دچار تحول شود و هويتي تقريباً سيال، بازانديشـانه  هاي ه برخي از جنبه
  است. و متنوع در وي ايجاد شود كه متفاوت با زمان قبل از حضور در اين فضا و تجربه آن بوده

نوع مصرف كاربران دانشجو چه تأثيري بر ميـزان  «پرسش اصلي تبييني پژوهش اين بود كه 
براي پاسخ به اين سؤال تبيينـي اقـدام بـه طراحـي شـاخص      » دارد؟ دستيابي او به هويت مدرن

  ايم.   اي كرده مصرف حرفه
دهد كه هر چه مدت استفاده از اينترنت بيشـتر، هـر چـه     گرفته نشان مي هاي صورت بررسي

مدت آشنايي با اينترنت بيشتر و هرچه جنبه سرگرمي اينترنت كمتر باشـد، توليـد اطالعـات در    
  شود. هاي هويت مدرن بيشتر مي و در نتيجه دستيابي به شاخصاين فضا بيشتر 

هـاي   گـردد. ويژگـي   متغير مستل دوم در اين تحقيق به مسئله معرفي و مديريت خود بـازمي 
بران اين فضا بتواننـد خودهـاي متفـاوت وگونـاگوني را     رخاص فضاي مجازي موجب شده كا

يـك بـوده و يـا ممكـن اسـت از او دور      تجربه كنند. خودهايي كه گاهي به خود واقعي فرد نزد
باشند. بر اساس نتايج تحقيق، هر چه دانشجويان كاربر در فضاي مجازي بيشتر به مديريت خود 

انـد، بيشـتر بـه     هـاي مختلـف مبـادرت كـرده     پرداختند و در قالب اسامي مستعار به بازي نقـش 
  اند. هاي هويت مدرن دست يافته شاخص
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