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  معرفي و نقد كتاب
  

  1أثير اينترنت بر هويت مليت
 

 معرفي اثر
، اثـري در رابطـه بـا اسـتفاده از اينترنـت و تأثيرهـا و       تأثير اينترنت بر هويت مليكتاب  

در ايـن   .  اسـت  پيامدهاي آن بر هويت ملي كاربران باالي پـانزده سـال در شـهر تهـران               
هاي استفاده و    پژوهش تالش شده است با تلفيق رويكردهاي نظري در چارچوب نظريه          

يابي و تحليـل پيمايـشي، هويـت ملـي           خشنودي، كاشت يا پرورش و نيز نظرية ساخت       
كاربران اينترنت بر پاية عناصري مانند ميزان و نوع استفاده از اينترنت، مشاركت و فعال               

اجتماعي كاربران و ميزان تحصيالت آنها مورد تجزيه و ـ  يگاه اقتصادبودن كاربران، پاي  
  .)19ص (تحليل قرار گيرد 

  :كتاب شامل پنج فصل با محورهاي زير است
هويـت و تـشريح فـضاي        به بحث در خصوص   » كليات تحقيق «فصل اول با عنوان     

م بـه زعـ   . پـردازد  مفهومي هويت و هويت ملي و نيـز فـضاي مجـازي و اينترنـت مـي                
بـدين  . نويسندگان، هويت مفهومي معناپايه و محور اصلي تمايز و تشابه هـويتي اسـت             

معني كه فرد در تعامالت اجتماعي، خـود را مـشابه برخـي افـراد و متمـايز از ديگـران                     
اين تمايز و تشابه كـه مبتنـي        . شود گيري هويت او مي    داند و همين امر موجب شكل      مي

آيـد، بـه    دش است و در تعامالت اجتماعي به دست مـي نامة خو  بر تفسير فرد از زندگي    
شود كه تا حدودي انسجام      ترين تعاريف آگاهانة فرد از خودش تبديل مي        تدريج به مهم  

در ادامة ايـن فـصل،      . )25ص  (شود   و تداوم دارد و از آن به هويت جمعي فرد تعبير مي           
                                                      

پژوهـشكده  : تهـران ،  ينترنت بـر هويـت ملـي      تأثير ا ؛  )1389(عباسي قادري، مجيد و مرتضي خليلي كاشاني        . 1
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 در قالب سـه ديـدگاه       موضع اصلي نويسندگان دربارة اثرات و تبعات اينترنت بر هويت         
، )عنـوان سـاختاري عينـي بـر ذهنيـت افـراد            تأثير جبرگرايانـة اينترنـت بـه      (جبرگرايي  

و ) اينترنت به عنوان يـك رشـته امكانـات در راسـتاي توانمندسـازي فـرد               (گرايي   اراده
شـناختي اينترنـت در عـين آزادي عمـل كـاربران بـه             توجه به ابعاد هستي   (تكنورئاليسم  

ديـدگاه مـورد اسـتناد در ايـن         . گيـرد  مورد بررسي قـرار مـي     ) نندة نهايي عنوان تعيين ك  
باشد و از اين منظر هويت ملي كـاربران در ارتبـاط بـا               پژوهش، ديدگاه تكنورئاليسم مي   

شـناخت رابطـة بـين    . )26ص (اينترنت و فضاي مجازي مورد مطالعه قرار گرفته اسـت       
ت وضـعيت هويـت ملـي كـاربران و          استفاده از اينترنت و هويت ملي كـاربران، شـناخ         

شناخت عوامل تأثيرگذار بر هويت ملي كاربران در استفاده از اينترنت به عنوان اهـداف               
  .اصلي اين كتاب برشمرده شده است

: در فصل دوم، ادبيات و چارچوب نظري تحقيق در قالب سـه مبحـث آمـده اسـت                 
انـداز   ز چـشم  بررسي مفهوم هويـت و فـضاي مفهـومي آن و بررسـي مفهـوم هويـت ا                 

هاي انديشمنداني نظير كاستلز، جنكينز، كلنر و هال درخصوص          تاريخي، بررسي ديدگاه  
ترين فصل كتاب اسـت      در اين فصل كه طوالني    . هويت و در نهايت بررسي هويت ملي      

هاي جغرافيايي، اجتماعي،    ، ابعاد مختلف هويت ملي در چارچوب مؤلفه       )94-33صص  (
 زباني به صورت مختصر مورد بررسي قرار گرفتـه و            و نگيتاريخي، سياسي، فره  ديني،  

در ادامة اين فـصل     ). 57 -50صص  (هاي آن در تحقيق آورده شده است         ابعاد و شاخصه  
فضاي مجـازي،  . موضع اينترنت و فضاي مجازي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است     

ترنت قابل دسترسي اي الكترونيكي است كه با اين  به عنوان جهان ذهني اطالعات و شبكه      
. )57ص  (شود كه مرزهاي نامحـدود دارد        اي ناشناخته مقايسه مي    است و اغلب با حيطه    

شـود و    اي چندبعدي است كه از طريق رايانـه خلـق مـي            درواقع، فضاي مجازي، تجربه   
ناپـذيري،   مكـاني، فرازمـاني بـودن، محـدوديت        بـي : هاي آن عبارتند از    برخي از ويژگي  

امكان برخورداري از فضاهاي فرهنگي، اعتقادي، اقتصادي و سياسي         قابليت دسترسي و    
  .)59-58صص (جديد 

هـا   آوري داده  ، روش و تكنيـك جمـع      »شناسي تحقيق  روش«در فصل سوم با عنوان      
 و بـراي  )96ص  (روش مورد كاربرد در اين اثر، روش پيمايـشي اسـت            . بيان شده است  

) ليكـرت (اي    صورت سـؤاالت چندگزينـه     آوري اطالعات از ابزار پرسشنامه كه به       جمع
گيـري از رويكـرد    نويـسندگان بـا بهـره     . )96ص  (تهيه و تنظيم شده، استفاده شده است        
درصـدد  ) سه بعـد شـناختي، ارزشـي و احـساسي    (تاجفل درخصوص هويت اجتماعي   
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اند تا به صورت كمي به سنجش ميزان هويت ملي در بـين كـاربران اينترنـت بـر                    برآمده
رهايي نظير ميزان استفاده از اينترنت، نوع استفاده از اينترنت، انگيزه و هـدف         اساس متغي 

كاربران در استفاده از اينترنت، مشاركت و فعال بودن كـاربران در اسـتفاده از اينترنـت،                 
واحـد آمـاري در ايـن       . )100-97صـص   (اجتماعي كـاربران بپردازنـد      ـ   يپايگاه اقتصاد 

م از مـرد و زن، سـاكن شـهر تهـران هـستند كـه بـراي           سال اع  15پژوهش، افراد باالي    
كنند و اين جامعة آماري بر اسـاس فرمـول           ها مراجعه مي   نت استفاده از اينترنت به كافي    

  .)116-114صص ( خانوار بوده است 66/1كوكران 
هـا بـر اسـاس       تجريـه و تحليـل داده     . هاي تحقيق آمده اسـت     در فصل چهارم، يافته   

در بخـش اول، متغيرهـاي اساسـي        . ار بخش صورت گرفتـه اسـت       در چه  spssافزار   نرم
در بخـش دوم،  . انـد  صورت تحليـل تـك متغيـره مـورد ارزيـابي قـرار گرفتـه          تحقيق به 

هـا مـورد مقايـسه و        نـت  متغيرهاي اساسي تحقيق در دو جامعة آماري خانوارها و كافي         
 اسـت، بـدين     در بخش سوم، تحليل دو متغيره صـورت گرفتـه         . اند توصيف قرار گرفته  

هاي تحقيق در گام اول، هر يك از متغيرهاي مـستقل            ترتيب كه به منظور آزمون فرضيه     
در بخش چهارم اين فـصل،      . اند به طور جداگانه با متغير وابسته مورد تحليل قرار گرفته         

به منظور مشخص كردن سهم تأثير هريك از متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته از تحليل              
س از آن براي مشخص كردن ميزان اثرات مـستقيم و غيرمـستقيم و نيـز                رگرسيوني و پ  

  . استفاده شده است1اثرات كل متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته، از تحليل مسير
هاي تحقيق از طريق فرايند  به بررسي نتايج و يافته » گيري نتيجه«فصل پنجم با عنوان     

دهـد كـه     ها نشان مي   نتايج يافته . )177ص  (ميداني اختصاص دارد    ـ   ينظري و نيز تجرب   
بين مدت استفادة كاربران اينترنت با هويت ملـي، ميـزان اسـتفادة كـاربران اينترنـت بـا                   
هويت ملي و ميزان تحصيالت كاربران اينترنت با هويت ملـي رابطـة معنـاداري وجـود                 

مـشاركت و   در مقابل بين دو متغير نوع استفاده كاربران از اينترنت و هويت ملي،              . ندارد
فعال بودن كاربران در استفاده از اينترنت و هويت ملي و واقعي تلقـي كـردن محتـواي                  

هاي اينترنتي از سوي كاربران و هويت ملـي رابطـة معنـاداري در سـطح خطـاي                   سايت
در نهايـت در پايـان ايـن فـصل، نويـسندگان         . )184-178صص  : ك.ر( وجود دارد    01/0

  .)192-191صص (اند  ت ملي ارائه دادهراهكارهايي به منظور تقويت هوي

                                                      
1. Path Analysis 
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  نقد اثر
  نقد شكلي. الف

تالش نويسندگان و ناشر اين اثر معطوف به آن بوده است كه اثري بـا كيفيـت چـاپي و               
از اين حيث، شاهد عرضـة ايـن اثـر بـا            . شكلي مناسب در اختيار خوانندگان قرار گيرد      

ين وصف، چند اشكال در مـتن اثـر         با ا . باشيم كيفيت نسبتاً مطلوب در حوزة شكلي مي      
  :توان آنها را چنين برشمرد وجود دارد كه مي

نظيـر واژة   . انـد  هاي استفاده شده در متن اثر، يكدسـت سـازي نـشده            برخي واژه . 1
يـا  . رسـد  تر به نظـر مـي      مناسب» فضاي مجازي «، كه واژة    58در صفحة   » سايبر اسپيس «

  .باشد  آن رايانه مي كه معادل فارسي)60-57صص (واژة كامپيوتر 
در متن اثر تالش شده است تا ارجاعات موجود بـه زبـان انگليـسي بـه صـورت           . 2

هذا در برخي موارد اين ارجاعات به همان صورت انگليسي آمده  مع. فارسي انشاء شوند
 & Mckenna) : و نوعي به هم ريختگي تايپي نيز وجود دارد)61 و 60نظير صص (است 

Bargh, 2004: 577)كه صورت درست آن چنين است :  
(Bargh & Mckenna, 2004: 577) 

در متن اثر، بعضاً از القابي نظير دكتر اسـتفاده شـده اسـت كـه صـحيح بـه نظـر                      . 3
  . كه دكتر سعيد رضا عاملي آمده است67رسد؛ نظير صفحة  نمي

  
  نقد روشي. ب

اند، كمتر انتقادي    تهاز آنجايي كه نويسندگان اين اثر، اشراف نسبي به مباحث روشي داش           
تـرين زمينـة ايـن پـژوهش را در بخـش             شـايد بتـوان، قـوي     . بر اين بخش وارد اسـت     

شناختي آن دانست كه موجب شده است اثري منقح و پيراسته از خطاهاي فاحش               روش
گيري از   رويكرد منسجم و هدفمند نويسندگان، در كنار بهره       . شناختي قلمداد شود   روش

كه در پيـشگفتار    (شناسي و فضاي مجازي      هاي روش  ساتيد حوزه نظر و مشاوره برخي ا    
  .، موجب تقويت ساختار كلي پژوهش شده است)آمده است

  
  نقد محتوايي. ج

توان آنهـا را     از لحاظ محتوايي، اثر حاضر داراي نكاتي قابل تأمل و بررسي است كه مي             
  :چنين ذكر كرد

درواقـع، فـصل اول كـه       . م دارند فصول اول و دوم به لحاظ محتوايي قابليت ادغا        . 1
باشد به برخي مباحث مقـدماتي اشـاره كـرده اسـت كـه در                بيشتر طرحنامة اولية اثر مي    



  تأثير اينترنت بر هويت ملي

  183

چارچوب نظـري   «توانست در قالب يك فصل با عنوان         صورت تجميع با فصل دوم، مي     
  .آورده شود» پژوهش

ضـعف چـارچوب    . باشـد  چارچوب نظري بحث در فصل دوم قابل تقويـت مـي          . 2
شايسته بود به   .  پژوهش بيشتر در ارتباط با فضاي مجازي و اينترنت مشهود است           نظري

هاي اصلي موجود در حوزة      شناختي بحث، ديدگاه   جاي تمركز بر ابعاد توصيفي و زمينه      
  .فضاي مجازي و اينترنت و تأثير و تأثر آن بر هويت ملي با تمركز بيشتري مطرح شود

شناختي، ارزشـي و    (گانة هويت اجتماعي     اد سه در بحث پيرامون هويت ملي، ابع     . 3
با محوريت ديدگاه هنري تاجفل مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت و سـطوح                 ) احساسي

 مـورد   )57-50به صـورت مـوجز در صـص         (هاي آن    مختلف هويت ملي و ابعاد و مؤلفه      
  .بررسي قرار نگرفته است

ي، ارتبـاط وثيقـي بـا       راهكارهاي ارائه شده به منظور تقويت و نوسازي هويت مل         . 4
ضرورت . است) مباحث هويتي (موضوع پژوهش حاضر ندارد و بيشتر در قالب كليات          

  . شود ارائة راهكارهاي دقيق، عملياتي و منسجم در اين بخش احساس مي
گيري از منابع اصلي و مستند بودن متن پژوهش از نكات مثبـت ايـن كتـاب                  بهره. 5
  .است
و ميزان روايي متغيرهاي تحقيق جهت ايـضاح وجـوه          ها   ضميمه كردن پرسشنامه  . 6

  .مختلف پژوهش از ديگر نكات مثبت قابل ذكر است
هـاي نظـري و پژوهـشي الزم در          در مجموع، اين اثر توانسته است با تمهيـد زمينـه          

هاي مناسبي را در اختيار خوانندگان قـرار         حوزة اينترنت و هويت ملي، اطالعات و داده       
شناسي، علوم   هاي جامعه  تواند براي دانشجويان رشته    اين پژوهش مي  گيري از    بهره. دهد

  .مندان به حوزة هويت، مناسب و شايسته باشد سياسي، علوم ارتباطات و عالقه
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