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 چکیده

ای که برای جوامع فراهم کرده، بر پیچیدگی و  های ویژه ها عالوه بر فرصت شدن رسانه امروزه جهانی
فرهنگی افزوده و تغییراتی را در فرهنگ زندگی افراد جامعه و هویت فردی و میانفشردگی ارتباطات میان

فرهنگ است، درنتیجه از قدرت و شدت   ها، حوزه جا که وجه غالب این رسانه جب شده است. از آنآنان مو
های  بیشتری در شکل بخشیدن به هویت فرهنگی مخاطبان خود برخوردارند. پژوهش حاضر، به تأثیر رسانه

انشگاه کاشان ای بر هویت فرهنگی دانشجویان د جمعی جهانی نظیر اینترنت و تلویزیون ماهواره ارتباط
های مارک پاستر، استوارت هال و جان تاملینسون  پردازد. مباحث نظری این مطالعه مبتنی بر دیدگاه می

شدن و هویت فرهنگی است. روش تجربی این پژوهش از نوع  های نوین ارتباطی، جهانی رسانه  درباره
  است. حجم نمونه 93-94حصیلی آماری آن دانشجویان دانشگاه کاشان در سال ت  پیمایش بوده و جامعه

آمده بیانگر آن است که  دست نفر برآورد شده است. نتایج به 250آماری نیز با استفاده از فرمول کوکران، 
، «ای مدت و میزان استفاده از تلویزیون ماهواره»، «مدت و میزان استفاده از اینترنت»بین متغیرهای 

با « ای های گوناگون تلویزیون ماهواره استفاده از برنامه»و « استفاده از منابع علمی )فارسی( اینترنت»
ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین در تحلیل چندمتغیره، به ترتیب « هویت فرهنگی دانشجویان»
مدت و میزان استفاده »و « مدت و میزان استفاده از اینترنت»، «از منابع علمی )فارسی( اینترنت  استفاده»

 اند. داشته« هویت فرهنگی دانشجویان»بیشترین تأثیر خالص را بر « ای ماهوارهاز تلویزیون 

 ای، منابع علمی اینترنت، دانشجویان. هویت فرهنگی، اینترنت، تلویزیون ماهواره واژگان کلیدی:
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 مقدمه

و معنای ظاهراً متناقض به کار گرفته شده و به د Identitas  از واژه Identityواژه هویت یا 

ود؛ نخست، همسانی و یکنواختی مطلق و دیگری، تمایز که دربرگیرنده ثبات یا تداوم در ر می

(. در واقع، این واژه در یک معنا به ویژگی یکتایی و 222: 1381محمدی،  طول زمان است )گل

خودش  -واسطه هویت  کسان دیگر به  های اساسی که یک شخص را از همه فردیت، یعنی تفاوت

توانند به  می  اشاره دارد و در معنایی دیگر به ویژگی همسانی که در آن اشخاصکند  متمایز می

ای نظیر  برجسته  ها یا مقوالت براساس صور مشترک هم پیوسته باشند و یا از طریق گروه

(، اما 128: 1381کند )فکوهی و پارساپژوه،  های قومی به دیگران بپیوندند، داللت می ویژگی

که چه کسی هستند و چه چیزی  درک و تلقی مردم از این»ویت را توان ه طورکلی می به

(. هویت، به لحاظ موضوعی به انواع 45: 1389تعریف کرد )گیدنز، « برایشان معنادار است

شود که در این پژوهش بر  گوناگونی نظیر هویت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... تقسیم می

های ای از مؤلفه از هویت فرهنگی، مجموعهمفهوم هویت فرهنگی تمرکز شده است. منظور 

او را از  دیگر عبارت دهند و بهفرهنگی هستند که به یک فرد یا به یک گروه، شخصیت می

های  توان گفت که هویت (. درمجموع، می1390کنند )فکوهی، ها متمایز می افراد یا گروه  سایر

ورسوم، هویت فرهنگی آنان را  دابپذیری و آ افراد در مقیاس جمعی به همراه آموزش، جامعه

 (.132: 1389دهد )باهنر و جعفری کیذقان، شکل می

آوری  فن  ای با توسعه امروزه امکان و ظرفیت مشارکت مخاطبان در فرایندهای رسانه

های نوین به طیفی از ابزارهای  شده است. رسانه های نوین تا حد درخور توجهی تقویت رسانه

های ارتباطی  که تأثیر مهمی بر ماهیت زندگی روزمره داشته و شکلشود  دیجیتال گفته می

: 1386اند )بنت،  برند ارائه کرده تری را بین افرادی که در نقاط مختلف جهان به سر می پرسرعت

ای  های جهانی نظیر اینترنت و تلویزیون ماهواره (. در صدر این وسایل نوین ارتباطی، رسانه143

گیرند. اینترنت گروهی متشکل از هزاران  پژوهش مورد بررسی قرار می قرار دارند که در این

کنند و در جهت عرضه مجموعه  ای است که از مجموعه پروتکل واحدی استفاده می شبکه

(. با گسترش 80: 1386اطالعاتی واحدی به کاربران یا مشتریان خود مشارکت دارند )محسنی، 

که براساس آمار  طوری آن ضرورتی دوچندان یافته به روزافزون اینترنت، لزوم بررسی تأثیرات

میلیون  23به  2000هزار کاربر در سال  250منتشرشده میزان کاربران اینترنت در ایران از 

اند )پایگاه جهانی اینترنت، افزایش یافته 2017میلیون کاربر در سال  67و  2007کاربر در سال 
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ت و پیامدهای اینترنت بر ابعاد گوناگون زندگی افراد در رو مطالعه و بررسی تأثیرا (. ازاین2017

ای از  توان گونه ای را نیز می جامعه از اهمیت فراوانی برخوردار است. همچنین، تلویزیون ماهواره

های ارتباطاتی در حال  حساب آورد که با جذب امواج از ماهواره جمعی به های نوین ارتباط رسانه

ای یکسان در  ت دیداری و شنیداری را در حجمی وسیع و به شیوهگردش به دور زمین، اطالعا

 دهد. سرتاسر جهان ارائه و نمایش می

ای  های نوین ارتباطی نظیر اینترنت و تلویزیون ماهواره های پایانی قرن بیستم، رسانه در سال

با  ها به همراه فرهنگ خاص خود در مواجهه از گسترش چشمگیری برخوردار بودند. این رسانه

  فرهنگ سایر جوامع قرار گرفته و تغییرات اجتماعی و فرهنگی را به همراه داشتند که از جمله

های  خصوص هویت فرهنگی اشاره کرد. امروزه رسانه توان به تغییرات در حوزه هویت، به می  آن

گیری  جهانی با پرداختن به موضوعات گوناگون مانند مصرف و فراغت، نقش اساسی را در شکل

که بحث پیرامون هویت از گذشته مطرح بوده، اما  رو، باوجود آن هویت برعهده دارند. ازاین

های ظهور و بروز جدید آن، به اهمیت این موضوع در شرایط کنونی افزوده تا  کیفیت و جلوه

ای با عنوان  اخیر، به ایجاد حوزه  جایی که رویکرد علمی پژوهشگران اجتماعی در چند دهه

 ویت انجامیده است.مطالعات ه

آن، یعنی دانشگاه است. دانشگاه عالوه بر   وجه دیگر پژوهش حاضر، میدان موردمطالعه

ترین منابع  عنوان یک نهاد فرهنگی و از مهمکارکرد آموزش و انتقال دانش، همواره به

طورکلی عناصر هویتی دانشگاه شامل عناصر رسمی  رود. به سازی در جامعه به شمار می هویت

ای در محیط داخل دانشگاه دارند و عناصر غیررسمی است که در  شده که نمود بارز و کنترل

صورت غیرملموس، کنترل نشده و غیررسمی  ویژه منابع علمی نیز به سبک آموزش، پژوهش و به

ای که میان عناصر رسمی و  حضور داشته و تأثیراتی را به همراه دارند. جدا از نوع رابطه

این   سازی دانشگاه وجود دارد )که مورد بررسی این پژوهش نیست(، مواجهه غیررسمی هویت

ویژه دانشجویان( در این  کنشگری دانشگاهیان )به  های نوین ارتباطی و نیز نحوه عناصر با رسانه

دیگر، تأثیراتی که از  عبارت فضا اهمیت داشته و تأثیرات زیادی را بر هویت فرهنگی آنان دارد. به

های  های ملی و محلی هویت فرهنگی، و از سوی دیگر رسانه نشگاه با تأکید بر جنبهسو دا یک

ای را برای ایجاد بحران هویت و ضعف  ارتباطی با ماهیت جهانی خود بر دانشجویان دارند، زمینه

 کند. سازی دانشگاه فراهم می در نقش هویت
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ی نوین ارتباطی و تأثیرات ها رسانه  های اخیر مطالعات تجربی متعددی در زمینه در سال

ها در میان جوامع آماری گوناگون، مخصوصاً دانشجویان انجام شده است  اجتماعی و فرهنگی آن

ها،  های آن های ارتباطی و محتوای برنامه آوری اما وجود سرعت تغییرات و استمرار آن در فن

مطالعه در میان  گاه از ضرورت سنجش و مطالعه تجربی این موضوع نکاسته است. این هیچ

شده توسط مرکز  انجام  عنوان قشری که براساس سرشماری جوانان )دارای تحصیالت عالی(، به

اند، انجام شده  ترین میزان استفاده را از اینترنت داشته ، بیش1389ملی آمار ایران در سال 

انشجویان (. به همین منظور، در این پژوهش د21و  20: 1389)مرکز ملی آمار ایران،  1است

ای بر هویت فرهنگی  دانشگاه کاشان جهت بررسی تجربی تأثیرات اینترنت و تلویزیون ماهواره

های نوین  اند. در مجموع، سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که تأثیر رسانه انتخاب شده

ین دانشجویان از ا  که نوع استفاده ارتباطی بر هویت فرهنگی دانشجویان به چه میزان بوده و این

دیگر، آیا  عبارت ها تا چه حد بر تقویت و یا تضعیف هویت فرهنگی آنان مؤثر است؟ به رسانه

تواند هویت فرهنگی را در سطوح ملی و محلی  های جهانی می گیری از رسانه مدیریت در بهره

. میزان استفاده از اینترنت و 1اند از:  شده عبارت تقویت کند؟. همچنین، سؤاالت فرعی مطرح

. به چه میزان دانشجویان از منابع علمی اینترنتی و 2ای تا چه حد است؟،  ویزیون ماهوارهتل

. میزان گرایش و پایبندی 3کنند؟ و  ای استفاده می های گوناگون تلویزیون ماهواره برنامه

 دانشجویان به هویت فرهنگی ملی و محلی در چه سطحی قرار دارد؟.

 پیشینه پژوهش

( انجام 2011توسط مدنی )« لویزیون جهانی و بازسازی هویت فرهنگیت»پژوهشی با عنوان 

آموزان   نفر از دانش 360شده است. روش این پژوهش، پیمایشی و نمونه آماری آن، تعداد 

اند. نتایج این مطالعه بر ماهیت دوسوگرا و متنوع هویت فرهنگی داللت داشته و  مراکشی بوده

ای تأثیر ناچیزی بر تغییرات اساسی در  یزیون ماهوارهدهد که زمینه تماشای تلو نشان می

گر وجود  گویان دارد. همچنین نتایج، بیان ها و اعتقادات اسالمی پاسخ های فرهنگی، آرمان ارزش

های  گویان بوده که در امتداد ارزش نوعی احساس تعلق به هویت دینی و هویت ملی پاسخ

 فرهنگی اسالمی قرار دارد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درصد افراد دارای  8/59ساله و  29تا  20درصد از افراد  2/43آمده از این سرشماری  دست . براساس نتایج به1

 اند. تحصیالت عالی، از کاربران اینترنت بوده
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« های نوین و هویت فرهنگی افراد جوان در نیجریه رسانه»با عنوان  پژوهش دیگری نیز

نفر از  500( انجام شده است. این مطالعه با روش پیمایشی و در میان 2013توسط اُنین یچی )

های این تحقیق بیانگر آن بودند که  ساله نیجریه صورت گرفته است. یافته 15-29جوانان 

ی نوین ارتباطی نظیر اینترنت و تلفن همراه بیشتر برای ها آوری ای از فن جوانان نیجریه

کنند.  وکار، پیداکردن دوستان جدید و حفظ دوستان فعلی استفاده می یابی، کسب دوست

شوند، اما جوانان  های اجتماعی نمایش داده می های فرهنگی نیجریه در شبکه همچنین، ارزش

های اجتماعی در تضعیف  ها معتقدند که رسانه گیرند. آن ها قرار نمی خیلی تحت تأثیر آن ارزش

های سنتی آفریقایی مانند اخالق، احترام به بزرگان و مشترکات با دیگران نقش دارند.  ارزش

های اجتماعی تأثیرات مثبت و منفی بر هویت فرهنگی جوانان دارند، اما تأثیر  طورکلی، رسانه به

 شود. ها بیشتر احساس می منفی آن

عنوان پیمایشی است که در میان « ها و هویت فرهنگی چینی در معرض رسانهقرار گرفتن »

( انجام 2013نفر( توسط وو و همکارانش ) 1100سال به باالی شهر ووهان )برابر با  18ساکنان 

ها، رادیو،  ها، فیلم ها، روزنامه ها )نظیر کتاب شده است. هدف اصلی این پژوهش تأثیر نوع رسانه

ها )سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و  های گوناگون رسانه رنت( و موضوعات برنامهتلویزیون و اینت

ها( بر هویت فرهنگی چینی در سه بعد  آموزشی، سرگرمی، مد، ورزشی، نظامی، تبلیغاتی و بازی

دهد که بین نوع و  شناختی، نگرشی و رفتاری است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می

ا و اطالعات چینی( و ابعاد هویت فرهنگی شهروندان ارتباط معنادار ها )با محتو موضوعات رسانه

ها )با محتوا و اطالعات خارجی( و ابعاد  و مستقیمی وجود دارد. اما بین نوع و موضوعات رسانه

 شده است. هویت فرهنگی شهروندان ارتباط معنادار و معکوسی مشاهده

توسط « هویت فرهنگی در کردستان ایران تأثیر ماهواره بر»در ایران نیز پژوهشی با عنوان 

 378( انجام شده است. حجم نمونه آماری این پژوهش برابر با 1389محمدپور و همکارانش )

های سنندج بوده و از روش پیمایشی برای سنجش این موضوع  نفر از دانشجویان کُرد دانشگاه

ای و  تفاده از تلویزیون ماهوارهاستفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که بین میزان اس

های اوقات فراغت محلی، پایبندی به زبان، احساس تعلق و افتخار به  پایبندی به مذهب، فعالیت

میراث فرهنگی، عالقه به محصوالت فرهنگی بومی و غذا رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. 

ای  ستفاده از تلویزیون ماهوارهاصلی پژوهش، نشان داد که بین میزان ا  همچنین، آزمون فرضیه

 ( برقرار است.99/0معنادار و معکوسی )در سطح اطمینان   و هویت فرهنگی رابطه
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بررسی عوامل اجتماعی »( نیز پیمایشی را با عنوان 1390آبادی ) آبادی و ابراهیم زارع شاه

  دند. حجم نمونهانجام دا« آموزان دبیرستانی تبریز مرتبط با بحران هویت فرهنگی در بین دانش

ای( و مباحث نظری آن  گیری طبقه نفر )با استفاده از روش نمونه 378این تحقیق برابر با 

های تالکوت پارسونز و یورگن هابرماس بوده  مبتنی بر رویکرد کنش متقابل نمادین و نظریه

ای نظیر سن، جنس و  دهد که بین متغیرهای زمینه ها نشان می است. نتایج پژوهش آن

حصیالت با بحران هویت فرهنگی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، متغیرهای امکان ت

دسترسی نوجوانان به ماهواره، میزان تأثیرپذیری نوجوانان از ماهواره و میزان تأثیرپذیری 

معناداری در سطح   نوجوانان از دوستان و گروه همساالن با بحران هویت فرهنگی رابطه

 دارد. وجود 99/0اطمینان 

توسط حقیقی « بررسی تأثیر ماهواره بر هویت فرهنگی جوانان»پژوهش دیگری با عنوان 

نفر از اعضای انجمن  200( انجام شده است. حجم نمونه آماری این پژوهش برابر با 1391)

مدیران روابط عمومی ایران بوده و در آن از روش تجربی پیمایش استفاده شده است. در این 

های هویت فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته  عنوان مؤلفه ورسوم و مذهب به ، آدابتحقیق، زبان

عنوان متغیر  ای )به تلویزیون ماهواره  دهد که بین مشاهده است. نتایج این بررسی نشان می

ورسوم  (، تغییر در آداب99/0مستقل( و متغیرهای تغییر در زبان جوانان )در سطح اطمینان 

( ارتباط 95/0( و تغییر در مذهب جوانان )در سطح اطمینان 99/0مینان جوانان )در سطح اط

 معناداری وجود دارد.

کاربری اینترنت و تأثیر آن بر »( با عنوان 1390بررسی دیگری را قادرزاده و احمدپور )

ها در این  نفر از دانشجویان دانشگاه کردستان انجام دادند. آن 400در بین « هویت اجتماعی

های هویت قومی، ملی و جهانی استفاده  برای سنجش متغیر هویت اجتماعی، از مؤلفهمطالعه، 

ای بر  دهنده کارگیری اینترنت اثر کاهش طورکلی نتایج این بررسی نشان داد که به کردند. به

ای بر هویت ملی و جهانی دارد. بین جنسیت، مقطع تحصیلی،  کننده هویت قومی و اثر تقویت

کارگیری اینترنت با هویت قومی دانشجویان؛ بین جنسیت، مقطع  به نوع مذهب و میزان

کارگیری اینترنت با هویت ملی دانشجویان و بین مقطع  تحصیلی، نوع مذهب و میزان به

معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل   تحصیلی و هویت جهانی دانشجویان رابطه

یان سایر متغیرهای مستقل، متغیر مقطع تحصیلی گر آن بود که از م گام بیان به رگرسیونی گام
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کارگیری اینترنت بیشترین تأثیر خالص را بر  بیشترین تأثیر خالص را بر هویت قومی و متغیر به

 دو هویت ملی و جهانی داشته است.

توسط بابایی فرد و « بررسی تأثیر اینترنت بر هویت چندفرهنگی»ای نیز با عنوان  مطالعه

های دولتی و علوم پزشکی کاشان انجام شده  ( در میان دانشجویان دانشگاه1393همکارانش )

گیری  نفر )با استفاده از روش نمونه 380است. حجم نمونه آماری این پژوهش برابر با 

ای( بوده و در آن از روش تجربی پیمایش اجتماعی استفاده شده است. مباحث نظری  سهمیه

توارت هال و مانوئل کاستلز بوده است. نتایج آزمون های اس این پژوهش مبتنی بر دیدگاه

دهند که بین مدت و میزان استفاده از اینترنت، مهارت در  های این مطالعه نشان می فرضیه

های هنری  های علمی اینترنت، استفاده از سایت گیری از اینترنت، استفاده از سایت بهره

های اجتماعی مجازی و هویت  یری از شبکهگ اینترنت، خرید اینترنتی کاالهای فرهنگی، بهره

( وجود دارد. همچنین در 99/0چندفرهنگی ارتباط معنادار و مستقیمی )در سطح اطمینان 

های  های اجتماعی مجازی، استفاده از سایت تحلیل رگرسیونی، تأثیر مستقیم متغیرهای شبکه

 هنگی مشاهده شده است.هنری اینترنت و مدت و میزان استفاده از اینترنت بر هویت چندفر

ای تنها  دهد که متغیر استفاده از تلویزیون ماهواره های گذشته نشان می مروری بر پژوهش

به عنوان یک متغیر در کنار سایر متغیرها و عوامل اجتماعی مؤثر بر هویت فرهنگی در نظر 

همچنین، ابعاد  های آن در این تحقیقات مدنظر نبوده است. گرفته شده و تنوع ژانرها و برنامه

اُنین   ( و مطالعه1393بابایی فرد و دیگران )  های آن، تنها در مطالعه استفاده از اینترنت و قابلیت

دارد که بین تلویزیون  ها بیان می ( مورد اشاره بوده است. نتایج این بررسی2013یچی )

و ابعاد استفاده از آن  ای و هویت فرهنگی ارتباط معکوسی وجود داشته؛ اما بین اینترنت ماهواره

و هویت فرهنگی ارتباط مستقیمی مشاهده شده است. در واقع اینترنت با برخورداری از 

تواند هویت فرهنگی ملی و  های متنوع، ضمن توجه به هویت جهانی، می ها و فرصت قابلیت

هد که د محلی را نیز در میان کاربران خود ترویج نماید. در مجموع، پیشینه تجربی نشان می

های فرهنگی مخاطبان خود دارند، به هویت آنان شکل  ها با تأثیراتی که بر ارزش رسانه

دهند. بر این مبنا پژوهش حاضر نیز در امتداد تحقیقات گذشته قرار داشته و به تأثیرات  می

آماری مد نظر   جامعه  پردازد. با این وجود، در این پژوهش، نوع استفاده ها می فرهنگی رسانه

ای )استفاده از  علمی از اینترنت( و تلویزیون ماهواره  یعنی دانشجویان از اینترنت )استفاده

های علمی، فرهنگی، سیاسی و سرگرمی( مورد تأکید قرار گرفته و سعی شده تا استفاده  برنامه
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سویی با  مخاطب بررسی شود. در بخش هویت فرهنگی نیز عالوه بر هم  ها براساس گروه از رسانه

اند، به عناصر ملی و محلی در ابعاد  ها و هویت فرهنگی پرداخته رسانه  مطالعاتی که به رابطه

گوناگون هویت فرهنگی نظیر هویت زبانی، هویت ملی، هویت تاریخی و هویت هنری توجه 

 های جهانی و هویت فرهنگی مورد سنجش قرار گیرد. بین رسانه  شده است تا نوع رابطه

 ظریمبانی و چارچوب ن

رابطه اینترنت و هویت،   های مارک پاستر در زمینه  مباحث نظری این پژوهش مبتنی بر نظریه

های جان تاملینسون در مورد  استوارت هال درباره رابطه تلویزیون و هویت فرهنگی و دیدگاه

 شده است. شدن و هویت فرهنگی است که در ادامه به هر یک پرداخته رابطه جهانی

 ها و هویت ینترنت، عصر دوم رسانهمارک پاستر: ا

، بیان «ها عصر دوم رسانه»پرداز آمریکایی، در کتاب معروف خود با عنوان  مارک پاستر، نظریه

های  ها و ابزارهای جدید ارتباطی مانند تلفن همراه، تلویزیون دارد که جهان با ظهور رسانه می

پردازان، عصر دوم  ت. از دیدگاه نظریهاس  ها شده ای و اینترنت وارد عصر دوم رسانه ماهواره

های جدید ارتباطی  آوری گیری نوع جدید جامعه از طریق ادغام فن ها با ظهور و شکل رسانه

ای خود  ها، هر رسانه ای با رایانه، تلویزیون و تلفن ظاهر شده است. در عصر دوم رسانه ماهواره

های الکترونیکی جدید )نظیر  نهرو با گسترش رسا حامل پیام و فرهنگ خاصی است، ازاین

 (.52: 1380یابند )مهرداد،  ها نیز انتشار می اینترنت(، آن پیام

، به بیان مراحل تکوین شبکه روابط اجتماعی و مبادله «رسانی شیوه اطالع»پاستر در نظریه 

. عصر 3. عصر مبادله مکتوب )نوشتاری( و 2وگویی(،  . عصر شفاهی )گفت1نمادین، شامل 

شد،  ها خواسته می طور که از آن پردازد. ازنظر او درگذشته، مردم آن طات الکترونیک میارتبا

گیری از نوشتار دریافت نیرومندی از  گفتند، سپس با بهره اندیشیدند و سخن می می

خودمختاری را در توصیف رویدادهای جهان بیرون از خود آشکار کردند و اکنون در زمان 

-115: 1377پاشیده است )پاستر،  های گذشته را ازهم ها، یقین زیسا پسامدرن، گسترش شبیه

های ارتباطی مبتنی بر  رسانی، یا نظام که ظهور شیوه اطالع طوری (. به471: 1390؛ وبستر، 113

دهد و دگرگونی مشابهی در شکل  وسایل الکترونیکی نحوه تفکر ما را درباره ذهنیت تغییر می

(. او در ادامه ماهیت اینترنت را عدم قطعیت 112: 1377استر، دهد )پ جامعه را نیز وعده می

داند. این ویژگی تنها به سبب خصلت پسامدرنیستی آن نیست، بلکه اینترنت به عنوان یک  می
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رود. چرا که  های الگوهای چاپ و پخش در ارتباطات فراتر می رسانه جدید از محدودیت

زمان و  . دریافت هم2شود،  زیاد دیگر فراهم می  ا عدهای زیاد ب وگوهای عده . گفت1آن   واسطه به

. کنش ارتباطی، از روابط فضایی 3شود،  تغییر و توزیع مجدد کاالهای فرهنگی ممکن می

گرایی  . هم5شود و  پذیر می . ارتباط سریع جهانی امکان4شود،  جا می سرزمینی مدرنیته جابه

 (.302: 1389اده، ز شود )مهدی ای در قالب شبکه ایجاد می رسانه

ها بر ذهنیت و هویت داشته، توجه نشان  از سوی دیگر پاستر به تأثیراتی که عصر دوم رسانه

سازی از طریق سازوکارهای  های اطالعاتی، ذهنیت راه دهد. از نظر او در عصر اینترنت و بزرگ می

که  طوری آید. به میترین کاربردهای اینترنت به شمار  گیرد که از متداول کنش متقابل صورت می

واسط، حتی از خرید اینترنتی یا کسب اطالعات از  -در این فضا ارتباطات الکترونیکی کامپیوتر 

کند  (. او همچنین تأکید مى69: 1377آید )پاستر،  تر به شمار می طریق وسایل الکترونیکی مهم

ها، اطالعات و  ، دادهدر دوره جدید که اینترنت و ارتباطات الکترونیک در جامعه سیطره دارد

دیگر، وسایل نوین اطالعاتى و  عبارت سازند. به اجتماعات مجازى هستند که هویت افراد را می

ها را در وضعیت  آورند، هویت هاى بشر امروز به وجود مى ارتباطى در اثر تغییراتى که در برداشت

ت. در واقع ارتباطى که با اتکا دهند که متفاوت و حتى مغایر با گذشته اس اى قرار مى کامالً تازه

کند و  گیرد، در مسیر فراملیتی شدن حرکت می به وسایل ارتباطى و اطالعاتى جدید شکل مى

ثبات، تغییرپذیر  ستیزد. در مجموع، جامعه اطالعاتى مبین هویت بی با هرگونه تثبیت هویت می

سوی  ر است و افراد را بهو منعطف انسان جدید است. هویتى که مدام در حال تغییر و ناپایدا

 دهد. هویتى دیجیتالی سوق می

 استوارت هال: تلویزیون و هویت فرهنگی

گفتمان  1رمزگشایی -رمزگذاری »پرداز حوزه مطالعات فرهنگی، در مقاله  استوارت هال، نظریه

 پردازد. او با رد های تلویزیونی می به بحث پیرامون چگونگی تدوین و مصرف برنامه« تلویزیون

های سنتی و خطی ارتباط )فرستنده / پیام / گیرنده( به دلیل فقدان ادراکی ساختارمند از  مدل

توان به  دارد که می ای از روابط؛ بیان می اجزای ساختار پیچیده  مثابه مراحل گوناگون تبادل به

ولید / این پروسه به عنوان ساختاری نظر کنیم که از راه همبستگی مراحل مرتبط اما متمایز )ت

(. بر 338و  337: 1382یابد )هال،  گیرد و تداوم می انتشار / توزیع / مصرف / بازتولید( شکل می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Encoding - Decoding 
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پردازد. در  خصوص در تلویزیون( می ای )به مدلی جدید از ارتباطات رسانه  این مبنا او به ارائه

لویزیون سه برهه در گفتمان ت« چرخه معنا»دهد،  الگویی که هال از ارتباط تلویزیونی ارائه می

کند که هر یک از این سه برهه واجد جهت و شرایط وجودی خاصی است. در  متمایز را طی می

ها شرح خاص خودشان از یک  اندرکاران رسانه مرحله اول که یک فرایند رمزگذاری است، دست

ها  در واقع آندهند.  صورت گفتمان معنادار تلویزیونی ارائه می اجتماعی را به  نشده پردازش  واقعه

رو در  شود. ازاین کنند که هر رویداد خام اجتماعی چگونه در گفتمان رمزگذاری می تعیین می

ها( مستولی  های نگریستن به جهان )یا طیفی از انواع ایدئولوژی این مرحله طیفی از شیوه

خام محض اینکه رویداد  هستند. اما در دومین مرحله چرخه معنا در گفتمان تلویزیون، به

یابند و آن را  اجتماعی در گفتمانی معنادار قرار گرفت، قواعد صوری زبان و گفتمان تسلط می

  دهند. و سرانجام در سومین مرحله مخاطبان از برنامه در معرض بازی معانی چندگانه قرار می

های دیدن جهان )انواع  که طیف دیگری از شیوه طوری کنند، به تولیدشده رمزگشایی می

گیرند. در این مرحله، مخاطب نه با یک رویداد خام  لوژی( در موقعیت مسلط قرار میایدئو

شود که برای معنادارشدن رویداد  اجتماعی بلکه با ترجمان گفتمانی آن رویداد مواجه می

 (.31-33: 1389مذکور، مخاطب باید گفتمان آن را رمزگشایی کند و بفهمد )استوری، 

حال مؤثر باشد،  ل ارتباطی مذکور بخواهد کامل و درعینکه مد از نظر هال، درصورتی

که معنایی  گفتمان باید به شکل اعمال اجتماعی ترجمه شود و باری دیگر تحول یابد. درصورتی

بسته نباشد  وجود نداشته باشد، مصرفی نیز شکل نخواهد گرفت و اگر معنا با عمل همراه و هم

ها خواهان آن  اما در این میان کارگزاران رسانه(. 338: 1382تأثیری نخواهد داشت )هال، 

حال،  های تلویزیونی را دریافت کنند. بااین هستند که مخاطبان معنای اصلی پیام یا پیام

ها، فرایندی  کند، رمزگشایی، قرائت )خوانش( یا تفسیر پیام یا پیام همچنان که هال بیان می

های ارتباطی تصور کنند.  ان رسانهتر از آن چیزی که ممکن است کارگزار است پیچیده

ها و  طرف، به پیچیدگی، تعدد یا حتی ابهام موجود در نشانه پیچیدگی این فرایند، ازیک

های تاریخی، اقتصادی،  ها، و از طرف دیگر، به زمینه های شنیداری و دیداری رسانه پیام

ن دلیل، این امکان وجود گردد. به همی شناختی مخاطبان، برمی اجتماعی، فرهنگی، روانی و روان

وجه  هیچ ای عمل کنند که به گونه ای به های رسانه دارد که مخاطبان در رمزگشایی یا تفسیر پیام

دیگر، مخاطبان ممکن  عبارت ها نبوده باشد. به اندرکاران رسانه مورد انتظار کارگزاران و دست

های تلویزیونی که مد نظر  مها یا پیا است تفسیری کامالً متفاوت، و حتی متعارض از نشانه
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دیگر، از نظر  عبارت (. به111: 1391کارگزاران بوده است، ارائه دهند )ساروخانی و بابایی فرد، 

ای وجود دارد. یعنی میان  هال، امکان استنباط بیش از یک برداشت یا قرائت از متون رسانه

شود،  خاطب رمزگشایی میشود و آنچه از سوی م فرستنده رمزگذاری می  وسیله پیامی که به

 (.226: 1392زاده،  لزوماً انطباق یا همانندی وجود ندارد )مهدی

ای از سه جایگاه )رمزگان( فرضی که رمزگشایی گفتمان  شناسی در ادامه، هال گونه

. نخستین جایگاه فرضی، جایگاه 1دهد.  ها شکل بگیرد را ارائه می تواند براساس آن تلویزیون می

است. در چنین جایگاهی، مخاطب در چارچوب رمزگان مسلط واکنش « نیکهژمو -مسلط »

دهد. رمزگشایی از گفتمانی تلویزیونی در این جایگاه، به معنای هماهنگ شدن با  نشان می

)جایگاه « توافقی». جایگاه یا رمزگان 2ای تولیدکنندگان آن گفتمان است.  رمزگان حرفه

ای از عناصر  رمزگشایی درون این جایگاه توافقی، آمیزه وتعدیل شده(، دومین جایگاه است. جرح

شود. این رمزگشایی مشروعیت تعاریف هژمونیک درمورد  سازگار و متعارض را شامل می

تر(  تر )خاص پذیرد، اما در سطحی محدودتر و موردی های معنایی اصلی )مجرد( را می داللت

کند.  گان با استثنائاتی نسبت به اصول عمل میکند. در واقع این رمز ای خود را بنا می اصول پایه

جو(، سومین جایگاه در رمزگشایی است. مخاطب در این جایگاه  )تقابل« متعارض». رمزگان 3

گیرد که پیام  کند، اما تصمیم می رمزگان مرجح گفتمان تلویزیون را تشخیص داده و درک می

 (.349-352: 1382ایی کند )هال، ای کامالً متضاد و در چارچوبی بدیل رمزگش را به شیوه

شده است و  سو، از این نظر که متن واجد معنایی قطعی و تعیین در مجموع، هال از یک

کند، فاصله گرفته، و از سوی دیگر، این ایده  طور همسان خود را بر همه مخاطبان تحمیل می به

تواند هر  خاطب میطور کامل به روی مخاطب گشوده است و م کند که متن به را نیز رها می

نزد هال به این معناست که « خوانش مرجح»طور که خواست متن را تفسیر کند. مفهوم 

ها تحت  اند و در معنابخشیدن به متن نقش اساسی دارند، اما فعال بودن آن مخاطبان فعال

شرایط خاصی است. این شرایط خاص را خود متن، نهاد تولیدکننده متن و تاریخچه زندگی 

 (.229: 1392زاده،  کند )مهدی ویژه طبقه اجتماعی او تعیین می عی مخاطب بهاجتما

مدرن سخن هال همچنین در نظریه هویت فرهنگی، از حرکت سوژه مدرن به سوژه پست

ها که کامالً پرسش از هویت را کنار مدرن گوید. با این وجود او خوانش افراطی برخی پست می

های عظیم اجتماعی (. در این رابطه او هویت227: 1381ی، محمد پذیرد )گل اند نمیگذاشته

-زند که دیگر آن نیروی یکجمعی نظیر طبقه، نژاد، ملیت، جنسیت و جهان غرب را مثل می
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کننده و تعین بخش را ندارند. هویت، مانند هویت پیشامدرن امری طبیعی، ثابت و کلی  دست

مندشدن نیاز به دیگری دارد فرد برای هویت شود.نیست، بلکه در ظرف مکان و زمان ساخته می

تنها هویت پیشامدرن، بلکه  و مستقل از دیگری و اجتماع، هویت معناداری ندارد. در واقع او نه

دهد. به اعتقاد او اساساً هویت امری کامالً  هویت مدرن را نیز آماج انتقادات خود قرار می

رار، ثبات و پیوستگی هویت در جهان معاصر دیالکتیکی و ناپایدار است و سخن گفتن از استم

شوند و موجودیتی چندپاره دارند )عباسی قادی ها در گفتمان ساخته میجایگاهی ندارد. هویت

(. چنین برداشتی از هویت، بر سیالیت، تعدد و تنوع منابع 42و  41: 1390و خلیلی کاشانی، 

ی در جهان معاصر است. بسیاری از بخش زندگی اجتماع یابی فرد داللت دارد که ویژگی هویت

مدرنیته، عصر جهانی،  یا عصری جدید هستند و از پست  پردازان که مدعی فرارسیدن دوره نظریه

های این عصر  سازی متمایز را هم از ویژگی گویند، هویت شدن سخن می تجدد پیشرفته و جهانی

 (.227: 1381محمدی،  آورند )گل جدید به شمار می

رمزگشایی و هویت فرهنگی، تغییرات در  -های رمزگذاری  ل با پیوند نظریهدر مجموع، ها

ها در  هویت فرهنگی افراد را نتیجه شرایط دوران فرامدرن به شمار آورده و فرایند انتقال پیام

های  عالوه در فضای رسانه دهد. به ای )تلویزیونی( را در این چارچوب قرار می ارتباطات رسانه

شمار گردیده و دیگر  ای و...، منابع رمزگذاری بی انند اینترنت، تلویزیون ماهوارهنوین ارتباطی م

پیامی واحد و مسلط باشد سخن به میان آورد.   توان از یک متن واحد که در بردارنده نمی

گیرد که نهایتاً هویت  تبع آن فرایند رمزگشایی نیز در طیفی متنوع و متکثر شکل می رو به ازاین

 سازد. دچار سیالیت، تنوع و تکثر می فرهنگی را

 شدن و هویت فرهنگی جان تاملینسون: جهانی

پردازان مطرح در حوزه فرهنگ است که کانون مطالعات خود را  نیز از نظریه 1جان تاملینسون

شدن )به عنوان امری  بر ارتباط میان فرهنگ و هویت )به عنوان عناصر محلی و بومی( و جهانی

ها و  شدن است، معتقد است که فرهنگ داده است. او که از موافقان جهانی شمول( قرار جهان

شدن بوده و  اند، بلکه خود محصول جهانی شدن از بین نرفته تنها با جهانی های فرهنگی، نه هویت

شدنِ  شدن در واقع به معنای جهانی یابند. از نظر او جهانی توسط آن گسترش و توسعه می

های مدرنیته  شدن همچنان که به ترویج ویژگی اش است. جهانی فرهنگیهای  مدرنیته با ویژگی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. John Tomlinson 
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رو  کند که وجود نداشته است. ازاین پردازد، هویت جدیدی را ایجاد می ها می در همه فرهنگ

ترین نیرو در ایجاد و گسترش هویت فرهنگی بوده است )تاملینسون،  شدن شاید مهم جهانی

1388 :231.) 

پردازد  محلی شدن رولَند رابرتسون، به این مسئله می -ر نظریه جهانی تاملینسون با تأکید ب

شدن در ذات فرهنگ  شدن برای یکدیگر اهمیتی ذاتی دارند. در واقع جهانی که فرهنگ و جهانی

شدن،  باشند. جهانی شدن می های فرهنگی در ذات جهانی مدرن نهفته است و راه و رسم

های متقابل  همیشه متراکم شونده از پیوندها و وابستگییابنده و   گسترش سرعت ای به شبکه

یاد  1«ارتباط پیچیده»رود و از آن به عنوان  مشخصه زندگی اجتماعی مدرن به شمار می است و

مکانی در عصر  -مکانی فزاینده و یا فشردگی زمانی  -جواری جهانی  کند که به معنای هم می

شدن، معتقد است که از یک سو  ن فرهنگ و جهانیحاضر است. او همچنین در مورد ارتباط میا

شدن  شدن تأثیرگذارند و از سوی دیگر جهانی های محلی بر گرفته از فرهنگ بر جهانی کنش

توانسته تقید معنی به مکان را در هم بشکند و تفکری که فرهنگ و ثبات محل را در اصل به  

(. در نتیجه او برخالف 47؛ 43؛ 13-15: 1381کند )تاملینسون،  زند را تضعیف  هم گره می

های فرهنگیِ ملی و محلی  شدن که آن را عامل اصلی از بین رفتن هویت دیدگاه مخالفان جهانی

 کند. محلی ترسیم می -شدن و فرهنگ را در چارچوب دوگانه جهانی  دانند، جهانی می

محلی و نهادی  های خاص تاملینسون مدرنیته را انتزاع اعمال اجتماعی و فرهنگی از بافت

آورد. این اعمال اجتماعی و فرهنگی  ها براساس زمان و مکان به شمار می کردن و تنظیم آن

شامل اموری است که ما از طریق آن تعلق و وابستگی به یک مکان یا جمعیت را تصور 

شود همان هویت فرهنگی است. از نظر  کنیم. چارچوب تصوری که از این طریق ایجاد می می

سون، هویت فرهنگی شامل تعاریف شخص و اجتماع براساس تمایزهای خاص و معموالً با تاملین

هایی مانند جنسیت، تمایالت جنسی، طبقه اجتماعی، مذهب،  گرایش سیاسی است و از سیاست

نژاد، قومیت و ملیت تأثیر گرفته است. برخی از این تمایزها پیش از مدرنیته نیز وجود 

؛ 147: 1387هایی مدرن هستند )تاملینسون،  یر ملیت، کمابیش اندیشهاند، اما برخی نظ داشته

 (.231: 1388تاملینسون، 

از نظر تاملینسون، امروزه مفهوم هویت در قلب تصورات فرهنگی معاصر ما جای گرفته 

داری و رشد سریع  است. حرکت به سمت جهانیت، ترکیبی منطقی مبتنی بر گسترش سرمایه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Complex Connectivity 
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زدا است. اما این حرکت از یک سو توسط فرایندها و  ای منطقه های رسانه آوری ها و فن رسانه

گیرد و از  دهنده قواعد مختلف محلیت هستند مورد مخالفت قرار می رسوم مختلفی که نشان

ها )ملیت( برای واداشتن  ملت -توجهی که از سوی دولت  های قابل سوی دیگر باید تالش

شود را به این مجموعه اضافه کرد.  گی سیاسی انجام میهای خود به یک چارچوب فرهن جمعیت

رود زیرا هویت در  شدن نیز از بین نمی رو هویت فرهنگی، حتی با گسترش فزاینده جهانی ازاین

توجه زندگی  اجتماعی نیست؛ بلکه یکی از ابعاد قابل -واقع تنها یک احساس تعلق روانی 

ر قالب هویت ملی، محصول ایجاد و ابقاء تعمدی ویژه د شده، در مدرنیته است. هویت به نهادی

شدن با نوعی  زدایی جهانی هاست. بنابراین قدرت منطقه فرهنگ از طریق نظام آموزشی و رسانه

شود  های پیشرفته حمایت می ملت -شود که از سوی دولت  رو می ای روبه یافته مخالفت ساخت

 (.142-144: 1387)تاملینسون، 

 
 ی در دیدگاه تاملینسون )منبع: نگارندگان(: هویت فرهنگ1شکل 

ها گسترش  های نهادی مدرنیته را در حالی در میان همه فرهنگ شدن، ویژگی جهانی

تری بودند.  تر و با حفاظت اجتماعی کم تمام تر، نیمه دهد، که پیش از آن دارای تعلقات خاص می

در سطح رسمی تجربه فرهنگی شدن است. تأثیری که  ترین تأثیر فرهنگی جهانی این امر مهم

های خاص  شود. تجربه فرهنگی به طرق مختلف از وابستگی سنتی خود به محلیت احساس می

هایی که ما  های درک این مطلب، توجه به این واقعیت است که مکان گیرد. یکی از راه فاصله می

ای نفوذپذیر  هشدن به شکل فزایند کنیم، بر اثر ارتباطات ناشی از جهانی در آن زندگی می

های جهانی و  های این نوع نفوذپذیری محلی، تعامل ما با رسانه اند. مشهودترین نمونه شده

های ارتباطی )تلویزیون، تلفن همراه، پست الکترونیک و اینترنت( است. بنابراین ازدیاد  آوری فن

برتری  هایی را پیش روی تواند چالش شدن می های هویت )تکثر هویت( در جهانی موقعیت

 (.148-149هویت ملی که قدرتمندترین نیروی مدرنیته است قرار دهد )همان: 

 جهانیت

 ملیت محلیت

 هویت فرهنگی
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 بندی مبانی و چارچوب نظری جمع

شود که  های نوین ارتباطی، چنین برداشت می رسانه  شده در زمینه های ارائه با مروری بر نظریه

در میان جوامع از شدن  گیری و سرعت بخشیدن به پدیده جهانی ها در شکل اگرچه این رسانه

اند، اما اثرات هرکدام بر مخاطبان خود متفاوت بوده است. بر این  نقش مهمی برخوردار بوده

ای متمایز که در دوره متأخر یعنی عصر ارتباطات  مبنا، مارک پاستر، از اینترنت به عنوان رسانه

فرد اینترنت، که  ربههای منحص دهد که ویژگی کند و نشان می الکترونیک به ظهور رسیده یاد می

ویژه ذهنیت و هویت آنان داشته  تا قبل از آن وجود نداشته، بیشترین تأثیر را بر مخاطبان و به

گیرد، بر برداشت و ذهنیت  است. در واقع، انتقال اطالعاتی که از طریق اینترنت صورت می

سازد.  ی میخوش تغییرات مداوم مخاطبان اثر گذاشته و جایگاه ثابت هویت آنان را دست

های تلویزیونی  ها و معناها از تولیدکنندگان برنامه استوارت هال نیز به تشریح مراحل انتقال پیام

پردازد. او  ها توسط مخاطبان می ها و نیز نحوه خوانش و تفسیر این پیام کنندگان آن به مصرف

ها  مه، روند انتقال پیامهای تلویزیونی( بر فرهنگ عا ویژه برنامه ها )به ضمن پذیرش سیطره رسانه

گیرد. او  ها در نظر می را دوسویه دانسته و همواره جایگاهی را برای مخاطبان فعال این رسانه

ها بر هویت فرهنگی مخاطبان در عصر حاضر اشاره کرده و تکثر و  همچنین به تأثیرات رسانه

ینسون با تأکید بر نسبت بین شمرد. در انتها، جان تامل تنوع در هویت افراد را از نتایج آن برمی

کند که در آن ارتباط متقابلی میان عناصر  شدن و هویت فرهنگی، فضایی را ترسیم می جهانی

گانگی جهانیت، ملیت  شود و سه ها( و هویت فرهنگی و ملی برقرار می شدن )نظیر رسانه جهانی

های جهانی )نظیر  ه رسانهک نماید. در مجموع، با وجود آن و محلیت در هویت افراد را ایجاد می

گیری هویت جهانی در نزد مخاطبان خود از موفقیت  ای( در شکل اینترنت و تلویزیون ماهواره

اند، اما سایر ابعاد هویتی مانند هویت فرهنگیِ ملی و محلی نیز  گیری برخوردار بوده چشم

صورت  ای ارتباطی نوین بهه طور عام و رسانه شدن به گیری از امکانات جهانی اند با بهره توانسته

 -های عام  رو، اگرچه دوگانگی خاص نقش خود را در میان کنشگران اجتماعی ایفا نمایند. ازاین

هویت بومی، در تضاد با یکدیگرند، اما در  -شدن و هویت جهانی  محلی -شدن  خاص، جهانی

تیم که از دیدگاه ها، شاهد پیوند و تلفیق میان امر جهانی و امر محلی هس عصر جدید رسانه

 ها انجامیده است. پردازان به جهانی محلی شدن فرهنگی هرچه بیشتر هویت برخی نظریه
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 های پژوهش فرضیه

 اند از: های این پژوهش عبارت فرضیه

ارتباط معناداری « هویت فرهنگی دانشجویان»و « مدت و میزان استفاده از اینترنت». بین 1

 وجود دارد.

ارتباط « هویت فرهنگی دانشجویان»و « ای ان استفاده از تلویزیون ماهوارهمدت و میز». بین 2

 معناداری وجود دارد.

ارتباط « هویت فرهنگی دانشجویان»و « استفاده از منابع علمی )فارسی( اینترنت». بین 3

 معناداری وجود دارد.

ارتباط « شجویانهویت فرهنگی دان»و « استفاده از منابع علمی )غیرفارسی( اینترنت». بین 4

 معناداری وجود دارد.

« هویت فرهنگی دانشجویان»و « ای های گوناگون تلویزیون ماهواره استفاده از برنامه». بین 5

 ارتباط معناداری وجود دارد.

 روش پژوهش

روش تجربی مورداستفاده در این پژوهش از نوع پیمایش اجتماعی است. جامعه آماری موردنظر 

نفر،  250نفر( بوده که از این میان، تعداد  6418ن دانشگاه کاشان )برابر با نیز شامل دانشجویا

گیری  اند. روش نمونه ، به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب شده1با استفاده از فرمول کوکران

ای است. همچنین، جهت  صورت سهمیه ها نیز از نوع غیر احتمالی و به آوری داده جهت جمع

)روایی(، از تکنیک اعتبار صوری و برای محاسبه اعتماد )پایایی( پرسشنامه،  برآورد میزان اعتبار

پرسشنامه در  30روش ضریب آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفته که بدین منظور تعداد 

شده است. نتایج نشان داد که با توجه به میزان آلفا برای تمامی  آزمون توزیع مرحله پیش

 پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است.متغیرهای اصلی پژوهش، 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )فاصله اطمینان یا دقت d، میزان 96/1برابر با  95/0)ضریب اطمینان( در سطح  t. در این فرمول، میزان 1

در  5/0)احتمال عدم وجود صفت( برابر با  q)احتمال وجود صفت( و  p، و میزان 06/0احتمالی مطلوب( برابر با 

 نظر گرفته شده است.
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 : میزان پایایی متغیرهای اصلی پژوهش2جدول 

 میزان آلفا تعداد گویه متغیر

 612/0 2 مدت و میزان استفاده از اینترنت

 902/0 2 ای مدت و میزان استفاده از تلویزیون ماهواره

 709/0 4 استفاده از منابع علمی )فارسی( اینترنت

 705/0 3 ده از منابع علمی )غیرفارسی( اینترنتاستفا

 810/0 4 ای های گوناگون تلویزیون ماهواره استفاده از برنامه

 880/0 19 هویت فرهنگی

 در ادامه به تعریف عملیاتی متغیرهای اصلی پژوهش پرداخته شده است.

به استفاده از اینترنت . مدت آشنایی با اینترنت )این گویه 1مدت و میزان استفاده از اینترنت: 

زمانی است که فرد از اولین بار تاکنون با اینترنت آشنایی  در بلندمدت اشاره دارد و به معنای مدت

مدت اشاره  . میزان استفاده از اینترنت )این گویه به استفاده از اینترنت در کوتاه2داشته است( و 

 کند(. از اینترنت استفاده میروز که فرد  زمانی از شبانه دارد و عبارت است از مدت

ای )این  . مدت آشنایی با تلویزیون ماهواره1ای:  مدت و میزان استفاده از تلویزیون ماهواره

زمانی است که  ای در بلندمدت اشاره دارد و به معنای مدت گویه به استفاده از تلویزیون ماهواره

. میزان استفاده از 2داشته است( و  ای آشنایی فرد از اولین بار تاکنون با تلویزیون ماهواره

مدت اشاره دارد و  ای در کوتاه ای )این گویه به استفاده از تلویزیون ماهواره تلویزیون ماهواره

 کند(. ای استفاده می روز که فرد از تلویزیون ماهواره زمانی از شبانه عبارت است از مدت

، SIDهای علمی داخلی )مانند از سایت . استفاده1استفاده از منابع علمی )فارسی( اینترنت: 

magiran  ،)...استفاده از اینترنت برای خرید 3های داخلی،  . دریافت آخرین اخبار علمی از وبالگ2و .

 های آموزشی داخلی. DVDو ها  CD. استفاده از اینترنت برای خرید 4کتاب و مجالت داخلی و 

 Scopusهای علمی خارجی )مانند . سایت1استفاده از منابع علمی )غیرفارسی( اینترنت: 

. استفاده از اینترنت برای خرید 3های خارجی و  . دریافت آخرین اخبار علمی از وبالگ2و...(، 

 کتاب و مجالت خارجی.

های علمی ماهواره  استفاده از برنامه .1ای:  های گوناگون تلویزیون ماهواره استفاده از برنامه

ها،  های فرهنگی ماهواره )مانند فیلم . استفاده از برنامه2و ...(، های پزشکی  )مانند برنامه

 و...( و BBC ،CNNهای سیاسی و خبری ماهواره )مانند  . استفاده از برنامه3ها و...(،  سریال

 های ورزشی، آشپزی و...(. های تفریحی و سرگرمی ماهواره )مانند برنامه . استفاده از برنامه4
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هایم از واژگان فارسی  . در صحبت2برم،  مطالعه اشعار فارسی لذت می. از 1هویت فرهنگی: 

. در پیامک و ایمیل زدن از زبان فارسی استفاده 3کنم،  جای واژگان خارجی استفاده می به

. به 5کنم،  ای( استفاده میزبان تلویزیون )داخلی یا ماهواره های فارسی. از برنامه4کنم،  می

. نسبت به پرچم و 6کنم،  مانند مفاخر علمی و تاریخی( افتخار میها و مفاخر ملی ) شخصیت

ورسوم و مناسک ایرانی )مانند مراسم ازدواج و  . به آداب7سرود ملی احساس شور و شوق دارم، 

نوازی و کمک به  های ایرانی و اسالمی )مانند مهمان . به ارزش8مندم،  مراسم نوروزی( عالقه

. به آثار و 10مندم،  دستی اقوام ایرانی عالقه ورسوم و صنایع به آداب. 9مندم،  نیازمندان( عالقه

. به گردشگری 11کنم،  ها افتخار می مندم و نسبت به آن مذهبی و تاریخی کشور عالقه  ابنیه

های گردشگری تاریخی  . بازدید از مکان12مندم،  مذهبی )در داخل یا خارج از کشور( عالقه

های گردشگری تفریحی داخل را به خارج  . بازدید از مکان13دهم،  داخل را به خارج ترجیح می

. 15کنم،  مندم و به آن افتخار می های تاریخی ایرانی عالقه. به معماری خانه14دهم،  ترجیح می

های  . تماشای فیلم و سریال16مندم،  های سنتی ایرانی عالقه های دکوراسیون خانه به طرح

. از موسیقی سنتی ایرانی استفاده کرده و احساس 17دهم،  میایرانی را به خارجی ترجیح 

غذایی خود استفاده   های ایرانی در برنامه. از غذاها و نوشیدنی18نزدیکی و آرامش با آن دارم، 

 مندم.نویسی و خطاطی )مانند نستعلیق( عالقه های خوش . نسبت به طرح19کنم و  می

 های پژوهش یافته

نفر  114درصد( زن و  4/54نفر ) 136دهد که: از نظر جنس:  ا نشان میه نتایج توصیفی یافته

نفر  41سال،  23درصد( در گروه سنی کمتر از  6/79نفر ) 199درصد( مرد؛ از نظر سن:  6/45)

 28درصد( در گروه سنی بیشتر از  4نفر ) 10سال و  28تا  23درصد( در گروه سنی  4/16)

درصد( از  4/36نفر ) 91درصد( از دانشکده علوم پایه،  6/23نفر ) 59سال؛ از نظر دانشکده: 

 6/29نفر ) 74درصد( از دانشکده معماری و هنر و  4/10نفر ) 26دانشکده فنی و مهندسی، 

درصد( در  6/75نفر ) 189درصد( از دانشکده ادبیات و علوم انسانی و از نظر مقطع تحصیلی: 

درصد( در  8/6نفر ) 17ع کارشناسی ارشد و درصد( در مقط 6/17نفر ) 44مقطع کارشناسی، 

 اند. مقطع دکتری بوده
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 : توصیف متغیرهای اصلی پژوهش3جدول 

 متغیرها
 ها طبقه

 جمع
 باال متوسط پایین

 مدت و میزان استفاده از اینترنت
 250 21 161 68 فراوانی

 100 4/8 4/64 2/27 درصد

مدت و میزان استفاده از تلویزیون 
 ای ماهواره

 250 8 47 195 فراوانی

 100 2/3 8/18 78 درصد

استفاده از منابع علمی )فارسی( 
 اینترنت

 250 19 108 123 فراوانی

 100 6/7 2/43 2/49 درصد

استفاده از منابع علمی )غیرفارسی( 
 اینترنت

 250 24 109 117 فراوانی

 100 6/9 6/43 8/46 درصد

های گوناگون  استفاده از برنامه
 ای لویزیون ماهوارهت

 250 22 54 174 فراوانی

 100 8/8 6/21 6/69 درصد

 هویت فرهنگی
 250 155 89 6 فراوانی

 100 62 6/35 4/2 درصد

گویان برای متغیر  دهد که بیشترین میزان فراوانی و درصد پاسخ نشان می 3جدول شماره 

صد( در طبقه متوسط؛ برای متغیر در 4/64نفر ) 161، با «مدت و میزان استفاده از اینترنت»

درصد( در طبقه پایین؛ برای  78نفر ) 195، با «ای مدت و میزان استفاده از تلویزیون ماهواره»

درصد( در طبقه پایین؛ برای  2/49نفر ) 123، با «استفاده از منابع علمی )فارسی( اینترنت»متغیر 

درصد( در طبقه پایین؛  8/46نفر ) 117با  ،«استفاده از منابع علمی )غیرفارسی( اینترنت»متغیر 

درصد( در  6/69نفر ) 174، با «ای های گوناگون تلویزیون ماهواره استفاده از برنامه»برای متغیر 

 درصد( در طبقه باال قرار دارد. 62نفر ) 155، با «هویت فرهنگی»طبقه پایین و برای متغیر 

 ت فرهنگی دانشجویان: آزمون رابطه بین متغیرهای اصلی و هوی4جدول 

 متغیر
میزان 
 آزمون

سطح 
 معناداری

 نتیجه آزمون

 008/0 -153/0 مدت و میزان استفاده از اینترنت
وجود رابطه معنادار و 

 معکوس

 001/0 -189/0 ای مدت و میزان استفاده از تلویزیون ماهواره
وجود رابطه معنادار و 

 معکوس

 000/0 212/0 استفاده از منابع علمی )فارسی( اینترنت
وجود رابطه معنادار و 

 مستقیم

 عدم وجود رابطه 490/0 002/0 استفاده از منابع علمی )غیرفارسی( اینترنت

های گوناگون تلویزیون  استفاده از برنامه
 ای ماهواره

146/0- 010/0 
وجود رابطه معنادار و 

 معکوس



  1400پاییز  / 40 شماره/ دهم سال/  رسانه علمی جامعه، فرهنگ و فصلنامه 110
 

 

براساس این جدول، پردازد.  های اصلی پژوهش می به آزمون فرضیه 4جدول شماره 

صورت معکوس(،  و به 99/0)در سطح اطمینان « مدت و میزان استفاده از اینترنت»متغیرهای 

صورت معکوس(،  و به 99/0)در سطح اطمینان « ای مدت و میزان استفاده از تلویزیون ماهواره»

قیم( و صورت مست و به 99/0)در سطح اطمینان « استفاده از منابع علمی )فارسی( اینترنت»

صورت  و به 95/0)در سطح اطمینان « ای های گوناگون تلویزیون ماهواره استفاده از برنامه»

استفاده از »اند. اما بین متغیر  ارتباط معناداری داشته« هویت فرهنگی دانشجویان»معکوس( با 

 ست.ای مشاهده نشده ا رابطه« هویت فرهنگی دانشجویان»و « منابع علمی )غیرفارسی( اینترنت

 بینی هویت فرهنگی گام برای پیش به : تحلیل رگرسیونی گام5جدول 

مراتب 

ورود 

 متغیرها

 R متغیرهای واردشده
2 

R
 2 

R شده تعدیل 
خطای 

 استاندارد

 881/9 041/0 045/0 212/0 استفاده از منابع علمی )فارسی( اینترنت گام اول

 660/9 084/0 091/0 302/0 مدت و میزان استفاده از اینترنت گام دوم

 گام سوم
مدت و میزان استفاده از تلویزیون 

 ای ماهواره
334/0 111/0 100/0 572/9 

تحلیل چندمتغیره، جهت سنجش تأثیر خالص متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته و نیز 

شود. برای این منظور، در اینجا از روش رگرسیون  بین خود متغیرهای مستقل انجام می

گام پیش  گر آن است معادله رگرسیونی تا سه بیان 5فاده شده است. جدول شماره گام است به گام

متغیر از  3اند،  متغیری که با متغیر وابسته در ارتباط بوده 4رفته است. به این معنا که، از بین 

به « استفاده از منابع علمی )فارسی( اینترنت»بیشترین تأثیر برخوردارند. در گام اول، متغیر 

R، ضریب تعیین )212/0( آن برابر با Rه وارد شده که میزان ضریب رگرسیون )معادل
( برابر با 2

است. در  881/9و خطای استاندارد آن برابر با  041/0شده برابر با  ، ضریب تعیین تعدیل045/0

، 302/0قرار دارد که ضریب رگرسیون آن « مدت و میزان استفاده از اینترنت»گام دوم، متغیر 

 660/9و خطای استاندارد آن  084/0شده آن  ، ضریب تعیین تعدیل091/0تعیین آن ضریب 

در معادله جای « ای مدت و میزان استفاده از تلویزیون ماهواره»است. در گام سوم نیز متغیر 

 است. 572/9و  100/0، 111/0، 334/0گرفته که میزان ضرایب آن به ترتیب برابر با 
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 بینی هویت فرهنگی ن معادله رگرسیونی برای پیش: عناصر متغیر درو6جدول 

 سطح معناداری B Beta T نام متغیر ردیف

 000/0 141/4 258/0 786/0 استفاده از منابع علمی )فارسی( اینترنت 1

 003/0 -972/2 -189/0 -905/1 مدت و میزان استفاده از اینترنت 2

 019/0 -358/2 -145/0 -988/0 ای مدت و میزان استفاده از تلویزیون ماهواره 3

پردازد که به ترتیب  متغیرهای درون معادله رگرسیونی می Betaبه میزان  6جدول شماره 

مدت و میزان استفاده از »، متغیر 258/0با « استفاده از منابع علمی )فارسی( اینترنت»به متغیر 

 -145/0با « ای وارهمدت و میزان استفاده از تلویزیون ماه»و متغیر  -189/0با « اینترنت

 صورت زیر است. یافته است. در مجموع، شکل کلی معادله رگرسیونی سه متغیره به اختصاص

 

 گیری و پیشنهادهای پژوهش نتیجه

گیری  ترین منابع در شکل های ملی به عنوان یکی از مهم های جهانی در کنار رسانه امروزه رسانه

های متنوع خود در  ها با امکانات و قابلیت این رسانهآیند.  هویت کنشگران اجتماعی به شمار می

ها در ژانرهای گوناگون، بیش از همه، تغییراتی را در هویت فرهنگی  تصویرسازی و نمایش برنامه

ها را بیشتر افراد جوان تشکیل  جا که کاربران این رسانه کنند. از آن مخاطبان خود ایجاد می

تر است.  ویژه دانشجویان، محسوس در میان جوانان، به دهند، در نتیجه شدت این تغییرات می

هایی مانند  این پژوهش با تأکید بر اهمیت موضوعی چون هویت فرهنگی، به بررسی تأثیر رسانه

ای بر هویت فرهنگی جوانان در فضای دانشگاه پرداخته است.  اینترنت و تلویزیون ماهواره

اینترنت و هویت(،   ای مارک پاستر )در زمینهه بر نظریه مباحث نظری این مطالعه، با تکیه

شدن و  جهانی  تلویزیون و هویت فرهنگی( و جان تاملینسون )در زمینه  استوارت هال )در زمینه

ها، ماهیت اینترنت را عدم  هویت فرهنگی( بوده است. مارک پاستر با نظریه عصر دوم رسانه

وگوهای جمعی، دریافت و توزیع کاالهای  تتوان به گف های آن می داند که از ویژگی قطعیت می

ای  گرایی شبکه فرهنگی، کنش ارتباطی بدون زمان و مکان، ارتباطات سریع جهانی و هم

( + )استفاده از منابع علمی فارسی اینترنت( -905/1ستفاده از اینترنت( ))مدت و میزان ا

(786/0 + )669/81 =Y ( +-988/0ای( ) )مدت و میزان استفاده از تلویزیون ماهواره 
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های این عصر بر هویت و ذهنیت افراد تأثیراتی داشته و  ها اشاره کرد. همچنین، ویژگی رسانه

رمزگشایی  -های رمزگذاری  نظریهثبات و متزلزل ساخته است. استوارت هال نیز با  ها را بی آن

کند که چرخه معنا در گفتمان تلویزیون سه مرحله  تلویزیون و هویت فرهنگی بیان می

کند که امکان  گذارد. او تأکید می رمزگذاری، بازی معنای چندگانه و رمزگشایی را پشت سر می

ی بین پیامی که ای وجود دارد. یعن استنباط بیش از یک برداشت یا قرائت از متون رسانه

شود، لزوماً انطباق  شود و آنچه از سوی مخاطب رمزگشایی می فرستنده رمزگذاری می  وسیله به

صورت  داده و آن را به یا همانندی وجود ندارد. بر این مبنا تغییراتی در حوزه هویت نیز رخ

ت فرهنگی شدن و هوی متکثر و متنوع ساخته است. همچنین، جان تاملینسون با نظریه جهانی

گانگی هویت فرهنگی در قالب  شدن اشاره نموده و بر سه به ارتباط تنگاتنگ بین هویت و جهانی

 کند. محلیت، ملیت و جهانیت تأکید می

دهد که در آزمون  های پژوهش نشان می در بخش تجربی نیز نتایج حاصل از آزمون فرضیه

ویت فرهنگی دانشجویان ارتباط فرضیه نخست، بین مدت و میزان استفاده از اینترنت و ه

های  ( وجود دارد. این نتیجه ضمن تأیید نظریه99/0معنادار و معکوسی )در سطح اطمینان 

( و 2013(، وُو و دیگران )2013مارک پاستر و جان تاملینسون، از نتایج مطالعات اُنین یچی )

نشان داد که بین مدت و کند. آزمون فرضیه دوم،  ( پشتیبانی می1393بابایی فرد و همکارانش )

ای و هویت فرهنگی دانشجویان رابطه معنادار و معکوسی )در  میزان استفاده از تلویزیون ماهواره

رمزگشایی استوارت هال و  -( وجود دارد. این یافته، نظریه رمزگذاری 99/0سطح اطمینان 

های محمدپور  پژوهش نظریه هویت فرهنگی جان تاملینسون را مورد تأیید قرار داده و از نتایج

( 2011(، مدنی )1391(، حقیقی )1390آبادی ) آبادی و ابراهیم (، زارع شاه1389و همکارانش )

 کند. ( پشتیبانی می2013و وُو و همکارانش )

نتیجه حاصل از آزمون فرضیه سوم نشان داد که بین استفاده از منابع علمی )فارسی( 

( وجود 99/0ه معنادار و معکوسی )در سطح اطمینان اینترنت و هویت فرهنگی دانشجویان رابط

آمده از تحقیق بابایی فرد و  دست های پاستر و تاملینسون، نتایج به دارد. بنابراین عالوه بر نظریه

گیرد. اما بین استفاده از منابع علمی )غیرفارسی(  ( مورد تأیید قرار می1393همکارانش )

ای مشاهده نشده  نی فرضیه چهارم پژوهش، رابطهاینترنت و هویت فرهنگی دانشجویان، یع

ای و هویت فرهنگی دانشجویان ارتباط  های گوناگون تلویزیون ماهواره است. همچنین بین برنامه

های استوارت  ( وجود دارد که ضمن تأیید نظریه95/0معنادار و معکوسی )در سطح اطمینان 
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( و 2013(، وُو و همکارانش )2011ی )هال و تاملینسون، نتایج مطالعاتی مانند تحقیق مدن

گر  دهد. همچنین، نتایج تحلیل چندمتغیره بیان ( را موردحمایت مجدد قرار می1391حقیقی )

. مدت و میزان 2. استفاده از منابع علمی )فارسی( اینترنت، 1آن است که به ترتیب متغیرهای: 

ای وارد معادله رگرسیونی  ن ماهواره. مدت و میزان استفاده از تلویزیو3استفاده از اینترنت و 

 اند. اند و بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته یعنی هویت فرهنگی داشته شده

گیری از اینترنت و  دهد که مدت و میزان بهره آمده نشان می دست طورکلی نتایج به به

صورت معکوس  ای به های گوناگون تلویزیون ماهواره ای و نیز استفاده از برنامه تلویزیون ماهواره

رود که میزان  ها، انتظار می که با افزایش استفاده از آن طوری بر هویت فرهنگی تأثیر دارند به

گرایش به هویت فرهنگیِ ملی و محلی کاسته شود. بر مبنای نظریه پاستر در عصر دوم 

به خود گرفته و ای  ها، ذهنیت و هویت افراد تحت تأثیر اینترنت، تلویزیون و... شکل تازه رسانه

مدرن  شود. همچنین، استوارت هال با توصیف هویت پست ثبات و سیال ظاهر می به صورتی بی

گانه که برآمده از جهانیت، ملیت و محلیت است، همگی به تأثیر  هویت سه  و تاملینسون با ارائه

ملی و محلی شدن بر هویت فرهنگی  نمایندگان اصلی جهانی  مثابه های نوین ارتباطی به رسانه

 کنند. اشاره می

اما در کنار این نتایج، بین متغیر استفاده از منابع علمی )فارسی( اینترنت و هویت فرهنگی 

ارتباط معنادار و مستقیمی مشاهده شده است. یعنی با افزایش استفاده از منابع علمی به زبان 

هنگیِ ملی و محلی در سطح توان انتظار داشت که میزان گرایش و تعلق به هویت فر فارسی، می

شدن در قالب  های جهانی گیری از ظرفیت باالتری قرار خواهد گرفت. بنابراین در صورت بهره

های  شدن به عنوان تهدیدی برای هویت تنها جهانی ها، نه مدیریت در نوع استفاده از رسانه

کنشگران اجتماعی قرار آید، بلکه فرصتی را برای تقویت آن نیز در اختیار  فرهنگی به شمار نمی

های جهانی در مدیریت هویت مؤثر واقع  گیری از رسانه دیگر، مدیریت در بهره عبارت دهد. به می

محلی  -های استوارت هال و جان تاملینسون )همچون نظریه جهانی  رو، دیدگاه شود. ازاین می

معنا « نی و عامجها»و « بومی و خاص»شدن رولند رابرتسون( مبنی بر عدم وجود تضاد بین 

شدن امر  شدن امر محلی و محلی شدن، یعنی جهانی شکل جدیدی از جهانی  منزله یابد و به می

 جهانی است.

گیری  شده در این پژوهش نیز، مبتنی بر مباحث تجربی در دو بخش بهره پیشنهادهای ارائه

 اند از: تهای نوین ارتباطی و هویت فرهنگی دانشجویان قرار دارد که عبار از رسانه



  1400پاییز  / 40 شماره/ دهم سال/  رسانه علمی جامعه، فرهنگ و فصلنامه 114
 

 

دهد  های نوین ارتباطی. نتایج این پژوهش نشان می گیری از رسانه . توجه به کیفیت بهره1

که مدت و میزان استفاده از اینترنت، در سطح متوسط؛ و مدت و میزان استفاده از تلویزیون 

های  گاهشود برگزاری مستمر کار ای، در سطح پایین قرار دارد. بر این اساس، پیشنهاد می ماهواره

گیری مفید از  افزاری رایانه و اینترنت و مدیریت در بهره های نرم آموزشی جهت آشنایی با قابلیت

ای( در اولویت قرار گیرد. همچنین،  های نوین ارتباطی )نظیر اینترنت و تلویزیون ماهواره رسانه

راگیر بودن آن ه از طریق افزایش سرعت و ف گیری از اینترنت در سطح دانشگا سهولت در بهره

جویی در زمان و هزینه استفاده  رود با این اقدامات، شاهد صرفه مورد توجه قرار گیرد. انتظار می

 از اینترنت باشیم.

. ضرورت توجه به حفظ و ارتقاء سطح هویت فرهنگی دانشجویان. لزوم همکاری بیشتر 2

و محلی؛ برگزاری نهادهای فرهنگی دانشگاه در برگزاری مراسم و مناسک مذهبی، ملی 

های  دستی محلی( در سطح دانشگاه؛ اختصاص مجله های هنری )نظیر صنایع نمایشگاه

ورسوم و مناسک محلی و ملی(، معرفی  های معرفی فرهنگ ایرانی )آداب دانشجویی در زمینه

ها و  های گردشگری در کشور )مانند گردشگری تاریخی و مذهبی( و نیز معرفی شخصیت مکان

های گوناگون علمی، سیاسی، اجتماعی و...(؛ ایجاد تسهیالت بیشتر جهت  ی )در رشتهمفاخر مل

گردشگری تاریخی و مذهبی دانشجویان توسط معاونت فرهنگی دانشگاه؛ همکاری معاونت 

های تحلیل و نقد  های دانشجویی جهت نمایش مستمر و نیز برگزاری جلسه فرهنگی با انجمن

نی )در موضوعات گوناگون( با حضور اساتید داخل و خارج از دانشگاه؛ های ایرانی و غیر ایرا فیلم

های  زبان و ادبیات فارسی توسط انجمن  های آموزشی در زمینه برگزاری مستمر کارگاه

دانشجویی؛ ضرورت توجه مجالت دانشجویی به واژگان معرفی شده از سوی فرهنگستان زبان و 

 این واژگان از سوی سخنرانان و اساتید. ادب فارسی و نیز اهتمام به استفاده از
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 ( 1389استوری، جان« .)ترجمه حسین پاینده، تهران، «مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه ،

 نشر آگه.

 ( بررسی تأثیر اینترنت بر هویت 1393بابایی فرد، اسداهلل؛ گنجی، محمد و حیدریان، امین .)

فصلنامه »های دولتی و علوم پزشکی کاشان(،  دانشگاهچندفرهنگی )مطالعه موردی: دانشجویان 

 .97-124، دوره دوم، شماره چهارم: «فرهنگی -مطالعات توسعه اجتماعی 
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 مطبوعاتی ایران. -فرهنگی 
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 های فرهنگی. پژوهش

 ( جهانی1387تاملینسون، جان .) پژوهشنامه »الهام کریمی بالن،   شدن و هویت فرهنگی، ترجمه

 نوزدهم.  ، شماره«)هویت(

 ( 1388تاملینسون، جان« .)در دیوید هلد و آنتونی مک گرو، «شدن و بررسی فرهنگی جهانی ،

 مسعود کرباسیان، تهران، نشر چشمه.  شدن، ترجمه های جهانی هنظری

 ( (. بررسی تأثیر ماهواره بر هویت فرهنگی جوانان )موردمطالعه: مدیران 1391حقیقی، محمدرضا

 .43-55هجدهم:   ، سال هفتم، شماره«ای مطالعات رسانه  فصلنامه»انجمن روابط عمومی ایران(، 

 (. بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با بحران 1390آبادی، مهدی ) یمآبادی، اکبر و ابراه زارع شاه

  ، دوره«تحقیقات فرهنگی ایران  فصلنامه»آموزان دبیرستانی تبریز،  هویت فرهنگی در بین دانش

 .207-228چهارم:   چهارم، شماره

 ( 1391ساروخانی، باقر و بابایی فرد، اسداهلل« .)انان در شدن و هویت فرهنگی جو اینترنت، جهانی

 ، تهران، نشر دیدار.«ها( ها و فرصت ایران )چالش

 ( تأثیر اینترنت بر هویت ملی، تهران، 1390عباسی قادی، مجتبی و خلیلی کاشانی، مرتضی .)

 انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 ( هویت فرهنگی چیست؟، قابل دسترسی در: 1390فکوهی، ناصر .) 

http://anthropology.ir/article/10614.html 
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 .35-68سی و نهم: 
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پژوهش   دو فصلنامه»های سنندج(،  کردستان ایران )بررسی موردی دانشجویان کرد دانشگاه

 .131-156چهارم:   ، شماره«جوانان، فرهنگ و جامعه

 ( 1390مرکز ملی آمار ایران« .)( 1389نتایج آمارگیری از کاربران اینترنت») :قابل دسترسی در ،
www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1389/n_IT_89.pdf 
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 انتشارات همشهری.

 تهران، انتشارات مؤسسه«جمعی ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط مقدمه(. »1380داد، هرمز )مهر ،  

 پژوهشی فاران. -فرهنگی 

 ( 1390وبستر، فرانک« .)اسماعیل قدیمی، تهران، انتشارات   ، ترجمه«اطالعات  های جامعه نظریه

 امیرکبیر.

 ( 1382هال، استوارت« .)مقاالت مطالعات فرهنگی، سایمون  ، در مجموعه«رمزگذاری، رمزگشایی
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