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بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر برگرایش جوانان شهر اهواز به هویت
ملی با تأکید بر استفاده از شبکههای غیر ایرانی ماهواره و سایتهای اینترنتی
ایمان امیریفر ،1سارا شیرمردی
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 -9کارشناس ارشد جامعه شناسی ،واحد دهاقان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دهاقان ،ایران.
 -1کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه خوارزمی تهران ،تهران ،ایران.

چکیده
پژوهش حاضر که با هدف بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر برگرایش جواناان شاهر
اهواز به هویت ملی با تأکید بر استفاده از شبکههای غیر ایرانای مااهواره و ساایتهاای اینترنتای
است ،از نظر نوع هدف یک بررسی کاربردی ،از نظر وسعت پهناانگر ،از نظار دامناه خارد و از
نظر زمانی یک بررسی مقطعی است .روش تحقیق در این پاژوهش روش میادانی باا اساتفاده از
تکنیک پیمایش ،و ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامه است .همچنین حجم نمونه در این تحقیاق
 686نفاار اساات .پااژوهش حاضاار باار اساااس ت ااوریهااای ملتل ا

از جملااه مااارک  ،گیاادنز،

کاستلز،هابرماس و مارشیا به دنبال بررسی ارتباا باین متریرهاایی اون شابکههاای تلویزیاونی
خارجی ،سایتهای خارجی اینترنت ،احساس محرومیت ،دینداری ،مشارکت اجتماعی ،پایگااه
اقتصادی – اجتماعی ،وضعیت تأهل ،سان و جان

باه عناوان متریرهاای مساتقل و گارایش باه

هویت ملی به عنوان متریر وابساته اسات .نتاایح تحقیاق حااکی از آن اسات کاه باین اساتفاده از
شبکههاای تلویزیاونی خاارجی (مااهواره) ،اساتفاده از ساایتهاای خاارجی اینترنات ،احسااس
* نویسنده مسؤول
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محرومیت ،دینداری ،مشارکت اجتماعی ،جن

و وضعیت تأهل و میزان گرایش به هویت ملی

ارتبا وجود دارد .اما بین متریرهای پایگاه اقتصادی – اجتماعی و سن با گرایش به هویت ملای
ارتبا معناداری مشاهده نشد.
واژههای کلیدی :هویت ،هویت ملی ،ماهواره ،اینترنت ،عوامل اجتماعی ،عوامل فرهنگی،
جوانان ،اهواز.
مقدمه و بیان مسأله
هویت به معنی ه کسی بودن است و نیاز داشتن آن است که حا

شناسااندن خاود ،یاک

سلسله عناصر فرهنگی و تاریلی را در فرد یاا یاک گاروه انساانی تحریاک مایکناد .هار ناوع
وابستگی اجتماعی ،نمودار بلشی از ویژگیهای انساان اسات .ایان ویژگایهاا ،امار معرفات و
شناخت ابنای بشر را تسهیل میکند .بر این اساس هویت عبارت است از مجموعاه خصوصایات
و مشلصات فردی و اجتماعی و احساسات و اندیشههای مربو به آنها که فرد آنها را از طریاق
توانایی کنش متقابل با خود و یافتن تصوراتی از خود بدست میآورد و در جاوا ساوال «مان
کیستم؟» ارایه میدهد .به نظر برگر" مردمای کاه بارای او این باار باا یکادیگر آشانا مایشاوند،
میکوشند تا به هویت رابطهای دست پیدا کنند .یعنی نقطه مشترکی را پیدا کنند که وجه تماایز
آنها از دیگران است .این کار باعث میشود تاا هریاک از افاراد نقاشهاای جداگاناهای داشاته
باشند .در یک سطح باالتر وقتی مردم هویت مشترك را کش

میکنند ،میتوانند از این طریق

به نوعی انسجام برسند.
هویت ملی یکی از مو فههای بنیادی شکل گیری و بقاا جامعاه ملای و اصالی تارین حلقاه
ارتباطی با هویت عام قومی است که میتواند مجموعهای از گرایشهاا و نگارشهاای مثبات را
نسبت به عوامل و عناصر و ا گوهای هویت بلاش و یکپار اه سااز در ساطح یاک کشاور ،باه
عنوان یک واحاد سیاسای باه وجاود آورد (شایلاوندی .)911 :9682 ،هویات ملای بااالترین و
فراگیرترین و در حین حال مشروع ترین ساطح هویات در تماامی نظاامهاای اجتمااعی جادا از
گرایشهای ایدئو وژیکی می باشد (حاجیانی)911:9611 ،

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر برگرایش جوانان شهر اهواز به هویت ملی با 125 / ...

یکی از نکات مطرح در خصوص هویت این است که ،اگار جامعاه نتواناد یاک هویات باه
تعبیر کاستلز ( )9685مشروعیت بلش در بین افراد جامعه به وجود بیاورد ،هویتهای اجتمااعی
در جامعه «ما» متکثری که در جامعه وجود دارند ،می توانناد بار ضاد هام عمال کارده و باعاث
تهدید شاود کاه نتیجاه آن هام کااهش امنیات اجتمااعی در جامعاه خواهاد باود (رجا

او و

همکاران.)68 :9612 ،
در عصر حاضر انقال ارتباطی بر ابعاد ملتل

زندگی انسان تاثیرفراوانی گذاشته است کاه

از مهمترین آنها میتوان به تاثیرات فناوری نوین اطالعاتی و ارتباطی بر هویت افراد اشاره کرد.
فناوریهای نوین و در راس آنها ماهواره و اینترنت با ایجاد محیطهایی ون و ساایت ،ات
روم و  ...و همچنین ایجاد اجتماعات مجازی که فاقاد ثباات و پایاداری و مکاانیزم نیرومناد در
زمیناه کنتاارل هویاتهااای خااص اجتماااعی هسااتند ،زمینااه رابارای ارتبااا  ،تبااادل اطالعااات و
تجربیات میان افراد در خارج از فضای ارتباطی مستقیم وواقعای فاراهم سااخته اسات .در نتیجاه
اینترناات بااا دگرگااونی در مفاااهیم زمااان ومکااان وایجاااد هویاتهااای جدیاد موجا

پیادایش

ذهنیتهای ناپایدار وهویتهای سیال گردیده است.
در گذشته دامنه ارتباطات انسانی کام و داد و ساتد هاویتی نیاز کمتار باود ،در نتیجاه حفا
هویت ملی درسطح یک جامعه از ثبات و پایداری بیشتری برخورداربوده است .اماا باا ورود باه
قرن  19که جامعه انسانی به سمت جهانی سازی هر ه بیشتر در حال حرکات اسات ،ماا شااهد
سرعت سرسام آور دسترسی به شبکههای کامپیوتری هستیم که نتیجاه آن ناوعی دگرگاونی در
تعامالت اجتماعی است .ارتباطات کاامپیوتری باا در هام شکساتن مرزهاای مرساوم گروهای و
ایجاد محیطهایی ون گپ زنی و پسات ا کترونیاک وصافحات و امکاان ارتباا و تعامال
افراد را فراهم کرده است .این تعامالت جدیاد امکاان شاکل گیاری هویات بااساتفاده از مناابع
جدید را فراهم میکند و اگر نظر کاستلز مبنی بر اینکه شکل گیری هویت در جامعاه شابکهای
منجر به ایجاد جماعتها میشود تحقق یابد امکان اینکه جماعتها به سوژههای جدیاد –یعنای
کارگزاران جمعی ترییراجتماعی تبدیل شوند هست که این در نتیجه گسساتن از جواماع مادنی
است و این برای جامعه میتواند بسیار مس له آفرین باشد در نتیجه زوم توجه باه مناابع دریافات
هویت از اهمیت بسیار برخوردار است.
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بنابراین بحث از هویت در شهر اهواز به عنوان یک مس له اجتماعی مطرح است و باید مورد
بررسی علمی قرار بگیرد .در همین راستا پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی اسات
که عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر برگرایش جوانان شهر اهاواز باه هویات ملای باا تأکیاد بار
ا گوهای استفاده از شبکههای غیر ایرانی ماهواره و سایتهاای اینترنتای کدامناد؟این مسا له باه
ویژه در بعضی مکانها اهمیت ویژهای پیدا میکناد .یکای از جاهاایی کاه دارای اهمیات اسات
شهر اهواز است .شهر اهواز از جمله شهرهایی اسات کاه محال ساکونت قومیاتهاای ملتلفای
است و در این شهر ساکنین عر  ،ر ،فارس و بلتیاری زندگی میکنند و این تنوع زبانی خاود
در اختالل هویتی مردم این شهر تأثیرگذار است.
پیشینه تحقیق
تحقیقات داخلی
 جعفری و همکاران ( )9616پژوهشی را با عنوان بررسای «عوامال مارتبط باا هویات ملایدانش آموزان متوسطه شهر کرج» به انجام رساندند .مقا ه حاضر عوامل اجتماعی موثر بر هویت
ملی در بین  222نفر از دانش آموزان شهر کرج را به عنوان نمونه در سال  12-19بررسی کارده
است .یافتهها حاکی از آنند که دینداری ،مشارکت اجتماعی ،گرایش به گاروه مرجاع داخلای،
رسانه و مدرسه و متریرهای جمعیتای باا هویات ملای رابطاه معنای داری دارناد .پا

از کنتارل

متریرها با مدل رگرسیون معلوم شاد دیناداری و گاروه مرجاع بیشاترین اثار مثبات و اساتفاده از
رسانههای فراملی (ماهواره و اینترنت) بیشترین اثر منفی را بر هویت ملی دارند.
 رفعت جاه و شکوری ( )9681پژوهشی را با عنوان «اینترنت و هویت اجتماعی» باه انجاامرساندند .این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و در شهر سنندج در میان  1گروه از دختاران
یعنی آنهایی که از اینترنت استفاده می کردند و آنهایی که از اینترنت استفاده نمای کردناد و باا
هدف بررسی تأثیر اینترنت بر ابعاد هویت اجتماعی از جمله هویت دینی -قاومی -خاانوادگی-
شلصی صورت گرفته است .این مطا عه نشان می دهد که میان  1گروه مذکور به حاظ هویات
دینی -قومی -خاانوادگی و شلصای تفااوت معنااداری وجاود دارد و هویات دینای و قاومی و
خانوادگی در افراد گروه اول در آنهایی که از اینترنت استفاده می کردند نسبت به افاراد گاروه
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دوم از درجه اهمیت کمتری برخوردار بود .نتیجه این که با وجود تالشهای سنتی و غیررسامی
در هدایت هویتهای فردی و اجتماعی استفاده ازاینترنت بر هویت اجتماعی افراد مورد مطا عاه
تأثیر تعیین کننده ومعکوس داشته است.
 صوفی ( )9685پژوهشی را با عنوان «هویتهای جدید واقعی و مجازی به مطا عه کاربراناینترنتی دانشجو با جنسیت و قومیت» متفاوت به انجام رسانده است .نتایح این پژوهش نشان مای
دهد که  82درصد یعنی اکثریت کاربران اینترنتی در تعامالت اینترنتای خاود ترییاری کو اک
یاکلی نشان می دهند در ضمن تأثیر  1متریر جنسیت و قومیت بار روی پیادایش و خلاق هویات
جدید بسیار است و تأثیر متریر مستقل قومیت بیشتر و شدیدتر است.
 حسنی ( )9681پژوهشی را با عنوان «بررسی عوامل موثر بر نگرش دانشجویان بلوچ نسبتبه هویت ملی» به انجام رسانده است که در مجموع نشاان دهناده ناوعی بای تفااوتی حااکم بار
نگرش دانشجویان نسبت به هویت ملی است .نتایح نشان دادناد کاه هویات ملای تحات ا شاعاع
نگرش نسبت به دو ت قرار گرفته است .متریرهاای خاانواده ،همسااالن و گاروههاای مرجاع باه
عنوان متریرهای مستقل رابطه بسیار معنادار و معکوس با هویت ملی داشته اند .اما متریار مساتقل
رضایت از کشور رابطه بسیار معنادار و مستقیمی با هویت ملی دارد.
 احمد و ( )9689پژوهشی را با عنوان «بررسی میازان هویات ملای و هویات قاومی در نازدجوانان تبریز» به انجام رسانده است .نتایح نشان دادند که بین هویت ملی و هویت قومی ناه تنهاا
رابطه منفی وجود ندارد بلکه رابطه مثبتی نیز بین ایان دو ناوع هویات وجاود دارد و باا افازایش
میزان هویت قومی بر میزان گرایش به هویت ملی افزوده میشود .بنابراین این دو نوع هویت ناه
تنها در تقابل با هم بلکه در کنار هم قرار دارند.
تحقیقات خارجی
 امبر ( )1225در مطا عه ای تحات عناوان «درك هویات فرهنگای در قارن بیسات و یکام:ا ش پیش روی جوانان اماراتی» ،به فرایناد شاکل گیاری هویات فرهنگای درکشاور اماارات
پرداخته است .نتایح این مقا اه نشاان داد کاه از میاان فااکتورهاای مهام تشاکیل دهناد هویات
فرهنگی برای  12درصد پاسخ دهندگان ،مذه

بسیار مهم بوده اسات هماین طاور باه ترتیا
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زبان  83/5درصد ،ارزشهای فرهنگی  11/9درصد ،اصل و نس

 12/2درصد .از طرف دیگار

ازدواج با  31/2درصد کمترین اهمیت را برای پاسخ دهندگان داشته است.
 النگ و همکاران ( )1221در بررسی خود با عنوان «تأثیر اینترنات بار رشاد خاود هاویتیجوانان» ،به تأثیرات اینترنت در شکل گیری هویت فردی نوجوانان ینی میپردازد .نتاایح ایان
تحقیق نشان داد که کاربرد اینترنت نه تنهاا بار هاار بعاد از رشاد هویات تاأثیر گذاشاته ،بلکاه
شیوههای جدیدی از درك صورت بندی هویت نیز در میان آنان مشااهده شاده اسات .در ایان
بررسی نشان داده شد که استفاده از اینترنت به مثابه روشی جهات دریافات تجربیاات در محایط
سایبرنتیک فهم شده و رشد هویت نیز به عنوان میزان تعهد به یک مفهوم معاین از خاود ،درك
میگردد.
 سینیرال ( )9111با تحقیقی با عنوان «حرکت به سمت یک هویت اروپاایی» ،باا اساتفاده ازت وری هویت اجتماعی تا جفل و کارگیری از پرسشنامه رابطه بین هویات ملای و اروپاایی را از
میان دانشجویان بریتانیایی و ایتا یایی اندازه گیری و مقایسه کرده اسات .او بارای انادازه گیاری
هویت ملی طیفی طراحی کارده اسات کاه شاامل  1ساؤال بساته و  2ساؤال بااز و باا اساتفاده از
آزمونهای تحلیل واریان

دو راهه آزمون خی دو نتایح زیر را بدست آورده است.

هویت اروپایی پاسخ گویاان بریتانیاایی باه روشانی ضاعی

تار از هویات ملای آنهاا اسات.

همچنین نتایح این تحقیق نشان می دهد کاه ایان ناهمساازی باین نگارشهاای اروپاایی باودن و
بریتانیایی بودن در استراتژیهای گفتمانی که به وسیله پاسخ گویان بریتانیایی موقاع پاساخ دادن
به سؤاالت باز مورد استفاده قرار گرفته اند انعکاس یافته است .برعک

پاسخ گویان ایتا یایی به

صورت معناداری هویت اروپایی قویتری نسبت به هویت ایتا یایی داشتند .و بین ایان دو هویات
همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .نکته مهم در این تحلیل این است که باین هویات ملای
ایتا یایی و بریتانیایی تفاوت کمی ومقداری معناداری وجود ندارد اما تفاوتهای کیفی در آنهاا
قابل مشاهده است.
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مبانی نظری
امیلدورکیم
پ

از تقسیم جوامع به ابتدایی ساده و صنعتی پیچیده موضوع پیادایش تقسایم کاار و رواج

تلصص و رشد هویت فردی را مطارح ماینمایاد و در کناار ایان پدیادههاا از پیادایش ناوعی
همبستگی که وی آن را همبستگی ارگانیکی در مقابل همبستگی مکانیکی یاد میکند .این ناوع
همبستگی در نظر وی موج

ناوعی یگاانگی اجتمااعی ناشای از تفااوتپاذیری اسات .وی در

البالی این نوع یگانگی به وجود آمده ،به دنبال یک نوع وفاق اخالقی است ،وفاقی کاه فارد را
نسبت به جامعه یاا دو ات وفاادار ساازد (عالقاهبناد 29 :9611 ،باه نقال از صابا و شاا فروش
شتربانی .)16-12 :9681 ،ذا در نین جامعهای سطح هویت جمعی اعتال مییابد.
ماکسوبر
وبر در تیپو وژی جریان سلطه و اقتدار در طول تاریخ جوامع ،پ
کاریزماتیااک و ساانتی و عقالناای و سااازمان اجتماااعی متناس ا

از بیان ویژگیهای دوره

بااا آن ،از سااه نااوع شلصاایت

اجتماعی :فرهمند ،فرهیلته و خبره یا متلصص که با سه ناوع اقتادار موصاوف قابال انطبااقاناد
بحث مینماید .وی پ

از مقایسه این دو جامعه به رشد عقالنیت ابزاری و کانشهاای عقالنای

مبتنی بر ضوابط عام و اعتالی سطح هویت جمعی اشاره میکند .وبار ویژگای منحصار باه فارد
دنیای نوین را رشد فزایندهی عقالنیت باه خصاوص عقالنیات ابازاری مایداناد کاه باه تباع آن
هویااتهااا نیااز اعااتال مااییابنااد و از حا اات ساانتی و عاااطفی بااه هویااتهااای عقالیاای تباادیل
میشود(عبدا لهی.)916 :9615 ،
کاستلز

9

هویت سر شمه معنا و تجربه برای مردم است[ ]...اصطالح هویت در صورتی کاه سالن از
کنشگران اجتماعی باشد ،عبارت است از فرایند معناسازی بر اسااس یاک ویژگای فرهنگای یاا
مجموعهی به هم پیوستهای از ویژگای هاای فرهنگای کاه بار مناابع معناائی دیگار او ویات داده
میشوند .هویت منبع معنا برای خود کنشگران است و باهدسات خاود آنهاا از رهگاذر فرایناد
فردیت بلشیدن ،ساخته میشود .با این حال ممکن است هویتها از نهادهای مسالط نیاز ناشای
1 Castells
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شوند ،اما حتی در این صورت نیز فقط هنگامی هویت خواهند بود که کنشگران اجتماعی آنها
را درونی کنند و معنای آن را حول این درونی سازی بیافرینند (کاستلز.)11-16 : 9682،
کاستلز معتقد است که سااختن اجتمااعی هویات هماواره در بساتر رواباط قادرت صاورت
میپذیرد و بین سه صورت و منشأ هویت تمایز قائل میشود :هویت مشروعیت بلاش ،هویات
مقاومت ،هویت برنامه دار (کاستلز.)11-16 :9682 ،
گیبرنا
از نظر گیبرنا هویت ملی عبارتست از ویژگی هایی که ابعااد پانح گانال ملات در هار جامعاه
خاص به خود می گیرد .مثالً ،بعد روانشناختی ملصوص یک ملت ،فرهناگ و آدا و رساوم
متمایز از فرهنگ ملل دیگر ،سرزمین و قلمرو ملصوص یاک ملات و نظاام سیاسای و اتفاقاات
تاریلی یک ملت که هویت ملی آن ملت را تشکیل می دهند (گیبرنا.)89 :9618 ،
آنتونی اسمیت
آنتونی اسمیت که از نظریه پردازان برجستل ناسیونا یسام و قومیات اسات باا بررسای نقادانال
نظریات موجود در این زمینه معتقد اسات کاه :ناسیونا یسام شاکلی از یاک ایادئو وژی ،زباان،
اسطوره ،نماد پردازی و آگاهی است که هار هدف را دنبال می کند .این اهداف  :عبارتند از:
« تبدیل کردن یک گروه قومی منفعل به یک اجتماع قومی سیاسی فعال ،تبدیل اجتماع به یاک
ملت یک دست از حاظ فرهنگی ،سازمان دهی فرهنگ اجتماع و ایجاد یاک فرهناگ رسامی
استاندارد ،تصرف یک سرزمین و یا حتی یک دو ت برای آن ملت» (اسمیت 9119 ،به نقال از
محمد بلش و همکاران .)96 :9612 ،او با وجود آن که ابعااد و شاخصاههاایی را بارای هویات
ملی ارائه می دهد و ی خودش نیز معتقد است که هویت ملی یک روند ذهنی است و همگام باا
گذر زمان احتمال این که ترییر بکند بسیار است (محمد بلش و همکاران.)96 :9612 ،
آنتونی گیدنز

9

به نظر گیدنز هویت عبارت است از خود آنطوری که شلص از خاودش تعریا

مایکناد.

انسان از طریق کنش متقابل با دیگران است که هویتش را ایجاد مایکناد و در جریاان زنادگی
پیوسته آن را ترییر میدهد هویت امر پایداری نیست ،بلکه یک پدیدهی پویا و سیال و هماواره
1 Anthony Giddens
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در حال ایجاد شدنوعوض شدن مایباشاد (گیادنز )89 :9685 ،وی مایگویاد«نیاروی اساسای
اغل

کنشها (در جامعه جدید) مجموعهای ناآگاهانه بارای کسا

احسااس اعتمااد در کانش

متقابل با دیگران است» به اعتقاد او ،یکی از نیروهای پراکناده و موتاور حرکتای کانش نیااز باه
رسایدن باه امنیات هساتی شاناختی(یا حا

اعتماد)اسات .اون انساانها میال دارناد در روابااط

اجتماعی از میزان اضطرا خود بکاهند ،این فرایناد ناآگاهاناه قبال از مکاانیزم زباانآماوزی و
آگاهی قطعی بوجود میآید و منشأ کانش اسات و باه هماین د یال سایال و پویاسات (ایماان و
کیذقان.)81 :9681 ،
گیدنز در تحلیل خود از هوست ملی ،به پدیده جهانی شدن میپردازد و معتقد است که وی
جهانی شدن به اضمحالل فرهنگهای بومی و قومی نمی انجامد بلکه برعک

به د یال کااهش

قدرت دو تهای ملی و کنترل آنها بر فرهنگهای محلی ،هویتهای فرهنگای محلای و باومی
جدیدی شکل میگیرد .گیدنز گفته است که گااهی بارای نشاان دادن هویات خاصای ،بادن و
اعمال خود را جوری تنظیم میکنیم و کنشهایی انجام میدهیم که تفسیر آنها در نظر دیگران،
آن طوری که ما میخواهیم باشد .در دنیای مدرن ،این رفتارها و کنشهاا تحات تاأثیر محیطای
است که در آن قرار میگیریم و باید این آمادگی را داشته باشیم که رفتار و کنشهای خاود را
با محیط سازگار کنیم (گیدنز .)922-925 :9685 ،در واقع گیدنز باین هویات واقعای و هاویتی
که فرد از خود نشان میدهد تفاوت قائل میشود .همچنین آنتونى گیادنز ماى گویاد« :هویات،
منبع معنا براى کنشگران است .انسان با احساس عدم هویت ،احسااس عادم امنیات هام خواهاد
داشت .احساس امنیت براى آدمى به قدرى ضرورت دارد که باراى تاأمین آن ،اه بساا حاضار
باشد به آزادى هم پشت پا بزند» (علیلانی .)21 :9683 ،گیدنز هویت شلصی را باید خلق نمود
و تقریباً بطور مداوم آن را با توجه به تجربیات متناقض زندگی روزماره و گارایشهاای تطمیاع
کننده نهادهای امروزین مورد تنظیم و تجربه قرار داد (ایمان و کیذقان.)81 :9681 ،
پیر بوردیو

9

بوردیو با نقد دیدگاههای تقلیلگرایانه ،کنش یا کردار انسان را با ترکیبای از عوامال ساطح
خرد و کالن تبیین میکند .وی ،در سطح کالن به ساختارها یا حوزههاای تعاامالتی اشااره دارد
1 Pierre Bourdieu
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که هرک

بر حس

میزان سرمایه کلای (مجماوع دو ناوع سارمایه اقتصاادی و فرهنگای) و بار

اساس ساختار سرمایه (برحس

وزن نسبی اناواع ملتلا

سارمایه اقتصاادی و فرهنگای کاه در

مجموع کل دارایی دارد) ،در میدان اجتماعی توزیع و جایگاه و پایگاه اجتماعی پیدا میکناد و
در جوار کسانی جای میگیرد که از حاظ سرمایه کلی با او مشاابه هساتند .افاراد دارای پایگااه
مشابه و تعامالت مشترك از عادتواره و ا گوی کنشی نسبتاً همساو و همااهنگی برخوردارناد.
بوردیو ،در خالل بحث از عادت واره و تفکیک و تقسیمبندی آن به عادتواره فردی و طبقاه-
ای ،موضوع هویت فردی و جمعی (مانند هویت ملی) را نیز مورد توجه قرار داده است .عادت-
واره فردی ،از فردیت ارگانیک و ادراکات بالفصل شلص و هویت فردی جدایی ناپذیر اسات
و عااادتواره طبقااهای کااه از موقعیاات اجتماااعی -اقتصااادی و جایگاااه عااامالن اجتماااعی در
ساختارها ومیدانهای تعامالتی نشأت میگیرد ،هویتهای جمعای مشاترك را پدیاد مایآورد.
عادتواره طبقهای ،در سبک زندگی افراد متعلق به گروهها و طبقات ملتل

به گوناهای نماود

مییابد که از سائقه غذایی تا سالیق زیباییشناختی و نگرشهای سیاسی آنها را جهت میبلشد
(بوردیو ،9182 ،به نقل ازعبدا هی و قادرزاده.)1 :9688 ،
تاجفل

9

تاجفل هویت را عبارت از یک «خود» مفهاومی ناشای از عضاویت درون گروهای در یاگ
گروه اجتماعی همراه با احساسات ،ارزشها و تماسهای عاطفی با دیگر اعضا که این احسااس
باعث تعلق فرد به گاروه شاده و هام ناین موجا

مایشاود کاه خاود را در دساتهبنادیهاای

اجتماعی وابسته به گروه خود ،معرفی کند .بر طبق دیدگاه تاجفل آن بلشای از هویات ماا کاه
نشأت گرفته از گروهی است که به آن تعلق داریم (درون گروه) و به وسایله مقایساه و تارجیح
افراد گروه خود نسبت به کسانی که در خارج از گروه هستند (برون گروه) شکل میگیارد .در
مواقعی که هویت فرد رضایت بلش نیست ،افراد سعی خواهند کرد که یا گروه فعلای خاود را
ترك کرده و به گروه دیگری که در وضعیت مثبتتری قرار دارد ملحق شوند و یا ایان کاه در
وضعیت گروه خود بهبود حاصل کنند ( لبی .)113 :9615 ،در واقاع «خاود» نسابت باه محایط

1 Tajfl
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واکنش نشان می دهد ،در یک وضعیت ممکن است که ملیت در درجه اول اهمیت باشد اماا در
وضعیت دیگر ممکن است قومیت یا نژاد مورد توجاه باشاد یاا در وضاعیت دیگار دیان مطارح
باشد .بنابراین مفهوم «خود» از ایان هویاتهاا شاکل مایگیارد و هماواره متناسا

باا شارایط و

موقعیتها ترییر مییابد (صبا و شا فروش شتربانی.)11 - 18 :9681 ،
ریچارد جنکینز

9

جنکینز معتقد است هویت دستاوردی عملی ،یعنی یک فرایند است که میتوان آن را باا باه
کار گرفتن کنشمتقابل درونی و برونای فهام کارد .از نظار جنکیناز هویاتهاای او یاه مانناد -
خویشتنی ،انسان بودن ،جنسیت ،خویشااوندی و قومیات و -......در قیااس باا ساایر هویاتهاای
جمعی از استحکام بیشتری برخوردار هستند ،همچنین گروه خویشااوندی منبعای آشاکار بارای
هویت کنشگر اجتماعی است که از استحکام باالیی برخوردار است .زمان و مکان نیز به عناوان
منابع ساخته شدن هویت در صحنهی اجتماع دارای اهمیّت کاانونی هساتند ،ارا کاه شناساایی
یک یز به معنای آن است که آن را در زمان و مکان جای دهایم .نهادهاا باه عناوان ا گوهاای
جاافتاده عمل و همچنین سازمانها به عنوان نمود رده بندیهای اجتمااعی ،از جملاه حیطاههاای
مهمی هستند که در ار و آنها تعیین هویات اهمیات پیادا مایکناد .هویاتهاای اجتمااعی
توسط اشلاص کس

و مطا به میشوند و در ار و مناسبتهای قدرت باه آنهاا تلصایص

داده میشوند (جنکینز.)63-21 : 9619 ،
جنکینز معتقد است که اعتماد بنیادین ،نقش مهمی در نحوه تشکیل هویت افراد داشاته و باه
آنان امکان می دهد تا در رویارویی با رویدادهای ناگوار زندگی اجتماعی ،با تکیاه بار شااخص
اعتماد به نف

– که آن هم از اعتماد بنیادی سر شمه میگیرد – امیدواری و شاهامت خاود را

حف کرده و به نوعی از امنیت وجودی و خوش بینی و اعتماد نسابت باه دیگاران دسات یابناد
(جنکینز.)22-22 : 9619 ،

1 Richard Jenkins
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چارچوب نظری
مارک

معتقد است کاه از طریاق هویات جامعاهای اصایل اسات کاه در جامعاه حاکمیات

اجتماعی منابع و ابزار تو ید ،توزیع عادالنه ثروت ،قدرت و منز ت و ...تحقق مایپاذیرد و هماه
نابرابریها و ایدئو وژیهای توجیهکننده نابرابری (هویت جمعی سرمایهداری) از میاان مایرود و
روابط اجتماعی عام جایگزین آن میشود و باالترین سطح هویت جمعی عام (هویات انساانی و
هویت نوعی) تحقق میپذیرد (احمد و.)13 : 9689 ،
بنابراین از نظریه مارک

این فرضیه استلراج میشود که باین میازان احسااس محرومیات و

میزان گرایش به هویت ملی ارتبا وجود دارد.
از نظر گیدنز هویت یزی نیست که در نتیجه تداوم کنشهاای اجتمااعی باه فارد تفاویض
شده باشد بلکه یزی است که فرد آنرا به طور مداوم و روزماره ایجااد کناد و در فعا یاتهاای
بازتابی خویش مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهد .هویت شلصی عبارتست از همین تاداوم اماا
به صورت بازتا تفسیری که فرد از آن باه عمال آورده اسات (گیادنز .)89 :9689 ،در واقاع،
رسانهها از مهم ترین عوامل باز اندیشی محسو می شوند (گیدنز)18 :9682 ،
رسانهها درك فرد از روابطش با محیط را ترییر می دهند .اطالعات و افکاری کاه رساانههاا
در جامعه منتشر می کنند فقط بازتابی از جهان اجتماعی نیست بلکه یکای از عوامال و نیروهاای
مؤثر در شکل گیری جهان اجتماعی است .ایان رساانههاا در بازاندیشای مادرن نقاش محاوری
دارند و گزینههای انتلا ما را مشلص میکنند.
از جمله این رسانهها اینترنت و ماهواره است .گیدنز اینترنت و ماهواره را قل تپنده انقاال
ارتباطی می داند و بر این باور است که دسترسی به اینترنت و شمار کاربران اینترنات در سراسار
جهان و همچنین استفاده از ماهواره سر به آسمان ساییده و این پدیده در حال دگرگون سااختن
سیمای زندگی روزانه و سهو ت یافتن جریان اطالعات درباره مردم و رویادادها تاا امااکن دور
دست شده است راکه این امکان را به افراد می دهد تا با افراد از گوشاه و کناار جهاان تمااس
برقرار کنند (گیدنز.)921 :9685 ،
مانوئل کاستلز با تاکید برعصر اطالعات ،روند جهانی شدن را ظهور نوع «جامعاه شابکه ای»
می داندکه در اداماه حرکات سارمایه داری ،پهناه اقتصااد جامعاه وفرهناگ را در بار مایگیارد
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(کاستلز .)11 :9111 ،به اعتقاد کاستلز با اینکه هویت منبع معنا برای خود کنشاگران اسات و باه
دست خود آنها از رهگذر فرآیند فردیت بلشیدن سااخته مایشاود باا ایان حاال ممکان اسات
هویتها از نهادهای مسلط نیاز ناشای شاوند (کاساتلز .)16 :9182 ،او هویات را سر شامه معناا و
تجربه برای مردم و فرآیند معناسازی بر اساس یک ویژگی فرهنگی یا مجموعاه بهام پیوساتهای
از ویژگیهای فرهنگی که بر منابع معنایی دیگر او ویت داده میشود میداناد (کاساتلز:9682 ،
 .)11او همچنین معتقد است افاراد بارای برسااختن هویاتهاا از ماواد و مصاا حی مثال تااریخ،
جررافی ،زیست شناسی ،نهادهای تو ید و بازتو ید ،خاطره جمعی ،رؤیاهای شلصی ،دساتگاه و
جهاز قدرت و وحی ا هامات دینی استفاده میکنند (کاستلز.)16 :9685 ،
از نقطه نظر کاستلز یکی از مهمترین عواملی که در عصر حاضر بر هویتها (فردی ،جمعای
و ملی) اثرگذار است تحوالت ناشی از فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی است.
بال روکیح و دی فلور معتقدناد کاه اینترنات باه عناوان یاک رساانه فراگیار ،بایش از هماه
دانشجویان را که به دنبال حقیقت و کس

اطالعات هستند به خود وابسته گرده اسات (ساورین

و تانکارد .)291 -292 :9689 ،و این اطالعات در شکل گیری هویات قشار جاوان بسایار تااثیر
گذار است.
بنابراین از نظریات کاستلز ،گیدنز و بال روکیح و دی فلور این فرضیهها اساتلراج مایشاود
که  -بین میزان استفاده از شبکههای تلویزیونی خارجی (مااهواره) و میازان گارایش باه هویات
ملی ارتبا وجود دارد.
 بین میزان استفاده از سایت های خارجی اینترنت و میزان گارایش باه هویات ملای ارتبااوجود دارد.
مارشیا متریر تعهد و به ویژه تعهاد ماذهبی را یکای از متریرهاای مهام دربااره هویات و بای
هویتی تلقی میکند .به نظر او در زمان شکل گیری هویت که مرحله هویت کس

شاده اسات،

فرد تعهد نسبتاً پایداری را در خود ایجاد کرده (امیدیان و شکرکن )21 :9681 ،و از ایان طریاق
می تواند بر بحران هویتی که در مراحل قبلی با آن مواجه شده است ،غلبه کند .بنابراین از نظریه
فوق این فرضیه استلراج میشود که بین دینداری و هویت ملی ارتبا وجود دارد.
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نظریه هویت بر نقش پایگاه افراد در شکل گیری هویت تأکید ویژه دارد .در پیوستاری کاه
این نظریه پیشنهاد میدهد ،افراد با در نظر گرفتن معیااری بارای مقایساه هویات خاود باا آن در
تالش هستند و این معیار همان یزی است که ویژگیهای یک هویت را مشلص مینماید .در
فرآیند شکل گیری هویت اگر افراد هویت خود را با معیار مقایسه کنناد و ساازگاری باین آنهاا
وجود نداشته باشد حلقه هویت شکسته خواهد شد (بورك 9119 ،تامپسون .)9115 ،طباق ایان
نظریه افراد با پایگاه باالتر بیشتر با گروه خود تعیین هویت میشوند بناابراین از ایان نظریاه ایان
فرضیه استلراج میشود که بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی و هویت ملی ارتبا وجود دارد.
هابرماس هم تضادها و تعارضاات و بحاران هویاتهاای موجاود را ناشای از نباود آزادی و
مشارکت حقیقی مردم در تعیین سرنوشت خویش میداند .باه نظار او الزماه رفاع ناابرابریهاا و
تعارضات و رسیدن به اجماع عمومی و کنش اجتمااعی عاام و در نتیجاه ساازگاری و یگاانگی
افراد بر سر باورهاا و ارزشاها و همساویی سااختارهای اقصاادی ،سیاسای و فرهنگای و تشاکیل
اجتماع عام ،وجود جوی آزاد و به دور از سلطه برای انجام گفتگاویی آزاد و خردمنداناه و نیاز
مشارکت نظری و عملی افراد در حوزه عمومی است .بنابه اعتقاد او ،از برآیند این امور ،تکامال
اجتماعی – انسانی در قا

جامعهای مدنی پدید میآید ،جامعهای کاه در آن آزادی و عادا ت

اجتماعی بر محور هویت عام انسانیت و استقبال از تجربههای نوین ،تحقق میپذیرد (عبادا لهی،
.)961 :9612
هابرماس از عامگرایی به نام کنش تفاهمی سالن مایراناد کاه هادف آن «فرآیناد نیال باه
درك» برای رسیدن به توافاق و اجمااع اسات .هار دساتاورد تفااهمی بارای خاود دارای پایاه و
زیربنای منطقی بوده و برمبنای اعتقادات مشترك استوار است .او معتقاد اسات کاه سااختارهای
تفاهمی موج

وفاداری تودهها و انگیزههای تعمیم یافته جمیعت میباشد و هر گونه دساتکاری

در نقطه نظرات جهانی ،تحمیل و ترییر اجتماعی و فشار و تحمیل در جهت پذیرش انگیازههاای
تشویقی یا تنبیهی همگی در جهت تحری

ساختهای ارتباطی وساختارهای تعیین هویت خود

که وفاداری تودهها و انگیزههای تعمیمیافته جامعه بر آنها مبتنای اسات ،مایگردناد (رزازیفار،
 .)999 :9611بنابراین از نظریه یهابرمااس ایان فرضایه اساتلراج مایشاود کاه باین مشاارکت
اجتماعی و هویت ملی ارتبا وجود دارد.
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مدل نظری پژوهش
فرضیات پژوهش
 بین میزان استفاده از شبکههای تلویزیونی خارجی (مااهواره) و میازان گارایش باه هویاتملی ارتبا وجود دارد.
 بین میزان استفاده از سایت های خارجی اینترنت و میزان گارایش باه هویات ملای ارتبااوجود دارد.
 بین میزان احساس محرومیت و میزان گرایش به هویت ملی ارتبا وجود دارد. بین میزان دینداری و میزان گرایش به هویت ملی ارتبا وجود دارد. بین مشارکت اجتماعی و میزان گرایش به هویت ملی ارتبا وجود دارد. بین پایگاه اقتصادی  -اجتماعی و میزان گرایش به هویت ملی ارتبا وجود دارد. بین سن و میزان گرایش به هویت ملی ارتبا وجود دارد. -بین جن

و میزان گرایش به هویت ملی ارتبا وجود دارد.

 -بین وضعیت تأهل و میزان گرایش به هویت ملی ارتبا وجود دارد.
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روش تحقیق
پژوهش حاضر که با هدف بررسی نقش رسانههاای جمعای در فرهناگ ساازمانی کارکناان
خانه کارگر شهر تهران است ،از نظر نوع هدف یک بررسی کاربردی ،از نظر وساعت پهناانگر،
از نظر دامنه خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است.
ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه خود اجرا می باشد .جامعه آماری پژوهش حاضر ،شاامل
کلیه جوانان  98تا  11سال شهر اهواز میشود .براساس سرشماری ساال  9612جمعیات جواناان
 98 – 11شهر اهواز  612129نفر است .ذا جامعاه آمااری ماا در ایان پاژوهش 612129نفار از
جوانان  98تا  11سال شهر اهواز هستند .با توجه به گستردگی میزان جامعه آماری و عدم امکان
دسترسی به همه اعضای جامعه ،باید تعدادی از افراد را که معرف جامعاه کال باشاند باه عناوان
حجم نمونه انتلا شده است .در این پژوهش با استفاده از فورمول کوکران به استلراج حجام
نمونه پرداخته شد که حجم نمونه  686نفر است .پ

از گردآوری دادهها تجزیه و تحلیل آنها

باا اساتفاده از نارم افاازار آمااری اس پای اس اس انجاام گردیااد و در ایان رابطاه بارای آزمااون
فرضیات ،تستهای آماری متناس

با هر فرضیه بکار گرفته شد.

ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته استفاده از رسانههای جمعی و پرسشنامه اساتاندارد شاده
فرهنگ سازمانی رابینز اسات .در ایان تحقیاق از اعتباار صاوری جهات اعتباار بلشای سانجش
گویهها استفاده گردید ،بدین شکل که پرسشنامه حاوی گویهها توسط ند تن از اساتید جامعاه
شناسی مورد بررسی قرار گرفت و نکات اصالحی آنها در پرسشنامه قید گردید .بارای سانجش
میزان پایایی پرسشنامه نیز اقدام به محاسبه ضری
برای تمامی متریرها به دست آمد.

یافتههای توصیفی

آ فاای کرونبااگ گردیاد وآ فاای بااالی 2/1
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جدول مربو به متریر وضعیت تأهل نشان میدهد که  19.29درصد پاسلگویان مجرد18.11 ،
درصد پاسلگویان متأهل هستند .اطالعات مرباو باه متریار جان

نشاان مایدهاد کاه 58.11

درصااد پاساالگویان ماارد 21.18 ،درصااد پاساالگویان زن هسااتند .همچنااین بیشااترین تعااداد
پاسلگویان در گروه سنی  98تا  12سال  19.29و کمترین تعداد پاسلگویان در گروه سنی 32
سال به باال  1.28قرار دارند .یافتهها نشان میدهد که در بین شااخصهاای هویات ملای ،هویات
تاریلی دارای بیشاترین میاانگین ( )6.31و هویات جررافیاایی دارای کمتارین میاانگین ()6.63
است .همچنین وضاعیت کلای مؤ فاههاای هویات ملای نشاان مایدهاد کاه در هماه مو فاههاا،
پاسلگویان اذعان داشتهاند که هویت ملی بیش از حد متوسط ( )6است ،نمره کل هویات ملای
بیانگر این امر است که هویت ملی جوانان  98تا  11سال شهر اهواز باالتر از حد متوسط ()6.21
است.
آزمون فرضیهها
فرضیه شماره  -9بین میازان اساتفاده از شابکههاای تلویزیاونی خاارجی (مااهواره) و میازان
گرایش به هویت ملی ارتبا وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از ضاری

همبساتگی پیرساون اساتفاده مایشاود .آزماون پیرساون

بدست آمده در سطح اطمینان  .15و با احتمال خطای  .25انجام شده است.
جدول  .1همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین استفاده از شبکههای تلویزیونی
خارجی و هویت ملی
متغیرهای پژوهش
استفاده از شبکههای تلویزیونی خارجی

گرایش به هویت ملی
ضری

همبستگی
-2.11

سطح معناداری
2/222

با توجه به مقدار  sigمحاسبه شده بین دو دامناه کاه برابار باا  .222اسات و اون ایان عادد
کو کتر از  2.25است ،ذا بین دو متریر استفاده از شبکههای تلویزیونی خاارجی و گارایش باه
هویت ملی همبستگی معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به شدت همبساتگی بدسات آماده
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ما که برابر با  -.11است ،ذا همبستگی منفی ،با شدت نزدیک به متوساط و باا جهات معکاوس
بین دو متریر استفاده از شبکه های تلویزیونی خارجی و گرایش به هویت ملی وجود دارد بدین
صورت که هر اه اساتفاده پاسالگویان از شابکههاای تلویزیاونی خاارجی بیشاتر باشاد میازان
گرایش آنان به هویت ملی کمتر است .ذا بر این اساس فرضیه شماره  9ما تایید میشود.
فرضیه شماره  -1بین میزان استفاده از سایتهای خارجی اینترنت و میزان گرایش به هویات
ملی ارتبا وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از ضاری

همبساتگی پیرساون اساتفاده مایشاود .آزماون پیرساون

بدست آمده در سطح اطمینان  .15و با احتمال خطای  .25انجام شده است.
جدول  .2همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین استفاده از سایتهای خارجی
اینترنتی و هویت ملی
متغیرهای پژوهش
استفاده از سایتهای خارجی اینترنتی

گرایش به هویت ملی
ضری

همبستگی
-2.69

سطح معناداری
2/222

با توجه به مقدار  sigمحاسبه شده بین دو دامناه کاه برابار باا  .222اسات و اون ایان عادد
کو کتر از  2.25است ،ذا بین دو متریر استفاده از سایتهاای خاارجی اینترنات و گارایش باه
هویت ملی همبستگی معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به شدت همبساتگی بدسات آماده
ما که برابر با  - .69است ،ذا همبستگی منفی ،با شدت متوسط و با جهت معکوس بین دو متریر
استفاده از سایتهای خارجی اینترنت و گرایش به هویت ملی وجاود دارد بادین صاورت کاه
هر ه استفاده پاسلگویان از سایت های خاارجی اینترنات بیشاتر باشاد میازان گارایش آناان باه
هویت ملی کمتر است .ذا بر این اساس فرضیه شماره  1ما تایید میشود.
فرضیه شماره  -6بین میزان احساس محرومیت و میزان گرایش به هویت ملی ارتبا وجاود
دارد.
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برای آزمون این فرضیه از ضری

همبستگی پیرسون استفاده میشود .آزمون پیرسون بدست

آمده در سطح اطمینان  .15و با احتمال خطای  .25انجام شده است.
جدول  .3همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین احساس محرومیت و هویت ملی
متغیرهای پژوهش

گرایش به هویت ملی
ضری

همبستگی
-2.21

احساس محرومیت

سطح معناداری
2/222

با توجه به مقدار  sigمحاسبه شده بین دو دامناه کاه برابار باا  .222اسات و اون ایان عادد
کو کتر از  2.25است ،ذا بین دو متریر احساس محرومیت و گرایش به هویت ملی همبساتگی
معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به شدت همبستگی بدست آمده ما که برابر با  .21است،
ذا همبستگی منفی ،با شدت متوسط و با جهات معکاوس باین دو متریار احسااس محرومیات و
گرایش به هویت ملی وجود دارد بدین صاورت کاه هر اه احسااس محرومیات پاسالگویان
بیشتر باشد میزان گرایش آنان به هویت ملی کمتر است .ذا بر ایان اسااس فرضایه شاماره  6ماا
تایید میشود.
فرضیه شماره  -2بین میزان دینداری و میزان گرایش به هویت ملی ارتبا وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از ضاری

همبساتگی پیرساون اساتفاده مایشاود .آزماون پیرساون

بدست آمده در سطح اطمینان  .15و با احتمال خطای  .25انجام شده است.
جدول  .4همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین دینداری و هویت ملی
متغیرهای پژوهش
دینداری

گرایش به هویت ملی
ضری

همبستگی
2.61

سطح معناداری
2/222

با توجه به مقدار  sigمحاسبه شده بین دو دامناه کاه برابار باا  .222اسات و اون ایان عادد
کو کتر از  2.25است ،ذا بین دو متریر دینداری و گرایش به هویت ملی همبستگی معنااداری
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وجود دارد .همچنین با توجه به شدت همبستگی بدسات آماده ماا کاه برابار باا  .61اسات ،اذا
همبستگی مثبت ،با شدت متوسط و با جهت مستقیم بین دو متریر احساس محرومیت و گارایش
به هویت ملی وجود دارد بدین صاورت کاه هر اه دیناداری پاسالگویان بیشاتر باشاد میازان
گرایش آنان به هویت ملی بیشتر است .ذا بر این اساس فرضیه شماره  2ما تایید میشود.
فرضیه شماره  -5بین مشارکت اجتماعی و میزان گرایش به هویت ملی ارتبا وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از ضاری

همبساتگی پیرساون اساتفاده مایشاود .آزماون پیرساون

بدست آمده در سطح اطمینان  .15و با احتمال خطای  .25انجام شده است.
جدول  .5همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و هویت ملی
متغیرهای پژوهش
مشارکت اجتماعی

گرایش به هویت ملی
ضری

همبستگی
2.18

سطح معناداری
2/222

با توجه به مقدار  sigمحاسبه شده بین دو دامناه کاه برابار باا  .222اسات و اون ایان عادد
کو کتر از  2.25است ،ذا بین دو متریر مشارکت اجتماعی و گرایش به هویت ملی همبساتگی
معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به شدت همبستگی بدست آمده ما که برابر با  .18است،
ذا همبستگی مثبت ،با شدت متوسط و باا جهات مساتقیم باین دو متریار مشاارکت اجتمااعی و
گرایش به هویت ملی وجود دارد بدین صاورت کاه هر اه مشاارکت اجتمااعی پاسالگویان
بیشتر باشد میزان گرایش آنان به هویت ملی بیشتر است .ذا بر ایان اسااس فرضایه شاماره  5ماا
تایید میشود.
فرضیه شماره  -3بین پایگاه اقتصادی  -اجتمااعی و میازان گارایش باه هویات ملای ارتباا
وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از ضاری

همبساتگی پیرساون اساتفاده مایشاود .آزماون پیرساون

بدست آمده در سطح اطمینان  .15و با احتمال خطای  .25انجاام شاده اسات .یافتاههاا باه شارح
جدول ذیل است.

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر برگرایش جوانان شهر اهواز به هویت ملی با 116 / ...

جدول  .6همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادی  -اجتماعی و
هویت ملی
متغیرهای پژوهش

گرایش به هویت ملی
ضری

همبستگی

سطح معناداری

2.91

پایگاه اقتصادی  -اجتماعی

2/96

با توجه به مقدار  sigمحاسبه شاده باین دو دامناه کاه برابار باا  .91اسات و اون ایان عادد
بزرگتر از  2.25است ،ذا بین دو متریر پایگاه اقتصاادی  -اجتمااعی و گارایش باه هویات ملای
همبستگی معناداری وجود ندارد .ذا بر این اساس فرضیه شماره  3ما رد میشود.
فرضیه شماره  -1بین سن و میزان گرایش به هویت ملی ارتبا وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از ضاری

همبساتگی پیرساون اساتفاده مایشاود .آزماون پیرساون

بدست آمده در سطح اطمینان  .15و با احتمال خطای  .25انجام شده است.
جدول  .7همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین سن و هویت ملی
متغیرهای پژوهش

گرایش به هویت ملی
ضری

همبستگی

سطح معناداری

2.99

سن

2/21

با توجه به مقدار  sigمحاسبه شاده باین دو دامناه کاه برابار باا  .21اسات و اون ایان عادد
بزرگتر از  2.25است ،ذا بین دو متریر سن و گرایش به هویت ملی همبستگی معنااداری وجاود
ندارد .ذا بر این اساس فرضیه شماره  1ما رد میشود.
فرضیه شماره  -8بین جن

و میزان گرایش به هویت ملی ارتبا وجود دارد.

جهت آزمون فرضیه فوق از آزمون تی مستقل بارای بررسای تفااوت میاان دو گاروه (زن و
مرد) استفاده شده است .یافتهها به شرح جدول زیر است:
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جدول  .8شاخصهای آماری مربوط به آزمون  tبرای مقایسه میانگین نمرات دو گروه
مستقل
جنسیت

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد میانگین

مرد

6.59

2.631

2.289

زن

6.26

2.221

2.928

جدول  .9آزمون  tبرای مقایسه میانگین دو گروه مستقل بر حسب میزان گرایش به
هویت ملی
F

سطح
معناداری

بافرض برابری
جنسیت

واریان ها
بدون فرض
برابریواریان ها

t

6.26
5.26

درجه

سطح

تفاوت از

خطای

آزادی

معناداری

میانگین

استاندارد

682

2.229

.96

.99

2.229
686.91 6.16

2.222

.96

.91

محاسبه مقدار  ، t=6.26 :tتعین درجه آزادیdf= 682 :
استلراج  tجدول  :با درجه آزادی  682برابر است با t=1.96

مقایسه و نتیجه گیری :برای بررسی میزان گرایش به هویت ملی  tمحاسبه شده بیشاتر از تای
بحرانی است .پ

فرض تحقیق تائید می شود.

بر اساس آزمون ون ( ،)Levenون ساطح معنااداری کمتار از  2.25اسات ()Sig=2/229
بنابراین از نتایجی که فرض مسااوی باودن واریاان هاا را حااظ کارده ،اساتفاده مای شاود .از
آنجایی که سطح معناداری آزمونهای ِون کمتر از  2.25است پ

بایستی از آزمون دوم یعنی

آزمون  tتست برای دو گروه مستقل استفاده نمود.
بر اساس جدول  ،1در مورد میزان گرایش به هویت ملی در بین دو گروه مای تاوان گفات:
مقدار  tمحاسبه شده  6.26و از ساوی دیگار مقادار  tجادول باا درجاه آزادی  682برابار 9.13
است ،بنابراین ون قدر مطلق  tمحاسبه شده بیشتر از  tجدول می باشد پ

میتوان ادعاا کارد

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر برگرایش جوانان شهر اهواز به هویت ملی با 115 / ...

که در سطح معناداری  2.25و با  %15فاصله اطمینان ،میزان گارایش باه هویات ملای در باین دو
گروه زن و مرد متفاوت است و این تفاوت به حاظ آماری معنادار است .از سوی دیگار ساطح
معناداری از  2.25کمتر بوده و می توان با  %15اطمینان فرض تحقیاق را تائیاد کارد .در نهایات
می توان استدالل کرد که میزان گرایش به هویات ملای بارای ماردان ( )µ=6.59بیشاتر از زناان
( )µ=6.26است.
فرضیه شماره  -1بین وضعیت تأهل و میزان گرایش به هویت ملی ارتبا وجود دارد.
جدول  .11شاخصهای آماری مربوط به آزمون  tبرای مقایسه میانگین نمرات دو
گروه مستقل
وضعیت تأهل

میانگین

انحراف

خطای استاندارد میانگین

استاندارد

متأهل

6.53

2.612

.131

مجرد

6.68

2.618

.155

جدول  .11آزمون  tبرای مقایسه میانگین نمرات دو گروه مستقل
F

سطح
معناداری

بافرض برابری
هویت

واریان ها

ملی

بدون فرض برابری-
واریان ها

t

5.18
1.18

درجه

سطح

خطای

آزادی

معناداری

استاندارد

682

2.222

.91

.219
5.18

686.91

محاسبه مقدار  ،t= 5.18 :tتعین درجه آزادی،df= 682 :
استلراج  tجدول  :با درجه آزادی  682برابر است با t= 9.13

2.222

.16
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مقایسه و نتیجه گیری :برای بررسی میزان هویت ملای  tمحاسابه شاده بیشاتر از تای بحرانای
است .پ

فرض تحقیق تائید می شود .بر اساس آزمون اون ،9اون ساطح معنااداری کمتار از

 2.25است ( )Sig=.219بنابراین از نتایجی که فرض مساوی بودن واریان هاا را حااظ کارده،
استفاده می شود .از آنجایی که سطح معناداری آزمونهای ِون کمتر از  2.25است پ

بایستی

از آزمون دوم یعنی آزمون  tتست برای دو گروه مستقل استفاده نمود.
بر اساس جدول  ، 99در مورد میزان هویت ملی در بین دو گاروه مای تاوان گفات :مقادار t

محاسبه شاده  5.18و از ساوی دیگار مقادار  tجادول باا درجاه آزادی  682برابار  9.13اسات،
بنابراین ون قدر مطلق  tمحاسبه شده بیشتر از  tجدول است پ

مایتاوان ادعاا کارد کاه در

سطح معناداری  2.25و با  %15فاصله اطمینان ،میزان رضایت از زندگی در بین دو گروه متأهال
و مجرد متفااوت ا سات و ایان تفااوت باه حااظ آمااری معناادار اسات .از ساوی دیگار ساطح
معناداری از  2.25کمتر بوده و میتوان با  %15اطمینان فرض تحقیق را تائید کرد .در نهایت می
توان استدالل کرد که میزان هویت ملی برای جوانان مجارد ( )µ=6.68کمتار از جواناان متأهال
( )µ=6.53است.
تحلیل رگرسیون
سهم هریک از مؤ فههای سبک زندگی برای پیش بینی هویت ملای جواناان باه اه میازان
است؟

1 Leven

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر برگرایش جوانان شهر اهواز به هویت ملی با 111 / ...

جدول  :12آزمون رگرسیون چندگانه
متریرهای پیش بین

B

β

t

sig

VIF

Tol

مقدار ثابت

.189

-

6.91

.222

9.65

.852

.612

-.192

6.18

2.292

1.95

.112

استفاده از شبکههای
مدل
9

تلویزیونی خارجی
استفاده از سایتهای

.262

-.125

6.55

.222

9.11

.312

احساس محرومیت

.116

-.619

1.12

.221

9.29

.123

دینداری

.699

.613

6.91

.222

9.19

.191

مشارکت اجتماعی

.121

.161

1.15

.229

9.91

.351

خارجی اینترنت

2

R

.38

R

.23

F

19.13

DW

9.18

DW: Durbin-Watson, Tol: Tolerance, VIF: Variance inflation factor

متریر وابسته :هویت ملی

جهت بررسی بهترین تبیین کننده هویت ملی ،از رگرسیون ندگاناه اساتفاده شاد .بناابراین
یک مدل به شرح جدول فوق تشکیل شده است که در آن متریار ماالك هماان هویات ملای و
متریر پیش بین همان مو فههای اجتمااعی و فرهنگای مایباشاند .در مادل تشاکیل شاده ،آمااره
دوربین واتسون در وضعیت مناس

قرار دارد .همچناین تحلیال واریاان

رگرسایون کاه نشاان

دهنده استقالل خطاهاست ،برای تمامی مدل معنادار و برابر  19.13است .همچنین عدم هملطی
ندگاناه توسااط دو شااخص عامال تااورم واریااان
مشلص شد که مقادیر عامال تاورم واریاان
(مقادیر کمتر از  92شاخص عامل تورم واریان
برای تشکیل مدل مناس

و تااو ران

و تاو ران

ماورد بررساای قاارار گرفاات و

در پاائینتار از دامناه مشالص شاده

و مقادیر کمتار از  9بارای شااخص تاو ران ،

میباشند) میباشند .بنابراین هام خطای میاان میاان متریرهاای مساتقل

وجود ندارد .با عنایت به مجموع بررسیهای انجام شده ،میتوان تناس
مدل رگرسیونی مناس

دادهها را بارای اجارای

و نتایح به دستآمده را معتبر دانست .بناابراین ،متریرهاای پایشباین باه

عنوان متریرهای توجیهکننده هویت ملی معرفی میشوند.
مدل رگرسیون :یافتهها نشان میدهد که تمامی مو فههای مدل ،دارای مقادیر  tبیشاتر از
 1و مقدار سطح معنی داری کمتر از  2.25هستند .بنابراین این متریرها پیش بینای کنناده هویات
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ملی هستند .در این مدل قویترین پیش بینی کننده ،متریار احسااس محرومیات اسات کاه مقادار
تاثیر آن برابر  -2.619است ( .)β=- 0.371الزم به ذکر است که همبستگی ندگانه متریرهاای
پیش بین با هویت ملی نسبتاً قوی ( )R=0.68است .همچناین متریرهاای پاژوهش باه طاور کلای
توانسته اند به میزان  2/23ترییرات متریر هویت ملی را تبیین معنادار کنند (.)R2=0.46
نتیجه گیری
این پژوهش در راستای هدف اصلی تحقیق یعنی« :بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی ماؤثر
برگرایش جوانان شهر اهواز به هویت ملی با تأکید بر ا گوهای استفاده از شبکههای غیار ایرانای
ماهواره و سایتهای اینترنتی» انجام شد در جهت دستیابی به هدف اصلی پاژوهش میازان 686
نفر از جوانان  98تا  11سال شهر اهواز به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قارار گرفتناد .روشای
که در این پژوهش مورد بررسی قارار گرفات ،ترکیبای از روشهاای کتابلاناهای و میادانی باا
استفاده از تکنیکی پیمایش بود بدین صورت که برای جماع آوری مطا ا

نظاری و همچناین

پیشینه و ادبیات تحقیاق از روش کتابلاناهای و بارای جماع آوری اطالعاات از اعضاای جامعاه
آماری از روش میدانی با استفاده از تکنیک پیمایش استفاده شد.
نتایح نشان دادند که :بین استفاده از شبکههای تلویزیونی خارجی (ماهواره) و میزان گرایش
به هویت ملی رابطه معناداری وجود دارد ،و این رابطه به صورت منفای و معکاوس و باا شادت
نزدیک به ضعیفی است .پ

هر ه استفاده از شبکههای تلویزیونی خارجی (ماهواره) افازایش

یابد ،میزان گرایش به هویت ملی جوانان کاهش مییابد.
حسنی ( )9681و رسانه دانشگاه آمریکا ( )1225در پژوهشهای خود به ارتبا بین اساتفاده
از ماهواره و هویت پی بردند .یافته پژوهشهای مذکور مبنی بر ارتبا بین ماهواره و هویات باا
یافته پژوهش حاضر هملوانی دارد.
بین استفاده از سایتهای خارجی اینترنت و میزان گرایش باه هویات ملای رابطاه معنااداری
وجود دارد ،و این رابطه به صورت منفی و معکوس و با شدت نزدیک به ضعیفی است .پ

هر

ه استفاده از سایتهای خارجی اینترنت افزایش یابد ،میازان گارایش باه هویات ملای جواناان
کاهش مییابد.
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صااوفی ( ،)9685لباای ( ،)9681رفعاات جاااه و شااکوری ( )9681و تاایم

( )1221در

پژوهشهای خود به ارتبا بین استفاده از اینترنت و هویت پی بردند .یافته پژوهشهای ماذکور
مبنی بر ارتبا بین اینترنت و هویت با یافته پژوهش حاضر هملوانی دارد.
بین احساس محرومیت و میزان گرایش به هویت ملای رابطاه معنااداری وجاود دارد ،و ایان
رابطه به صورت منفی و معکوس و با شدت نزدیاک باه ضاعیفی اسات .پا

هار اه احسااس

محرومیت افزایش یابد ،میزان گرایش به هویت ملی جوانان کاهش مییابد.
حسنی ( )9681در پژوهش خود به ارتبا بین احساس محرومیات و هویات پای بارد .یافتاه
پژوهش های مذکور مبنی بر ارتبا بین احسااس محرومیات و هویات باا یافتاه پاژوهش حاضار
هملوانی دارد.
بین دینداری و گرایش به هویت ملی رابطه معناداری وجود دارد ،و ایان رابطاه باه صاورت
مثبت و مستقیم و با شدت متوسط است .پ

هر ه میزان دینداری افزایش یابد ،میازان هویات

ملی جوانان افزایش مییابد.
امبر ( )1225در پژوهش خود به ارتبا بین دینداری و هویت پای بارد .یافتاه پاژوهشهاای
مذکور مبنی بر ارتبا بین دینداری و هویت با یافته پژوهش حاضر هملوانی دارد.
بین مشارکت اجتماعی و گرایش به هویت ملی رابطه معناداری وجود دارد ،و این رابطاه باه
صورت مثبت و مستقیم و با شدت متوسط است .پ

هر ه میزان مشارکت اجتمااعی افازایش

یابد ،میزان هویت ملی جوانان افزایش مییابد.
جعفری ( )9616در پژوهش خود به ارتبا بین مشارکت اجتماعی و هویات پای بارد .یافتاه
پژوهش های مذکور مبنی بر ارتبا بین مشارکت اجتمااعی و هویات باا یافتاه پاژوهش حاضار
هملوانی دارد.
بین دو متریر پایگاه اقتصادی  -اجتماعی و گرایش به هویت ملی همبستگی معناداری وجود
ندارد .ذا بر این اساس فرضیه شماره  3ما رد میشود.
جعفری ( )9616در پژوهش خود به ارتبا بین پایگااه اقتصاادی  -اجتمااعی و هویات پای
برد .یافته پژوهش مذکور مبنی بار ارتباا باین پایگااه اقتصاادی و اجتمااعی و هویات باا یافتاه
پژوهش حاضر هملوانی ندارد.
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بین دو متریر سن و گرایش به هویت ملی همبستگی معناداری وجود ندارد .ذا بر این اساس
فرضیه شماره  1ما رد میشود.
شعیبی ( )9612در پژوهش خود به ارتبا بین سن و هویت پی بارد .یافتاه پاژوهش ماذکور
مبنی بر ارتبا بین سن و هویت با یافته پژوهش حاضر هملوانی ندارد.
نتایح آزمون تی نشان دادند که که با  %15فاصله اطمینان ،میزان گرایش باه هویات ملای در
بین دو گروه زن و مرد متفاوت است و این تفاوت به حاظ آماری معنادار است .از سوی دیگار
سطح معناداری از  2.25کمتر بوده و می توان با  %15اطمیناان فارض تحقیاق را تائیاد کارد .در
نهایت می توان استدالل کرد که میزان گرایش به هویت ملای بارای ماردان ( )µ=6.59بیشاتر از
زنان ( )µ=6.26است.
شعیبی ( )9612و لبی ( )9681در پژوهش خود به ارتبا بین جان
یافتههای پژوهش های ماذکور مبنای بار ارتباا باین جان

و هویات پای بردناد.

و هویات باا یافتاه پاژوهش حاضار

هملوانی دارد.
نتایح آزمون تی نشان دادند که با  %15فاصله اطمینان ،میزان رضاایت از زنادگی در باین دو
گروه متأهل و مجرد متفاوت است و این تفاوت به حاظ آماری معناادار اسات .از ساوی دیگار
سطح معناداری از  2.25کمتر بوده و می توان با  %15اطمیناان فارض تحقیاق را تائیاد کارد .در
نهایت می توان استدالل کرد که میزان رضایت از زندگی برای جوانان مجارد ( )µ=6.68کمتار
از جوانان متأهل ( )µ=6.53است.
شعیبی ( ،)9612لبی ( )9681و جعفری ( )9616در پژوهش خود به ارتبا بین وضعیت تأهال
و هویت پی بردند .یافتههای پژوهشهای مذکور مبنی بر ارتبا بین وضعیت تأهال و هویات باا
یافته پژوهش حاضر هملوانی دارد.
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