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  دهيكچ
ها، بخش  در نظام آموزش عالي و دانشگاهبه علت گسترش حضور اينترنت  ،امروزه

ايـن پـژوهش بـر    . يان با اينترنت پيوند يافته استجو دانشروزمرة مهمي از زندگي 
شان  يان در فرايند زندگي تحصيليجو دانشفرض استوار بوده است كه  اين پيشپاية 
روش انجام ايـن پـژوهش   . پردازند بخشيدن و تقويت ابعاد هويتي خود مي  شكلبه 
در دانشـگاه آزاد   جـو  دانـش  21در اين پژوهش بـا  . بوده است »نگاري مردم« وشر

نتـايج  . اسـت  انجام شـده مصاحبه در دانشگاه پيام نور رامسر  جو دانش 36و رامسر 
به  ،يانجو دانشبسياري از  ةدهد كه اينترنت در زندگي روزمر اين پژوهش نشان مي

 يي،جـو  دانـش  هويت( ها عاد هويتي آندر تمامي اب وحضور دارد  ،اي گستردهميزان 
بـا ايـن    ؛كنـد  آفريني مي نقشگيري  چشمطور   به) يشهروند تيو هو ،نسلي هويت

روزمـرة  در زندگي  فراغت، و يسرگرم يعني ،»نسلي هويت«در بعد  حال، نقش آن
  .تر بوده است اين پژوهش بيششده در  مطالعهيان جو دانش

يي، هويـت  جـو  دانشنت، اوقات فراغت، هويت زندگي روزمره، اينتر :ها دواژهيكل
  .نسلي، هويت شهروندي

  
  مقدمه. 1

هاي نـوين در   رسانه ةنظران معتقدند كه با گسترش و رواج فزايند امروزه بسياري از صاحب
هـاي برخاسـته از مدرنيتـه و     و بـا دگرگـوني   ،هاي مختلف زندگي در دنياي معاصـر  عرصه
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و  اتخـوش تغييـر   دسـت  »هويـت «و  »گي روزمـره زنـد «چـون   مفاهيمي هم ،مدرنيته پست
هـاي   ويژه رسـانه  به، هاي نوين ارتباطي كه امروزه رسانه يمعن  بدين ؛اند شدهمهمي  تتحوال

هاي مختلف زندگي  چنان در عرصه اي و اينترنت، چون تلويزيون ماهواره ارتباطي جهاني هم
 سـبب بـه همـين   . ها را ناديده گرفت توان تأثيرات آن اند كه ديگر نمي ها تأثير گذاشته انسان

اي پرمنازعـه و   حـوزه  مثابـة  به ،در علوم اجتماعي و فرهنگي زندگي روزمره ةاست كه حوز
مهـم در   يهـا نقشـ   امروزه رسانه). 11: 1386 بنت،(گرفته است مورد توجه قرار  ،گرا كثرت
امروزه فرهنـگ  « :گويد ميباره   اين  دركلنر . كنند يابي ايفا مي شدن و هويت  اجتماعيفرايند 
اي كـه   گونهبه  ،شدن تبديل شده است  اجتماعياي به يكي از نيروهاي مهم در فرايند  رسانه
از سـوي   ).Kellner, 1995: 17( »كننـد  يابي ايجاد مي ها الگوهاي جديدي براي هويت رسانه
منجـر   ،اخير هاي سال طي ،در كشور ما ها و مراكز آموزش عالي رشد شتابان دانشگاه ،ديگر

هـا   اينترنت در دانشگاه و رواج به دنبال آن ظهور تقريباً وها شده  دانشگاه »شدن  يا توده«به 
اي هستند كه  آموزش عالي و اينترنت دو پديدهگيري همراه بوده است؛  نيز با گسترش چشم

در حال . دان گيري توسعه يافته طرز چشم  بهاخير در جهان، و از جمله ايران،  ةطي دو سه ده
و  »عـالي  آمـوزش  انقـالب « يعنـ توان گفت در ايران شاهد دو انقالب بـزرگ، ي  حاضر مي

شناسـيم كـه    تر شهر و حتي شهر كوچكي در ايران مي امروزه كم. ، هستيم»اينترنت انقالب«
آموزش عالي و دانشگاهي در  ةتر مؤسس چنين كم هم. يك واحد آموزش عالي در آن نباشد

يابي اينترنت به مراكز علمي و  با راه. رسي به اينترنت نداشته باشد كه دست شناسيم ايران مي
و ظهـور   ،هاي توليد و ترويج علم، آموزش و يادگيري دانشگاهي تحوالت بسياري در شيوه

  ).1389 ،يفاضل(هاي نوين هويت رخ داده است  و بروز شكل
آن اينترنت نقش مهمي در  شود كه در اي در نظر گرفته مي بر اين اساس، دانشگاه عرصه

 بـدين كنـد،   هـا، بـازي مـي    ويژه تحوالت هـويتي آن  بهيان، جو دانشابعاد گوناگون زندگي 
نـام    ثبـت ماهيت جديـد شـرايط   علت به  ،يان از بدو ورود به دانشگاهجو دانشصورت كه  

اينترنـت   ،كنند؛ درحقيقـت  ناخواه با اينترنت ارتباط برقرار مي خواهاينترنتي و انتخاب واحد، 
در  ،رخنـه كـرده   ،از خالل دانشگاه و سپس كـالس درس  ،يانجو دانشروزمرة در زندگي 

تـوان گفـت بـا     ميبه عبارت ديگر، . يافته استو اهميت  ،يان جا باز كردهجو دانشزندگي 
ويژه در دانشگاه، سواد و دانـش   بههاي مختلف زندگي روزمره،  گسترش اينترنت در عرصه

شـود و   يان محسوب مـي جو دانشت در امتداد سواد و دانش دانشگاهي براي رايانه و اينترن
زيـرا   ،حدودي در اين حوزه نيز دانش و اطالعـات كـافي كسـب كننـد     تايان بايد جو دانش
گسترش رايانه و اينترنـت در زيسـت اجتمـاعي، سـواد و دانـش رايانـه و       سبب به  ،امروزه
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اساساً گسترش و اهميت فضـاي مجـازي در    .شود نوعي ضرورت تلقي مي ةمثاب بهاينترنت 
ها و دانش الزم براي كار  ضرورت و نياز كسب مهارت است كه واقعي دنياي كنونيعرصة 

بودن   جواناز سوي ديگر، ويژگي . استكرده چون رايانه و اينترنت را ايجاد  با ابزارهايي هم
هاي مختلـف در   يابي يتهوساز  زمينه ،و گسترش حضور اينترنت در دانشگاه ،يانجو دانش
  .شود يان ميجو دانشميان 

شـدن    اجتمـاعي اينترنت در حال توليد اشكال جديد « شود كه بر اين اساس، گفته مي
» ساختن اشكال و عملكردهاي قديمي اسـت   متحولو عملكردهاي جديد فرهنگي و نيز 

تقـاطع ميـان   يـان در  جو دانش ةروزمر زندگي). 120: 1388يوسفي لويه و يوسفي لويه، (
مانند كسب دانـش و تقويـت   () student identity( »جويي دانشو  دانشگاهي هاي يتهو«

هاي اجتمـاعي جوانـان    يعني ارزش() cohort Identity( »نسلي يتهو« ،)و رشد آموزشي
 ةمانند توسع( )citizenship identity( »شهروندي يتهو«و  ،)مانند كسب لذت و فراغت

از . كنـد  و تغييـر مـي   ،يابـد  گيرد، گسترش مـي  شكل مي )شهرونديهاي مدني و  فعاليت
حـدودي فضـايي را    تـا يان نيز جو دانش ةروزمرها و عناصر زندگي  ويژگي«طرف ديگر 
 .)40: 1390طالبيـان،  (» دهـد  مـي   مختلـف در آن روي  هاي يابي كند كه هويت فراهم مي

 لفي دارد و بسته بـه وزن هـر  يان ايراني هويتي دارند كه ابعاد مختجو دانش«چنين  هم
كه بـه   اينضمن . ها رنگ و بوي خاصي خواهد داشت هويتي آنسازة از اين ابعاد  كدام

 »هـويتي ثابـت نبـوده و در حـال تغييـر اسـت      شاكلة دليل تغييرات فردي و جمعي اين 
چنـين   دانشگاه و اينترنـت و هـم  فزايندة گسترش ). 42: 1388صديق سروستاني و قادري، (

يابي در دوران معاصر منجر به بروز تغييرات و تحـوالت بسـياري در    منابع هويت گسترش
توان زندگي روزمره را موضوعي  زندگي روزمره شده است؛ بر اين اساس، ديگر نميعرصة 

ها و به دنبال آن ارتباط  زندگي روزمره با رواج رسانه ةساده و بديهي انگاشت، چراكه عرص
درك تغييرات و زندگي روزمره، براي  ،از اين رو ؛واجه شده استيابي م با فرايندهاي هويت

پـژوهش  محققـان در  . فراواني داردو اهميت  توجه است اي درخور حوزه ،تحوالت هويتي
عناصـر فرهنگـي    تـرين  يكـي از مهـم  در مقام مصرف اينترنت را اند كه  داشتهتالش حاضر 

در را تـأثير آن  كـه  انـد   بـوده  بر آنو  بگيرنددر نظر  يانجو دانشروزمرة  موجود در زندگي
  .بررسي كنند يانجو دانشگيري و تقويت ابعاد هويتي  شكل

يان با آن ارتبـاط پيـدا   جو دانش ةها زندگي روزمر با ورود اينترنت به دانشگاهدرمجموع، 
يـان بـا   جو دانشتعامل . آميزد يان با اينترنت درميجو دانشهاي  كند و بسياري از فعاليت مي
و  ،يـادگيري، گـذران اوقـات فراغـت     ــ  تواند در فرايندهاي آموزشي و ياددهي رنت مياينت
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هاي جديد  مختلف از اينترنت منعكس شود و در مسير خلق هويت هاي استفادهكاربردها و 
در اين ميان دانشـگاه آزاد  . آفريني كند نقش ،قشر جوان جامعه در جايگاه ،يانجو دانشبراي 

گيرند كه در اكثر نقاط كشـور گسـترده    هايي قرار مي دانشگاه ةيز در زمرو دانشگاه پيام نور ن
فهـم جايگـاه   . كنند تا اكثريت جوانان بـه دانشـگاه راه يابنـد    اند و شرايطي را ايجاد مي شده

كه  اينو  ،يانجو دانشيي و نقش آن در تحوالت هويتي جو دانش ةاينترنت در زندگي روزمر
تـأثير اينترنـت سـامان      تحـت  شـان را  هزندگي روزمـر  ،ميزانو تا چه  ،چگونهجويان  دانش
توجه بـه اينترنـت در فراينـد     ،به عبارت ديگر. ، از اهداف اصلي اين پژوهش استدهند  مي

چنـين، در ايـن    هم. گيرد يان از خالل موارد مصرف آن صورت ميجو دانش ةزندگي روزمر
يان در جو دانش ةنت و زندگي روزمرخواهيم به بررسي چگونگي روابط بين اينتر مطالعه مي

در شـهر رامسـر بپـردازيم و     ،دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد اسـالمي  ،دو دانشگاه مختلف
يـان  جو دانـش يك از ابعاد هويتي  كدامتر به توسعه و تقويت  بدانيم كه مصرف اينترنت بيش

ان ديگـر، مـا در   به بي .شود مي منجر )يشهروند تيو هو نسلي يتهو يي،جو دانش يتهو(
 يتيو تحـوالت هـو   راتييـ در تغرا  نترنـت يااين پژوهش درصدد هستيم نقـش و جايگـاه   

 مشـخص  ،اي طور مقايسـه   به ادامه، درو كنيم مورد پژوهش بررسي  ةجامعدر  جويان دانش
ويـژه   بهي از اينترنت، رياثرپذدر  »دانشگاه نوع« اي »جنسيت«چون  هم ييرهايمتغكنيم كه آيا 

  د هويتي، مؤثر هستند يا خير؟در بع
  

  و ضرورت پژوهش موضوع تياهم. 2
وترهـا  يكامپن يب ارتباط طريق ازهاست كه  از شبكهمرز  و حد يبگسترده و  يا كهاينترنت شب

داد و به  يرا انجام م  آنمريكا اه وزارت دفاع كبود  يا ه در ابتدا پروژهكن شبيا. شود يجاد ميا
 ةيـ هـدف اول . گردد يباز م 1970 ةل دهيو اوا 1960 ةآن به دهخ يتارو  آرپانت معروف شد

رد كـ از بروز نقص و عـدم عمل  ندبتوان يآسان به تاها بود  ين ارتشيارتباط ب برقراريآرپانت 
بسـيار   ،از ابتـداي پيـدايش خـود    ،اينترنت). 2002دنت، (وند شآگاه  يح پرسنل نظاميصح
آشـنايي   .چنين در ايران، گسترش يافـت  و هم هاي پيش از خود در جهان، تر از رسانه سريع

بـار   نخسـتين ايـن پديـده را   . گـردد  بـازمي  شمسـي  1370 ةايرانيان با اينترنت به اوايل دهـ 
اما اينترنت خيلي . ايران معرفي كرد ةتحقيقاتي در امور فيزيك و رياضي به جامعاي  مؤسسه
توجه با . ها باز كرد و درون خانهرفت راه خود را به داخل جامعه  چه تصور مي تر از آن سريع

دهند  مي كرده تشكيل عمده افراد جوان و تحصيلبه طور  را كه كاربران اينترنت در ايران اينبه 
هـاي اجتمـاعي گونـاگون از تأثيرگـذاري زيـادي       هـا و گـروه   و اين افراد در ميان خـانواده 
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پـذيري اينترنتـي    ل آن جامعهرساني و به دنبا توان گفت كه ضريب نفوذ اطالع برخوردارند، مي
 ).118: 1388يوسفي لويه و يوسفي لويـه،  (سرعت در حال افزايش است  بهدر ايران بسيار باال و 

يان جو دانشيابي  يي در امتداد فرايند هويتجو دانش ةحضور اينترنت در متن زندگي روزمر
لي در سراسـر  آمـوزش عـا   ةگسترش و توسع علت به ،از سوي ديگر امروزه. گيرد قرار مي
در اين ميان دانشگاه . يابند ها راه مي گيري از جوانان به دانشگاه ساله بخش چشم همه ،كشور

. انـد  گيرند كه در اكثر نقاط كشور گسترده شده هايي قرار مي دانشگاه ةآزاد و پيام نور در زمر
 ،از ايـن رو  .يابند كنند تا اكثريت جوانان به دانشگاه راه ها شرايطي را فراهم مي اين دانشگاه

همـراه بـا   . مشترك بسياري از جوانـان ايرانـي اسـت    ةيي تجربجو دانشورود به دانشگاه و 
هـاي   رسـانه نشر با  و ها، حشر ورود جوانان به دانشگاهفزايندة و روند  ،ها گسترش دانشگاه

ن مراحل يان از هماجو دانشيابد و  نوين ارتباطي، نظير اينترنت، در روند آموزشي جريان مي
شوند و سـپس تـا پايـان     ميرو  ابتدايي ورود به دانشگاه با حضور اينترنت در دانشگاه روبه

  .كنند اي با اينترنت ارتباط برقرار مي تحصيالت دانشگاهي به گونه
دهد  نشان مي )internet world stats(آمار جهاني اينترنت  سايت آمار منتشرشده روي وب

هـزار   300سه ميليون و  پيش از آنسال  نسبت به 2011ران در سال تعداد كاربران اينترنت اي
آمار ايـن  . هزار نفر افزايش داشته است 300 ودر حدود چهار ميليون  2009و نسبت به سال 

 ،هزار نفر اعالم كرده بود 200ميليون و  33تعداد كاربران ايراني را  2010سايت در سال  وب
نفـر   هـزار  500ميليـون و   36يت تعداد كاربران ايراني را سا كه آمار جديد اين وب  حاليدر 

خاورميانـه را تشـكيل    كـل اعالم كرده است، تعدادي كه بيش از نيمي از كاربران اينترنت در 
نفر كاربر اينترنـت ايـن بخـش از     466هزار و  497ميليون و  72از  ،به بيان ديگر. داده است

ـ دار اصبه كشور ايران اختصـ ان كاربر نيمي ازجهان  آخـرين  ). 1390 مهـر،  خبرگـزاري (د ن
مردم از اينترنت اسـتفاده   درصد 60دهد كه  آمارها از تعداد كاربران اينترنت در ايران نشان مي

 ينترنـت ا«و  ،سـال قـرار دارنـد    29تـا   20درصد كاربران اينترنت در گروه سني  40، كنند مي
 ينترنتا يمل توسعة يريتمركز مد. است در ايران اينترنتپارامتر اتصال به  نيتر شيب »يلموبا

نخسـت سـال    ةماهـ  شششمار كاربران اينترنت در ايران را تا پايان  گزارش خود يندر آخر
 چـون  هـايي  بـا روش كـه   ،اعالم كـرده اسـت  نفر  644هزار و  5و  يليونم 45بالغ بر  1391

 شوند يه متصل مبه شبك بريو ف ،مكسي، واGPRS ليموبا نترنتي، اADSLآپ،  دايل ينترنتا
 را زدهميمقام س ايران كه است آمده ينترنتها و آمار ا سازمان داده ر آمارد ).1392 پارسينه،(

 جـزو اسـت و ايـن كشـور     داده اختصـاص جهان به خود در نترنتي ياز نظر تعداد كاربران ا
  ).1392 نت، سان( كه كاربران اينترنتي زيادي دارنداست بيست كشوري 
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هـاي نـوين    فنـاوري تـرين نمـاد    مهممثابة  به ،اكنون اينترنت دهند كه هم آمارها نشان مي
ويـژه   بـه بسـياري از ايرانيـان،    ةزنـدگي روزمـر  پراهميت در به بخشي  ،اي ارتباطي و رسانه

هـا بـا    آن ةمهمي از زنـدگي روزمـر  قسمت يان، تبديل شده است و جو دانشدانشگاهيان و 
در ايـن  . هـا شـده اسـت    بسياري از آن ةزيست ةرنت تجرباينترنت درآميخته و استفاده از اينت

تواند ما را در فهـم تـأثيرات    يان ميجو دانش ةزندگي روزمر ةاينترنت در تجرب ةمطالع ،ميان
نهاد مهم آموزشـي، يـاري    در جايگاهفرهنگي و اجتماعي حضور اينترنت در متن دانشگاه، 

از سـوي   .كنـد فراهم را  »انشگاهيد فرهنگ خرده« تر رساند و موجبات شناخت هرچه بيش
ميان اينترنت بـا دانشـگاه و نظـام آمـوزش عـالي كشـف        ةديگر، با انجام اين پژوهش رابط

شناسـايي   ،قشـر جـوان جامعـه    ةمثاب به ،يانجو دانششود و منابع معرفتي و ابعاد هويتي  مي
توانـد   مي »جويي دانش جامعة و اينترنت متقابل اثرگذاري« شناختكه  ايننهايتاً . خواهد شد

كنـوني،   ةو فرهنگي در جامعـ  ،توجهي از تغييرات و تحوالت اجتماعي، هويتي  قابلبخش 
از ايـن رو، ضـرورت دارد كـه نقـش اينترنـت در      . ، را نشان دهدكشور ايران ةويژه جامع به

ويژه نقش آن در تغييرات و تحـوالت هـويتي كـاربران،     بهكاربران اينترنت،  ةزندگي روزمر
  .بررسي تجربي قرار گيرد مورد
  

  داف پژوهشاه. 3
يي بررسـي  جـو  دانـش  ةاي نوين در زندگي روزمر رسانه ةمثاب بهدر پژوهش حاضر اينترنت 

 ةه است؛ به عبارت ديگر، در اين پژوهش كـاربري اينترنـت در فراينـد زنـدگي روزمـر     شد
هاي  فرض ن پيشگرفت نظر با در. بررسي شده است ،يان، از خالل موارد مصرف آنجو دانش

و  ،نسـلي  جـويي،  دانـش  يهـا  تيـ هو بـه يان جو دانشبندي ابعاد هويتي  پژوهش در تقسيم
ابعاد هويتي، اهداف پژوهش به دو  نيا تيو تقو يريگ در شكل نترنتيو نقش ا ،يشهروند

  :ند ازا اهداف عام اين پژوهش عبارت ؛اند بندي شده ميتقسعام و خاص  ةدست
  ؛ييجو دانش ةهاي زندگي روزمر ؤلفهها و م شناخت ويژگي. 1
  ؛ييجو دانش ةفهم جايگاه اينترنت در متن زندگي روزمر. 2
  .يانجو دانشفهم تأثير اينترنت بر تحوالت هويتي . 3

  :ند ازا اهداف خاص اين پژوهش نيز عبارت
  ؛ييجو دانش ةهاي روزمر بررسي نقش اينترنت در بين فعاليت. 1
يان با اساتيد جو دانشاينترنت و تعامالت علمي و فرهنگي بين كاربري  ةبررسي رابط. 2

  ؛يان ديگرجو دانشو 
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  ؛يانجو دانشبين كاربري اينترنت و گذران اوقات فراغت  ةبررسي رابط. 3
  ؛بررسي تفاوت مصرف اينترنت در ميان دختران و پسران. 4
دانشگاه پيام  يان در دوجو دانش ةاي جايگاه اينترنت در زندگي روزمر بررسي مقايسه. 5

  .نور و آزاد اسالمي واحد رامسر
  

  پژوهش تجربي ةپيشين. 4
موازات گسترش اينترنت در سـطوح مختلـف و در    به ،اينترنت در ايرانبه  مربوط مطالعات

موضوع تحقيقات بسـياري در   وهاي اخير بسيار گسترش يافته  ميان اقشار خاص، طي سال
 ة، در رسـال 1381 بهزاد دوران در سـال . است فتهقرار گرهاي مختلف علوم اجتماعي  شاخه

ت يـ ز بر سـه هو كبا تمر ،»ياجتماع تيهو بر كيبرنتيسا يفضا ريتأث«خود با عنوان  يتركد
 يا فضـا يـ ه آكـ پرداختـه اسـت    مسـئله ن يـ بـه طـرح ا   ،»يمل«و  »ساالن هم«و » يخانوادگ«

ن يـ ا ؟گـذارد  يد تـأثير مـ  افرا يو مل ،ساالن ، هميخانوادگگانة  سه يها تيبر هو كيبرنتيسا
 ةدربـار  يپـرداز  هيـ است كـه شـامل نظر   يدانيق ميتحق كيو  يرساله داراي دو بحث نظر

ت يـ بر هو يوتريامپكر روابط يش تأثيمايو پ ،تيهو ةدربار يپرداز هينظر  ،كيبرنتيسا يفضا
 يبررسـ مـدرن و پسـامدرن    ردكـ يت را بر اسـاس دو رو يهوادامه  دروي . است ياجتماع

، يت اجتماعيبر هو كيبرنتيسا يفضا ةر تجربيدر بخش تجربي پژوهش مذكور تأث. كند مي
ـ  يدارا(ن منظور، دو گروه از افراد يا يبرا. شده است يبررس ،يشيآزما شبهبه روش   ةتجرب

در ) شـاهد  گـروه به عنوان  تجربه نيا فاقد گروه و آزمون گروهبه عنوان  كيبرنتيسا يفضا
 )ياجتمـاع  تيـ هو يعني(ر وابسته يفاوت دو گروه در مورد متغمطالعه و ت يمقطع زمان كي

ز ياز سه سطح ن كي در هر يت اجتماعيهو يريگ اندازه يبرا. سه شده استيگر مقايدكيبا 
ان يـ جو دانـش از  ينفر 365 ةطرح با نمون يينها ةنام شسپر. ساخته شده است ييها اسيمق

هـاي ايـن پـژوهش     يافته. ل شده استيمك، تيا هيسهم يريگ دانشگاه تهران، به روش نمونه
 تيـ هو( يت اجتماعيهو ةگان و سطوح سه كيبرنتيسا يفضاتجربة ان يمرا  يمعناداررابطة 

  ).1381دوران، (ان نشان نداده است يگو پاسخ )يمل تيو هو ،ساالن هم تيهو ،يخانوادگ
جوان  يتنترنيكاربران ا نيدر ب يمدرن، پژوهش تيو هو يمجاز يحضور در فضا ةرابط«

 1385عنوان پژوهشي است كه توسط محمد سعيد ذكايي و فاخره خطيبي در سـال   »يرانيا
نفر از كاربران جـوان اينترنـت    503اين پژوهش به روش پيمايشي و بين . انجام شده است
هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه حضور در فضـاي مجـازي و    يافته. انجام شده است
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امكانـات و  و  خصوصـيات سـبب  انگيزه و به هر ميزاني كه باشـد، بـه   استفاده از آن، با هر 
هاي مختلف هويـت، و بـه دنبـال آن     كاركردهاي خاص اين فضا، تأثيرات عميقي بر جنبه

ـ  به جوانان ژهيو بهسبك زندگي كاربران ايراني،   يكـاربران فضـا   فيـ ط نيتـر  بـزرگ  ةمثاب
دهد كه حضور  ين پژوهش نشان ميهاي ا يافته نيچن هم. گذاشت خواهد يجا بر ،يمجاز

گيري و تقويت هويت مدرن در بـين   در فضاي مجازي و استفاده از اينترنت منجر به شكل
هـاي   البته ذكر اين نكته الزم است كه در يافته. شود مي ،خصوص جوانان بهكاربران ايراني، 

شخصـي  يريت مـد  ةشود كه ميزان و نوع استفاده و نحـو  اين پژوهش بر اين امر تأكيد مي
كاربران ايراني در اينترنت بر كميـت و كيفيـت تغييـرات هـويتي كـاربران اثرگـذار اسـت        

  ).1385ذكايي و خطيبي، (
عنوان پژوهشي  »جوانان بر ديتأك با يليفراتحل ينگاه: رانيا در ياجتماع رييتغ و نترنتيا«

. شـده اسـت  انجـام   1387مهدي منتظرقائم و احسان شاقاسـمي در سـال    به دستاست كه 
فرض اصلي اين پژوهش اين است كه اينترنت با خـود تغييـرات اجتمـاعي بـه همـراه       پيش
تـرين كـاربران    كـه بـيش  دهـد   رخ مـي  همه در ميان جوانـان   از  بيشآورد و اين تغييرات  مي

فراتحليلـي و   يهـاي ايـن پـژوهش بـا رويكـرد      يافته. دهند اينترنت را به خود اختصاص مي
تغييـرات  و مسـبب   در ايران شده يدهد كه اينترنت باعث ايجاد نسل ان مياسنادي نش ةمطالع

بـه   yارچوب نظري مفهوم نسل هاين پژوهش، با استفاده از چ. هويتي مهم بين جوانان است
كند كه در ايران نسل  اي در امريكا، بر اين امر تأكيد مي اي در مصرف رسانه عنوان مفهوم پايه

y يرخـواه ييتغ، نترنـت يا از اسـتفاده چون  هايي هم داراي ويژگي اين نسل. ايجاد شده است ،
  ).1387منتظر قائم و شاقاسمي، (است  ياجتماع تيمسئولو  ،ياسيس يساز ناهم
پژوهشي است كه توسط وحيـد  عنوان » نترنتيا به نسبت انيجو دانش شيگرا سنجش«

اصـلي ايـن    پرسـش . انجـام شـده اسـت    1388يوسفي لويه و مجيد يوسفي لويه در سـال  
هـا و در   فهم و شناخت علمي وضعيت موجود اينترنت و كاربران آن در دانشـگاه «پژوهش 

هـا بـه    بررسـي عوامـل مـرتبط بـا گـرايش آن     «چنين  و هم »يان سراسر كشورجو دانشبين 
آماري پژوهش  ةجامع. انجام شده است يشيمايپ روشبوده است كه با استفاده از  »اينترنت
هـاي سراسـر كشـور در سـطوح كـارداني،       دانشـگاه  ةروزان ةو پسر دوريان دختر جو دانش

نفـر بـا    2500در پژوهش مذكور تعـداد  . و دكتري بوده است ،كارشناسي، كارشناسي ارشد
ن يـ ج اينتـا . اند در پژوهش شركت داده شده »يا طبقه يتصادف يريگ نمونه« روشاستفاده از 

نترنـت  يسـاعت در هفتـه از ا  شـش  وسـط  طـور مت  بهان يگو دهد كه پاسخ پژوهش نشان مي
ل، يـ ميارسال ا هايي چون فعاليت نترنتيها از ا آن ةرد استفادان مويتر شينند و بك ياستفاده م
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ن يا. بوده استو خواندن اخبار  ،وب يجوو ، جستيت علمي، فعاليقيلم و موسيدانلود ف
ـ يان بـه ا يـ جو دانـش ش يگـرا نخست دهد كه پنج عامل  پژوهش نشان مي  تيـ فعال«ت نترن

بـه   ازيـ ن«و ، »يجنسـ  ازيـ ن يارضـا «، »شـرفت يپ بـه  ازيـ ن«، »گرانيد توجه جلب«، »يعلم
اله فاضـلي در   نعمت). 1388يوسفي لويه و يوسفي لويه، ( است» ييو ماجراجو ياوكنجك

، »ييجـو  دانـش  ةروزمـر  يزنـدگ  و نترنتيا«عنوان با اي  در مقاله ،رساني خود پايگاه اطالع
ش و يرا در پيـدا   آنيان در نظر گرفته و نقش جو دانش ةستر زندگي روزمراينترنت را در ب
، ييجـو  دانـش وي سه هويت . كرده استيي بررسي جو دانشهاي مختلف  تقويت هويت

 رديـ گ يمـ  نظـر  در انيـ جو دانـش  ةروزمر يزندگسازندة هاي  را مؤلفه يشهروندو  ،ينسل
فـرض اصـلي    پـيش  در مقامهويتي  در پژوهش حاضر نيز از اين سه بعد). 1389 ،يفاضل(

  .پژوهش استفاده شده است
 انيـ جو دانش يمورد يبررس ران،يجوانان در ا يفرهنگ تيو هو ،شدن يجهان نترنت،يا«

فرد در مقطع دكتـري در سـال    عنوان پژوهشي است كه توسط اسداله بابايي »تهران دانشگاه
شـدن،    جهانيكي از ابزارهاي مهم يمثابة  در اين پژوهش اينترنت به. انجام شده است 1388

فرض اساسـي پـژوهش ايـن بـوده     . شدن فرهنگي، در نظر گرفته شده است  جهانيويژه  به
 ،ها و جوامع انساني گروهو  هاي اجتماعي و فرهنگي افراد با توجه به زمينه ،است كه اينترنت

از  در اين پـژوهش  .داشته باشددربر ها  براي هويت فرهنگي آن يتواند پيامدهاي متفاوت مي
. بهره گرفته شده اسـت » يمورد پژوهشبه روش  مصاحبه«چنين از  و هم »يشيمايپ روش«

گيـري   انـد كـه بـه روش نمونـه     دانشگاه تهران بوده انيجو دانشپژوهش  نيا يآمار ةجامع
گير  چشم ةاند كه داراي استفاد ياني بودهجو دانشاند و جمعيت نمونه  اي انتخاب شده سهميه

دانشگاه تهران، ده دانشـكده   ةدانشكد 21در بخش پيمايشي، از مجموع . اند اينترنت بودهاز 
 30در بخـش مصـاحبه نيـز    . نفر بوده است 719انتخاب شده و حجم نمونه در اين بخش 

هـاي ايـن    كلي، يافته طور  به. اند طور تصادفي انتخاب شده  بهاز چهارده دانشكده  جو دانش
ـ «شدن به معنـاي    جهانيدهند كه  نشان مي ،مايش و مصاحبهدر دو بخش پي ،پژوهش  يغرب

 ةشـدن، بـه واسـط     يجهـان يان در برابر جو دانشنيست و  »يفرهنگ يساز كساني«و  »شدن 
يـان در عـين تمايـل بـه     جو دانش؛ كنند بسته عمل نمي  پا  و  دستاستفاده از اينترنت، كامالً 

 يملـ  و يبوم فرهنگ و تيهوشدن، به عناصر   جهاني ةفرهنگ جهاني، و اثرپذيري از پديد
 به منظوريان از اينترنت جو دانشكلي،   طور  به. بند هستند ها پاي و به آندارند خود نيز تعلق 

كننـد   بـوم خـود اسـتفاده مـي     متناسب بـا زيسـت  و  يفرهنگ شدن  يجهانيكي از ابزارهاي 
  ).1387فرد،  ؛ ساروخاني و بابايي1388فرد،  بابايي(
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  پژوهش ينظرو چهارچوب  يمبان .5
و در عـين حـال    ،هـاي بـديهي، يكنواخـت    زندگي روزمره در اين پژوهش اعمال و تجربه

بـر اسـاس ايـن تعريـف حضـور در      . شود يي را شامل ميجو دانشتكرارشونده در زندگي 
روزانه طور  بهمصرف اينترنت موارد نشر با دانشگاه و   و  حشركلي  طور  بهو  ،كالس درس

گيـرد   يان قرار مـي جو دانش ةها و اعمال مربوط به زندگي روزمر فعاليت ةدر زمر ،ا هفتگيي
پـردازي   نظريـه  ةدر زمين ،اندي بنت .شود ناديده انگاشته ميبودن  تكراري علتكه اغلب به 

بـه دو رويكـرد    روزمـره  يزنـدگ  و فرهنـگ عنوان  با دزندگي روزمره، در كتاب خو ةدربار
  :كند روزمره اشاره مي زندگي ةعمده دربار

  ؛گيرند را ناديده مي يانسان تيعاملكنند و  توجه مي »ساختارها«رويكردهايي كه به . 1
  .متمركزند »يانسان تيعامل«رويكردهايي كه بر . 2

و ايجاد امر اجتمـاعي،   ،ساختارو  فرهنگانفعال ميان   و  فعلهاي مربوط به  در بحث
دهد اهميـت پيـدا    اين فعل و انفعال در آن رخ مياي كه  زندگي روزمره در حكم عرصه

مثابة  بهاي از زندگي روزمره  طور فزاينده  به ،ادر اين معن، پردازان اجتماعي نظريه. كند مي
، بنـت ( كننـد  گيري جامعه استفاده مـي  گشايي از فرايندهاي شكل تحليلي براي گره يمدل

1386 :7-8.(  
تـوان   يي مـي جـو  دانـش  ةدر تبيين زندگي روزمر بر ساختار  مبتنيهاي  ديدگاه اساسبر 

اي از  يي تحـت حاكميـت و اسـتيالي پـاره    جـو  دانـش  ةگفت كه بخشي از زندگي روزمـر 
 ةرشـت  و درسـي  ةچـون برنامـ   هـم  ،ساختارها قرار دارد و بر اساس ساختارهاي دانشـگاهي 

كـه سـاختارهاي    ضـمن ايـن   ؛شـود  گيرد و تعريف مـي  شكل مي ،تحصيلي و كالس درس
يـان اثرگـذار   جو دانش ةو فرهنگي جامعه نيز بر زندگي روزمر ،تماعي، سياسي، اقتصادياج

اراده و قـدرت   ةبر عامليـت، عرصـ    مبتنيهاي  ديدگاه ةپاي بر، عرصة زندگي روزمره. است
هـا و   انتخـاب  ةپايـ  يي بـر جـو  دانـش  ةبر اين اساس، زندگي روزمـر . شود انتخاب تلقي مي

دادن بـه زنـدگي     جهـت يـان در  جو دانـش گيـرد و   كل مـي يـز شـ  نيـان  جو دانشتمايالت 
را بـر اسـاس   خود  هاي كنشها  ؛ آناز آزادي عمل برخوردارند زيادي شان تا حدود روزمره

مصـارف مختلـف اينترنـت در     ،بـر ايـن اسـاس   . دهند سامان مي »اراده«و  »قدرت انتخاب«
با توجـه بـه ايـن    . ستها نآقدرت اراده و عامليت  ةدهند يان نشانجو دانش ةزندگي روزمر

چهارچوب نظري اين پژوهش حول ، روزمره يزندگ به عمده يكردهايرودر مورد  ،مقدمه
نظريـات  و » مـدرن  دوران در آن يبازتابنـدگ  و تيهو« دربارةمحور نظريات آنتوني گيدنز 
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و به طريـق اولـي   » روزمره يزندگ ةحوزدر  كنندگان مصرف تيعامل« ةميشل دوسرتو دربار
 نيـك استيونسـن  نظريات و » يا رسانه ديتول يمحتواها مصرف در كنندگان مصرف تيلعام«

و  »گيـري هويـت و فرهنـگ جوامـع     هاي ارتباط جمعي نوين در شكل نقش رسانه« ةدربار
  .بندي شده است صورت »فراغت اوقات«دربارة هيوود نظرية 
  
  گيدنز و هويت بازانديشانهآنتوني  1.5

ن معاصر معتقدند كه در دوران مـدرن هويـت بسـيار سـيال، فـردي،      پردازا بسياري از نظريه
آنتـوني گيـدنز   ). Kellner, 1995: 231( و موضوعي براي دگرگوني و بدعت است ،بازتابنده

شناسان بزرگ معاصر، هويت در دوران مدرن را داراي خصـلتي   يكي از جامعهدر مقام  ،نيز
تغيير  ةبودن هويت و تغيير آن در نتيج  سيالناي بازتابندگي هويت به مع ؛داند بازانديشانه مي

اي  ارتباطي و رسانههاي  يفناورخصوص  بهها، و  شرايط فرهنگي و اجتماعي و ظهور دانش
به  »امري ثابت و ازلي و ابدي ةهويت به مثاب«به تعبير ديگر، آن تلقي يا تصور . است ،جديد

اي  دنز معتقد است كه هويت مجموعهچنين گي هم). 256: 1387 فاضلي،( پايان رسيده است
هويت نه چيزي است كه ما داراي آن باشـيم و نـه چيـزي     ؛از خصايص متعلق به ما نيست

 ،خودمـان اسـت   ةهاي انديشـيدن دربـار   است كه بتوانيم بدان اشاره كنيم، بلكه هويت شيوه
تغييـر   كه از شـرايطي بـه شـرايط ديگـر در زمـان و مكـان       »چه هستيم آن« ةتفكر ما دربار

منظـور  . كنـد  توصـيف مـي   »پروژه« ةمثاب بهبه همين دليل است كه گيدنز هويت را . كند مي
 وي اين است كه هويت مخلوق ماست و چيزي است كه همواره در فرايند و حركت است

يان در جو دانش ةزندگي روزمر »تيهو يبازتابندگ«رويكرد  اساسبر ). 396: 1387 باركر،(
ايـن سـه    ،درحقيقـت . گيرد و شهروندي شكل مي ،يي، نسليجو دانش هاي ارتباط با هويت
. دهـد  را تشكيل مييان جو دانشزندگي  ةهاي سازند اجزا و مؤلفه است كه بخش از هويت

 ينسل تيهو و ييجو دانش تيهو خود، در فرايند تحصيل به اين سه بخش از هويت ها آن
مكـان   منزلـة  بـه دانشـگاه بـه    ورود، از سـوي ديگـر  . دهنـد  شكل مـي  ،يشهروند تيهوو 

هـاي نـوين اطالعـاتي و     فنـاوري يان و وجـود  جو دانشبودن   جوانچنين  هم و يابي هويت
هاي چندگانه و متكثـر   گيري هويت هاي نوين نظير اينترنت، منجر به شكل و رسانه ،ارتباطي

ز فراينـد  يـان در مركـ  جو دانشاز اين رو، . دشو مييان جوان جو دانشيابي  در فرايند هويت
 ،جواني و فضاي دانشگاه و ساير متعلقـات آن  ،از يك سو. تمايز و تشابه هويتي قرار دارند

هـاي   يـان را بـا ويژگـي   جو دانش ،هاي هويتي است تر موافق تغيير و تحول ويژگي كه بيش
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انتظـار   تـر معمـوالً   بـزرگ  ةفرهنگي جامعـ  ةبدن ،كند و از سوي ديگر هويتي جديد آشنا مي
ايـن وضـعيت    .طلبـد  ها مـي  با فرهنگ سنتي و عناصر هويتي موجود را از آن هماني اين

 يها تيهو«تر اوقات به بروز  آفريند بلكه در بيش منازعات هويتي را مي فقط نامتعادل نه
جامعه و حتي نظام آموزش عالي نيز  نظر مدشود كه با هويت  منتهي مي »دورگه و يبيترك

 ،اي مدرنيته تأثيرات رسانه ةيان به اضافجو دانشبودن   انجو ،به عبارت بهتر .متفاوت است
صـديق  ( آورد يان را فراهم ميجو دانشهاي خاص هويتي  گيدنز، موجبات تركيب ةبه گفت

ـ در اين پژوهش، ). 38: 1388 سروستاني و قادري، اينترنـت  ر اسـاس چنـين رويكـردي،    ب
معنا كه اينترنت   بدين ،شده است يي در نظر گرفتهجو دانش ةبخشي از زندگي روزمر مثابة به

دهـد و در   يي را بـه خـود اختصـاص مـي    جـو  دانـش بخشي از فضاي دانشگاهي و زيست 
 ندكآفريني  تواند نقش مي و شهروندي ،يي، نسليجو دانش هاي يك از هويت گيري هر شكل

  .و تأثيرگذار باشد
  
  دوسرتو و مصرف در زندگي روزمرهميشل  2.5

هـاي   نشاندن برنامه  ثمر  بههاي افراد براي  گي روزمره محصول تالشدوسرتو زند گاهاز ديد
بافـت  . دهـد  هاي پرتكـاپويي در آن رخ مـي   شان است، يعني ميداني است كه مبارزه زندگي

 يآگـاه و  يلـ يتحم يدئولوژيـ ا« ةحـوز  در مقامچرا   و  چون بيفرهنگي روزمره، كه روزي 
هـا و   كـنش هـاي متعـارض و    ز گفتمـان اي ا شـد، بـه صـورت مجموعـه     دانسته مي »كاذب
د شـو  مـي وقفه تعريف و بازتعريف  بيجهان  ،شود كه در آن كردهاي متضاد تصوير ميعمل

انقيـاد و   ةزندگي روزمـره را عرصـ   ةكه عرص ميشل دوسرتو به جاي آن). 91: 1386 بنت،(
 عيصنا نندگاندكيتول«كند كه در يك سوي آن  اي تلقي مي را عرصه  آنارادگي افراد بداند  بي

از  .»كنندگان خالق مصرف« ةمثاب بهقرار دارند و در سوي ديگر آن افراد  »يا رسانهو  يفرهنگ
 »فرهنـگ «چنـين   هم. دشو مينظر دوسرتو خلق معنا در اين عرصه فرايندي دوسويه قلمداد 

و ) قـدرت توليـد  ( »فرهنـگ  ليـ تحم يهـا  ياسـتراتژ «ناپـذير بـين    كشمكشي پايـان  ةعرص
تفاوت اين دو در اين است . است) مصرف يا توليد ثانوي( »فرهنگ استفاده از يها كيتاكت«

تواننـد   مي ها صرفاً كه تاكتيك آنحال  ،ها قادر به توليد و تحميل فرهنگ هستند كه استراتژي
بنا به اعتقاد دوسرتو انبـوهي  ). 292: 1389 استوري،( كاري كنند فرهنگ را استفاده يا دست

افراد  ةيابند و بسياري از رفتارهاي روزمر زندگي روزمره تبلور مي ةها در حوز از اين تاكتيك
و اين به معناي قدرت انتخاب و خالقيت افـراد در مصـرف    هستندداراي سرشتي تاكتيكي 
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يان و جو دانشاين امر به طريق اولي در مورد . تمامي محصوالت و محتواهاي توليدي است
بـه ايـن معنـا كـه      مصـداق دارد، نيـز   ،اي نـوين  رسـانه  ةابمث به ،مصرف محتواهاي اينترنت

ها و محتواهاي صفحات اينترنت  پيام ةبست  پا  و  دستكنندگان منفعل و  يان مصرفجو دانش
به عبـارت  . كنند ها را جرح و تعديل مي شان پيام نيستند و متناسب با ميزان آگاهي و اهداف

 ةپايـ  بـر  ،يان در رابطـه بـا اينترنـت   جو دانشو عامليت  ،بودگي فعالقدرت انتخاب،  ،ديگر
بـر اسـاس    .مشاهده است  قابلكنند  تو، در مصارف متعددي كه از اينترنت ميديدگاه دوسر

و  ،منـد  يـان را عناصـري خـالق، اراده   جو دانـش چنين رويكردي ما نيـز در ايـن پـژوهش    
خـود بـه    ةروزمـر  دادن بـه زنـدگي    شـكل ها در  ايم و معتقديم آن گر در نظر گرفته انتخاب
و در مصـرف محصـوالت    كننـد  مـي ي خـاص خـود را اسـتفاده    ها كيتاكتاي فعاالنه  گونه
دادن به ابعاد گونـاگون هويـت خـود از چنـين       ويژه اينترنت، و شكل بهاي فرامرزي،  رسانه
  .برند هايي بهره مي تاكتيك
  
  وامعگيري هويت و فرهنگ ج در شكلهاي نوين  رسانهو نقش  استيونسون 3.5

زندگي روزمره در دنياي معاصر نيك  ةها در عرص تنيدگي فرهنگ و رسانه هم درخصوص در
از  كند كه بخش مهمي اين عقيده را مطرح مي يا رسانه يها فهم فرهنگاستيونسن در كتاب 

. پذيرد و دگرگوني مي است شدههاي ارتباطات جمعي منتقل  رسانه ةفرهنگ مدرن به وسيل
زنـدگي   ةهـايي دربـار   كننـد، داسـتان   اپرا و موسيقي كالسيك پخش ميهاي مختلف  رسانه

كنند، آخرين اخبار و شايعات هاليوود را در سراسر جهان انتشـار   مداران تعريف مي سياست
ـ  و...  و ،دهند مي زنـدگي در دوران   ةپديدارشناسـان  ةاين منجر به دگرگوني عميقي در تجرب

  ).Stevenson, 1995: 3( شده است مدرن
  
  اوقات فراغتلس هيوود و  4.5
متـأثر از متغيرهـاي    تغييراتي كه كامالً ،كند فراغت بر اساس عوامل متعددي تغيير مي ةحوز
ظهور  ةچنين اوقات فراغت عرص هم). 210:1388 رباني و شيري،( هويت است ةكنند تعيين

دگي و اوقات فراغت مفهومي عيني و گوياست كه سبك زن. هاي زندگي است و بروز سبك
). 218: همـان (دارد  ترين شكل خود بيـان مـي   در نتيجه هويت را در گوياترين و محسوس

نظران اوقات فراغت، اوقات فراغت را به لحاظ مفهومي بـه   يكي از صاحب در مقام ،هيوود
  :كند بندي مي چند دسته تقسيم
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  ؛وقت ةبازماندمثابة  اوقات فراغت به. 1
  ؛يردعملك دگاهيفراغت از د اوقات. 2
  ).18: 1384، و همكاران هيوود( عمل يآزاد دگاهياوقات فراغت از د. 3

 اسـت و يان جو دانشتوجه در گذران اوقات فراغت   قابلهاي  مصرف اينترنت از گزينه
فراغـت محسـوب    ةكاربرد اينترنت براي اهداف فراغتي از روندهاي تغيير و تحول در حوز

نقـش اينترنـت در گـذران اوقـات فراغـت       ،بنابراين). Cushman et al., 2005: 12( شود مي
مـا در ايـن   . يان از اهدافي است كه در خالل اين پژوهش بدان پرداخته شده استجو دانش

پژوهش، بر اسـاس چنـين رويكـردي، درصـدد هسـتيم ايـن قضـيه را بررسـي كنـيم كـه           
شان  ر اوقات فراغتكنند و د اينترنت پر مي باشان را  فراغت  اوقاتيان به چه ميزان جو دانش

  .كنند از آن استفاده مي
  

  

  

  

  
 

  جويي، و هويت اينترنت، زندگي روزمرة دانش: مدل تحليلي پژوهش. 1شكل 
 

  پژوهش هاي پرسش. 6
  :نظر است د، مآماري ةهاي زير، از طريق پژوهش در جامع در اين پژوهش يافتن پاسخ پرسش

  ؟يي كدامندجو دانش ةهاي زندگي روزمر ها و مؤلفه ويژگي. 1
  ؟يي كجاستجو دانش ةجايگاه اينترنت در متن زندگي روزمر. 2
  ؟يان چيستجو دانشتأثير اينترنت بر تحوالت هويتي . 3
يان با اساتيد جو دانشهاي علمي و فرهنگي  ي بين كاربري اينترنت و تعامل ا چه رابطه. 4

  ؟يان ديگر وجود داردجو دانشو 

گسترش 
 اينترنت

ورود اينترنت 
 به دانشگاه

اينترنت و
زمرة زندگي رو

 جويي دانش

مصارف
  جويان دانش

 از اينترنت

تحوالت هويتي 
 جويان دانش
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  ؟يان وجود داردجو دانشنترنت و گذران اوقات فراغت ي بين كاربري اي ا چه رابطه. 5
  آيا مصرف اينترنت در ميان دختران و پسران تفاوت دارد؟. 6

  
  روش پژوهش. 7

كه تا حدود زيادي جنبة كيفـي دارد،   »ينگار مردم«يا  »ياتنوگراف«روش در اين پژوهش از 
يفـي تالشـي اسـت    روش تحقيق كاساساً . استفاده شده استپژوهش  ةبراي بررسي جامع

هاي كوچك اجتماعي با توجـه بـه    و گروه ،ها، حوادث موقعيتكمي از  توصيف غير براي
هاي  ها در موقعيت كه انسان اي دارد تعبير و تفسير معاني ةچنين سعي بر ارائ جزئيات و هم

بخشند و بر اين فرض استوار است كه كنش  طبيعي و عادي به زندگي خود و حوادث مي
اسـتقرا قابـل    ةدهد كه به وسـيل  تنيده از روابطي را تشكيل مي تماعي كليتي درهممتقابل اج
مصـاحبه،   چـون  همبر ابزارهايي   مبتنيروش اتنوگرافي ). 16: 1390 محمدي،( درك است

هـاي   روش ةايـن روش در زمـر  . است بررسيمورد افراد  ةزيست ةتجرببررسي و  ،مشاهده
بـه بيـان ديگـر،     ؛بر توصيف و تفسير و ژرفانگر اسـت   گيرد و مبتني تحقيق كيفي قرار مي

هاي تحقيق بـه   اما در پي تعميم يافته دكن مينظر را در عمق و ژرفاي آن بررسي  دم ةپديد
و ميـراث   ،نگـاري رويكـردي تجربـي، نظـري     به عبـارت ديگـر، مـردم   . نيستكل جامعه 

 ،هـا  تحليل فرهنـگ و  ،نگر، جامع هاي كلي جوي توصيفو شناسي است كه به جست انسان
نگـاري   هـاي مـردم   از تكنيك). 51: 1387 باركر،( پردازد مي ،با تكيه بر كار ميداني گسترده

مند شـامل   روش ةمصاحب. است »مند روش ةمصاحب«كه در اين پژوهش به كار رفته تكنيك 
در اين . اند و عقايد خاص طرح شده ،ها نگرش، ها سؤاالتي است كه براي استخراج واقعيت

زمان خاصي،   گرفتن مدت نظر و با در ،كند وش، محقق ميداني سؤاالت را از قبل طرح مير
  ).103: 1390 پيپلز و همكاران،( گيرد شده را پي مي  تعيين  پيش  ازطرحي 

مل سؤاالتي براي و شااست  »قيعم ةمصاحب«از نوع مند  روش ةدر اين پژوهش مصاحب
چگونگي مصـرف   دربارةچنين سؤاالتي  و هم )informant(رسانان  اطالعمعرفي و شناسايي 

 ةمصـاحب  كينكاساساً در ت. يان بوده استجو دانش ةو كاربردهاي اينترنت در زندگي روزمر
. مواجـه بـوده اسـت   ها  آنه با كاست هايي  پرسشافتن پاسخِ گر ي وهشپژهدف مهم  قيعم

 يات خاصيا فرضا يه حدس يموجود داراهاي  پرسشدر پاسخ به گري  پژوهشمسلماً هر 
هـاي   پاسـخ تـاً  ين حـال، نها يبا ا. شود ميدان پژوهش يها وارد م فرض پيش ياست و با برخ

مورد پژوهش را بازتاب خواهنـد  جامعة م بر كت حايه واقعكآمده از مصاحبه است  دست به
، يلـ ك  طـور   به. ندكج پژوهش خود ارائه ينتا مثابة را بهها  آند يز باينگري  پژوهشداد و هر 
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آمـاري محـدود اسـت و در چنـين      ةخاص يا جامعـ اي  محدودهق پژوهشي در يعممصاحبة 
آماري نيست؛ هرچند با اعمـال  جامعة تعميمِ نتايج پژوهش به كل گر  پژوهشهدف  يپژوهش

آمده را گوياي بخشي از واقعيت جهـانِ اجتمـاعيِ    دست بهنتايج توان  ميدرست چنين روشي 
ن پژوهش يا قيعم ةمصاحب. داد ميبه جوامع مشابه تعم را ها آنالاقل پژوهش به شمار آورد و 

انجـام  ) instrumental case study( »يابزار يمورد پژوهشِاز نوع  يمورد پژوهش«ة ويبه ش
. ندكخاص را روشن مورديِ  يها يدگيچيه پكرود  يانتظار م ياز پژوهش مورد. شده است

بـر آن   يفـ يكگـر   چه پـژوهش  آن ؛رديگ يقرار م يفيك يها پژوهش ةن نوع پژوهش در رديا
 يت موجـود در مـورد  يـ و تمام ،دادها در بافـت يـ رو يف، تـوال يظر يها د دارد تفاوتيكتأ

ـ  يمـورد  پـژوهش « خـالف  بـر  يابـزار  يدر پژوهش مـورد . فرد است  به  منحصر  »يدرون
)intrinsic case study( ،مورد  همانبهتر  كرد و دريگ يگر قرار م ار پژوهشيه مورد در اختك

 كيـ گـر بـا    پـژوهش  ،به آن مـورد دارد  يو درون يذات يگر توجه پژوهشو  ضرورت دارد
ه بـا  كـ نـد  ك ير مكرو است و ف ده روبهيپد كي يلك كاز به دريا ني ،، معمايپرسش پژوهش

. ابديدست  يتر شيب يبه آگاه يآن پرسش پژوهش ةتواند دربار يمورد خاص م كة يمطالع
 يهـا  ا پرسـش يـ به پاسـخ پرسـش    يابي دست ياست برا يابزار يهش موردجا پژو نيدر ا
 ةوين شيا علتن يگر است؛ به هم نظر پژوهش مدخاص  ةديا پديموضوع بارة ه درك يخاص

  ).17- 11: 1379، كياست(ده شده است ينام »يابزار يمورد ةمطالع«پژوهش 
 چهارچوب«شوند  ياب مپژوهش از آن انتخ يها ه نمونهك يا منبعيمرجع  يدر هر پژوهش

 .است يمكپژوهش  يها در روش يآمار ةجامع ةه معادل سازكشود  يده مينام »يريگ نمونه
 يفـ يك يها است، در روش يمنطبق بر منطق آمار يريگ ه نمونهك ،يمك يها برخالف روش

نـوع از   كيـ ). sampling strategically(شـوند   يانتخاب م »كياستراتژ يا وهيش«ها به  نمونه
) theoretical or purposive sampling( »منـد  هـدف ا يـ  ينظـر  يريگ نمونه«ها  ين استراتژيا

ن يـ در ا ؛سـت ين يا نمونه يها از نوع پژوهش يپژوهش مورد). 127: 1384، ييرضا(است 
ه كـ رد بليـ گ يگر صورت نميد يبهتر موردها كمورد به منظور در كي ينوع پژوهش بررس

ـ  يدر پژوهش مـورد . ده شوديفهم يدرست بهمورد ه همان كن است يا يهدف اساس  يدرون
ه بـر شـرط   يكت يبه جا ،وهيشن يا). 18: 1379، كياست(ش انتخاب شده است ياز پ »مورد«
استوار  ينظر يها هي، بر پايرونيو اعتبار ب) empirical representation( »يتجرب بودنِ  معرف«

ن يـ ست با اينظر ن مدا موردها ينمونه  حجم يمند بزرگ ا هدفي ينظر يريگ در نمونه. است
در . باشـند  يافكـ و آزمونِ آن مؤثر و  يه در بسط تئوركانتخاب شوند  ييد موردهايحال، با
 يبـرا  يخاصـ  علتچ يهستند، هرچند ه كوچك يعمل عللها به  نمونه يفيك يها پژوهش
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 ييها ن روشيه در چنكن است يا يفيك يها ات مهم در روشكاز ن. وجود ندارد يكوچكن يا
  :ها ن روشين حال، در ايبا ا. ردكن ييرا تع ييها ق نمونهيطور دق بهتوان  يش نمياز پ

. شـوند  انتخـاب  ديبا نمونه تعداد چه هك ندك يم نييتع يتحت بررس ياجتماع نديفرا .1
 theory-saturation( ياشباع نظـر  ةنقط به را گر پژوهش هكباشد  يقدر به ديبا نمونه تعداد

point (يـ واقع از امـل كنسبتاً  يريتصو به آن در هك يا نقطه يعني ،برسانديبررسـ  مـورد  ت 
 را نمونه تعداد توان ياشباع داشت پس نم ةاز نقط يتصور توان ينم ابتدا از چون. ابديدست 

  رد؛كمشخص  شيپ از
باشـند   يافكـ  ةانداز به ها نمونه ديبا. است قيتحق ينظر طرح به محدود نمونه حجم .2

 بـا  ارتبـاط  در هكـ  ،را شـده  انتخـاب مـوارد   ايـ مقـوالت   انيـ معنادار م يها سهيمقا انكا امت
  ).128 - 127: 1384 ،ييرضا( پژوهش هستند، فراهم سازند يها پرسش
هـا بـه    آن يه بتـوان بـا بررسـ   كـ شدند  ميانتخاب  يد موارديز ابتدا باين پژوهش نيدر ا

ران يـ ا ينـون ك ةه در جامعـ كـ دهنـد   يشواهد نشان مـ  .پژوهش پاسخ گفت يپرسش اساس
 يو محصـوالت فرهنگـ  هـا   برنامـه كننـدگان و بيننـدگان    قسمت اعظم مصرف انيجو دانش
سـال و   انيـ افراد مو  نه خردساالنين زميدر ا. دهند را تشكيل مي، نترنتيا ژهي، به ويفرامرز

تـرين ميـزان    كـم ، يو اجتماع يط شغليا شراي يات سنيمقتضسبب مند، به  ژه افراد ساليو به
ات و يـ درمجموع، با توجه بـه ادب . دهند را به خود اختصاص ميور كمحصوالت مذ مصرف

 نقـش  نترنـت يا دكـاربر ه كمطرح شده است  ياساس ةين فرضيپژوهش، ا يچهارچوب نظر
 يبـاز  هـا،  آن يتيهـو  گونـاگون  ابعـاد  نيتكو ژهيو به ان،يجو دانش ةروزمر يزندگ در يمهم
 ةجامعـ بر را با تأكيد اين موضوع اين پژوهش درصدد برآمده است بر همين اساس . كند يم

  .بررسي كندپژوهش 
  گيري پژوهش الگوي نمونه. 1جدول 

 حجم نمونه  شده افراد پژوهش ميدان پژوهش گيريروش نمونه

حركت:برفيگيري گلوله نمونه
 از يك مورد به مورد ديگر

دانشگاه پيام نور و آزاد
 اسالمي واحد رامسر

يان هر دو جونشدا
  دانشگاه

  نفر 36: دانشگاه پيام نور
 نفر 21: دانشگاه آزاد

پيـام   هـاي  يان مقطع كارشناسي دانشگاهجو دانشرا اين پژوهش  شده در افراد مطالعه
 3727در دانشگاه پيام نور از مجمـوع  . دادند تشكيل مينور و آزاد اسالمي واحد رامسر 

نفـر و در دانشـگاه    36بـا   1391-1390تحصيلي در مقطع كارشناسي در سال  جو دانش
. است شدهنفر مصاحبه انجام  21در مقطع كارشناسي با  جو دانش 2240آزاد از مجموع 
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بـوده   يبرفـ  روش گلولـه گيري در اين پژوهش  شوندگان يا نمونه مصاحبهروش انتخاب 
 يژاسـترات  نيـ در ا. برفي حركت از يك مورد به مـورد ديگـر اسـت    روش گلوله. است

پس از مصاحبه  ،بنابراين). 130: 1390 فليك،( شوند انتخاب مي دوستان دوستانِ معموالً
آشـنايي صـورت   ن رسـانا  شـوندگان يـا اطـالع    با اولين نفر، از طريق او با ديگر مصاحبه

 كـه  ايـن  يعنـي ؛ شـوند  شـوندگان ديگـر انتخـاب مـي     صـورت مصـاحبه   بدينگيرد و  مي
گـر معرفـي    يكـديگر بـه پـژوهش    ةن پژوهش به واسـط رسانا شوندگان يا اطالع مصاحبه

رسـانان بـا واسـطه و انتخـاب از طريـق       در اين پژوهش نيـز انتخـاب اطـالع   . شوند مي
ناخواه با فرايند  چنين، ورود به ميدان پژوهش، خواه هم. شان صورت گرفته است دوستان
ـ  ،نگاري يكي از ابزارهاي مردم مثابة به ،مشاهده از ايـن  ن پـژوهش  همراه است كه در اي

  .تكنيك نيز استفاده شده است
  

  پژوهش يها افتهي. 8
  انيگو پاسخ يمشخصات عموم 1.8

و  گويـان  گويان، شـامل جنسـيت پاسـخ    در اين بخش از پژوهش مشخصات عمومي پاسخ
  .شوند توصيف مي ،ها تحصيالت و شغل والدين آنو  تحصيلي ةرشت

  پيام نوريان دانشگاه جو دانشمشخصات عمومي . 2جدول 
 تحصيليرشتة فراواني سن فراواني بودن بومي غيربومي يا   فراواني

 )دولتي و بازرگاني(مديريت  5 20 1 بومي  15

 فيزيك 5 21 5 بومي غير  21

 فناوري اطالعات 5 22 10 جمع  36

 مديريت جهانگردي 4 23 7 

 علوم اجتماعي 4 24 10

 مهندسي كامپيوتر 2 25 3

 شناسيتزيس 3 جمع 36

 حسابداري 3 

 حقوق 2

 مترجمي زبان 3

 جمع 36
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 ةنفـر در رشـت  پـنج  شـده در دانشـگاه پيـام نـور      ي مصاحبهجو دانش 36از مجموع 
فنـاوري   ةنفـر رشـت  پـنج  فيزيـك،   ةنفـر رشـت  پنج مديريت دولتي و مديريت بازرگاني، 

نفـر مهندسـي   دو ، نفر علـوم اجتمـاعي  چهار نفر مديريت جهانگردي، چهار اطالعات، 
نفـر در  سـه  و  ،نفـر حقـوق  دو نفـر حسـابداري،   سـه  شناسي،  نفر زيستسه كامپيوتر، 

سال قرار  24و  22در سنين  گويان تر پاسخ بيش. مترجمي زبان به تحصيل اشتغال دارند
 21بـودن نيـز     ميبو بودن يا غير  مياز نظر بو). سال 24 نفرده و سال  22نفر ده (دارند 
  .بومي هستند يان غيرجو نشدانفر از 

  يان دانشگاه آزادجو دانشمشخصات عمومي . 3جدول 
 سن فراواني تحصيليرشتة فراواني بودن  ميبو  غيربومي يا   فراواني

 20 5 مهندسي معماري 5 بومي  9

 21 5 مهندسي برق 4 غير بومي  12

 22 3 گرافيك 4 جمع  21

 23 3 حسابداري 6 

 24 3 مهندسي كامپيوتر 2

 25 2 جمع 21

 جمع 21 

مهندسـي   ةنفـر در رشـت  پنج شونده در دانشگاه آزاد  ي مصاحبهجو دانش 21از مجموع 
و  ،نفـر حسـابداري  شش گرافيك،  ةنفر رشتچهار مهندسي برق،  ةنفر رشتچهار معماري، 

گويـان در سـنين    تر پاسخ بيش. مهندسي كامپيوتر به تحصيل اشتغال دارنددر رشتة نفر دو 
 بودن يا غيـر   مياز نظر بو). سال 21 نفرپنج و سال  20نفر  پنج(سال قرار دارند  21و  20
  .بومي هستند يان غيرجو دانشنفر از دوازده بودن نيز   ميبو

  رسانان دانشگاه پيام نور اطالعات مربوط به جنسيت و تحصيالت والدين اطالع. 4جدول 
 جنسيت فراواني تحصيالت پدر فراواني تحصيالت مادر فراواني

 مرد 17 زير ديپلم 6 زير ديپلم  5
 زن 19 ديپلم 9 ديپلم  20
    فوق ديپلم 13 فوق ديپلم  7

 ليسانس 8 ليسانس  4

 جمع 36 جمع 36  جمع  36
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نـوزده  شوندگان دانشگاه پيام نور مرد و  نفر از مصاحبههفده دهد كه  نشان مي 4جدول 
گويـان   تر پدران پاسخ شود كه بيش نيز مالحظه مي از نظر تحصيالت والدين. نفر زن هستند

هـا   تر مادران آن هستند، در حالي كه بيش) فوق ديپلم و باالتر(داراي تحصيالت دانشگاهي 
  .هستند) تر ديپلم و پايين(دانشگاهي  داراي تحصيالت غير

  سالميرسانان دانشگاه آزاد ا اطالعات مربوط به جنسيت و تحصيالت والدين اطالع. 5جدول 
 جنسيت فراواني تحصيالت پدر فراواني تحصيالت مادر فراواني

 مرد 10 زير ديپلم 2 زير ديپلم  4
 زن 11 ديپلم 9 ديپلم  12
 فوق ديپلم 5 فوق ديپلم  4

   
 ليسانس 5 ليسانس  1

 جمع 21 جمع 21  جمع  21

نفـر زن  يازده شوندگان دانشگاه آزاد مرد و  نفر از مصاحبهده دهد كه  نشان مي 5جدول 
تـر از ميـانگين    گويـان بـيش   درمجموع، ميانگين تحصيالت دانشگاهي پدران پاسـخ . هستند

  ).نفرپنج نفر در برابر ده ترتيب  به(ها است  تحصيالت دانشگاهي مادران آن
  رسانان دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد اسالمي اطالعات مربوط به وضعيت اشتغال والدين اطالع. 6جدول 

 دانشگاه پيام نور دانشگاه آزاد اسالمي
 شغل پدر فراواني شغل مادر فراواني شغل پدر  فراواني شغل مادر  فراواني

  2 دار خانه 10
ساز،دندان

 مهندس
 كارمند  10 دار خانه 21

 دبير، مدير مدرسه 5 كارمند 3 كارمند  6 كارمند 3

  مهندس 3 دبير 2 ناظم مدرسه  1 گرآرايش 2
 رئيس بانك 1 معلم 3 كانيك، نقاشم  3 دبير 2

 معلم 4 پرستار 2 راننده تاكسي  2 معلم 2

1 
دفتردار 
 مدرسه

 مكانيك، صافكار  4 پرستار  1 دار، نانوا مغازه  6

 گر، آشپز آرايش 2 منشي مطب 1 مدير هتل  1 خياط 1

  7 خياط 3  جمع  21  جمع  21
دار، نانوا، مغازه

 قناد

  جمع 36 جمع 36 
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تـر پـدران    شـود كـه بـيش    گويـان مالحظـه مـي    شغلي والدين پاسخاز نظر وضعيت 
و  دبيـر و  معلـم و  چـون كارمنـد   ، هميدولت مشاغليان دانشگاه پيام نور داراي جو دانش

  . مدير مدرسه، هستند
چـون   هـم  آزاد مشـاغل يان دانشـگاه آزاد داراي  جو دانشتر پدران  در حالي كه بيش

بخش مهمي از مادران . مدير هتل هستندو  راننده ،ردا مغازه ،مكانيك ،مهندس ،ساز دندان
  . دار هستند گويان نيز، در هر دو دانشگاه، خانه پاسخ
م كـه از تأسـيس دانشـگاه    يهاي پژوهش بايد بگـوي  هاي ظاهري ميدان ويژگي بارةدر

ساختمان فعلي دانشگاه آزاد رامسـر  . گذرد تر از يك دهه مي آزاد در شهرستان رامسر كم
 اين چنين هم. كند تأسيس است و عمر ساختمان از چهار سال تجاوز نمي تازه ساختماني

هـاي حسـابداري و    رشته هاي تحصيلي برخوردار نيست و عمدتاً دانشگاه از تنوع رشته
گيرد؛ در حـالي كـه دانشـگاه پيـام نـور       مي بر مهندسي در مقطع كارشناسي را در  و  فني

هـم بـه لحـاظ     ،اكنـون  همستان رامسر است كه ترين دانشگاه در شهر نخستين و قديمي
هـاي تحصـيلي،    مكان و موقعيت جغرافيايي و هـم بـه لحـاظ فراوانـي و كثـرت رشـته      

نسبت به دانشگاه آزاد  اين دانشگاه ؛شده است و تحوالت بسياري اتخوش تغيير دست
 ،و اسـت هاي تحصيلي برخوردار  و هم از تنوع و كثرت رشتهدارد  يتر هم قدمت بيش

در مقطـع كارشناسـي    جو دانشداراي  ،در مقطع كارشناسي جو دانشبودن   دارابر   الوهع
يـان در  جو دانـش   جريـان كلـي زيسـت    ةمشاهد ام نخستين مشاهدات. هستارشد نيز 
يـان  جو دانـش حياط، كالس درس، تجمـع   ةاعم از محوط( هاي مختلف دانشگاه قسمت

دد در سـالن غـذاخوري، تـردد در مسـير     اعم از دختر و پسر در راهروهاي دانشگاه، تر
   .بوده است )ها انتشارات دانشگاه، تردد در راهروها و پله

 يمشـاركت  ةمشـاهد و براي پيـروي از روش   بخشيدن به روند مشاهدات  رونقبراي 
 تخصصـي، اعـم از دروس عمـومي و    ،هـاي درس  رسانان وارد كـالس  اطالعبار با   چند
  .ميهاي كالسي آشنا شو ز اينترنت در جريان فعاليتگيري ا م تا با ميزان بهرهيشد

دانشـگاه   هاي حسابداري و كامپيوتر رشتهتخصصي هاي دروس  با شركت در كالس
يان از اينترنـت بـه عنـوان منبـع مهـم و      جو دانشكه برخي از به اين نتيجه رسيديم آزاد 
استفاده  نور اميه پدانشگاكنند در حالي كه در  هاي كالسي استفاده مي الوصول پروژه سهل

تكميل مباحث و موضوعات كـالس درس و بـراي بهبـود و     با هدفتر  از اينترنت بيش
  .تسهيل فرايند يادگيري بوده است
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  كدهاي اصلي و فرعي: كدگذاري محوري. 7جدول 
  گوهاي شناسايي مربوط به پاسخپرسش

 .بومي شهر رامسر بودن يا نبودن. 6تحصيلي و ترم؛ ةترش.5وضعيت اشتغال؛.4وضعيت تأهل؛.3سن؛.2جنس يا نام؛ . 1

 اجتماعي والدينـهاي شناسايي مربوط به پايگاه اقتصاديپرسش

 .8قيمت تقريبي منزل مسكوني شخصي؛  .7پدر و مادر؛ درامد . 3غل پدر و مادر؛ ش. 2تحصيالت پدر و مادر؛ . 1
 .قيمت تقريبي اتومبيل شخصي

  اينترنتارةاي دربپايههايپرسش
در طول هفته به چه ميزان از اينترنت استفاده .2ي اينترنتي آشنايي داريد؟؛جووجستتا چه ميزان با موتورهاي. 1
آيا در . 4؟؛ )چه قبل از ورود به دانشگاه و چه پس از آن(كنيد  چه مدت است كه از اينترنت استفاده مي. 3كنيد؟؛  مي

هاي  آيا ايميل خصوصي داريد و مرتب ايميل. 5كنيد؟؛  نت استفاده مي د يا از كافيداري رسي دستمنزل به اينترنت 
در وبالگ خود راجع به چه موضوعاتي مطلب . 7آيا داراي وبالگ شخصي هستيد؟؛ . 6كنيد؟؛  خود را چك مي

 نترنت، آشنايي داريد؟به عنوان زباني پايه براي كار با رايانه و اي،تا چه ميزان با زبان انگليسي.8؟؛ نويسيد مي

  اينترنت و مصارف آموزشي): آموزشيـهاي علمياستفاده(ييجودانشمربوط به هويتهاي پرسش
آيا استفاده از اينترنت . 2كنيد؟؛  نمرات ترم استفاده ميمشاهدةآيا از اينترنت تنها براي ثبت نام و انتخاب واحد و. 1

به چه ميزان از اينترنت براي برقراري ارتباط با اساتيد خود . 3؟؛ گيرد مير هاي درسي شما نيز قرا در رديف فعاليت
در ) كالسي هم كالسي يا غير هم(يان جو دانشبه چه ميزان از اينترنت براي برقراري ارتباط با . 4؟؛ كنيد مياستفاده 

آشنايي داريد؟؛ ) SID، Magiranل منابع علمي، مث(هاي علمي  به چه ميزان با سايت. 5؟؛ كنيد ميدرسي استفاده  ةزمين
آيا از اينترنت . 7كنيد؟؛  استفاده ميتان  آموزشيهاي درسي و  در طول هفته به چه ميزان از اينترنت در جهت فعاليت. 6

د آيا از اينترنت براي ارتباط با اساتي. 8؟؛ كنيد مييان خارج از دانشگاه خودتان استفاده جو دانشبراي ارتباط با اساتيد يا 
و  ،به چه ميزان شما به اينترنت به عنوان يك منبع علمي، آموزشي. 9؟؛ كنيد مييان خارج از ايران استفاده جو دانشيا 

به چه ميزان معتقد هستيد كه از اينترنت . 10؟؛ كنيد ميكنيد يا عمالً از آن در اين زمينه استفاده  پژوهشي نگاه مي
 تفاده كرد؟براي پيشرفت علمي يا تحصيلي استوان  مي

  اينترنت و مصارف فراغتي):اوقات فراغت(هاي مربوط به هويت نسليپرسش
تان  فراغتآيا در اوقات  .2كنيد؟؛  در طول روز به چه ميزاني از اينترنت براي گذران اوقات فراغت خود استفاده مي. 1

هايي  در ميان فعاليت. 3به چه ميزان؟؛  كنيد؟ مي... و  ،هايي چون دانلود فيلم، عكس، موسيقي از اينترنت استفاده
تر در اوقات فراغت خود ترجيح داده و آن  يك را بيش كدامو استفاده از اينترنت  ،كتاب، تماشاي فيلممطالعة چون  هم

با چه كساني تر  بيش. 5پردازيد؟؛  كردن مي  چتبه چه ميزان در اوقات فراغت خود به . 4دهيد؟؛  تر انجام مي را بيش
بوك به چه  از فيس. 8كنيد؟؛  غالباً در مورد چه موضوعاتي چت مي. 7بوك هستيد؟؛  آيا عضو فيس. 6؟؛ كنيد يمچت 

در گذران اوقات . 9؟؛ ...)و  ،سياسي، اجتماعي، برقراري ارتباط، سرگرميهاي  استفاده(كنيد  منظوري استفاده مي
كنيد  ميهايي استفاده  تر از چه سايت تان بيش فراغت در اوقات. 10فراغت تا چه حد به اينترنت وابستگي داريد؟؛ 

براي گذران اوقات اي  وسيلهبه چه ميزان شما به اينترنت به عنوان . 11؟؛ ...)و  ،اجتماعي، سياسي، فرهنگي، علمي(
 كنيد؟يا عمالً از آن در اين زمينه استفاده ميكنيدميفراغت نگاه 
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  ترنت و مصارف شهروندياين:هاي مربوط به هويت شهرونديپرسش
تر از  و اينترنت بيش ،چون راديو، تلويزيونهاييرسانهمسائل مهم روز در ميانةبراي كسب اطالعات دربار. 1

مثل (مسائل مهم روز دربارة در استفاده از اينترنت به چه ميزان به دنبال كسب اطالعات . 2؟؛ كنيد مييك استفاده  كدام
كه در مورد حقوق اقشار خاص، مثل زنان، هايي  سايتدر  آيا. 3هستيد؟؛ ...) و  ،قتصاديمسائل سياسي، اجتماعي، ا

كه در مورد محيط زيست فعاليت دارند عضو هايي  سايتآيا در . 4؟؛ كنيد ميفعاليت دارند عضو هستيد يا همكاري 
) حقوق شهروندي يا حقوق بشر مانند(كه در مورد مسائل حقوقي هايي  سايتآيا در . 5؟؛ كنيد مييا همكاري  هستيد

داخل كشور و خارج (مسائل سياسي دربارة كه هايي  سايتآيا از . 6؟؛ كنيد ميفعاليت دارند عضو هستيد يا همكاري 
بوك در مورد موضوعات سياسي يا  به چه ميزان در فضاي فيس. 7آشنايي داريد؟؛  ياكنيد  هستند استفاده مي) از كشور

به چه ميزان از طريق اينترنت براي معرفي يا دفاع از . 8كنيد؟؛  نظر داريد يا همكاري مي  تبادلحقوقي با ديگران 
مثالً (به چه ميزان از طريق اينترنت براي مشاركت سياسي . 9؟؛ ايد كردهكانديداهاي مورد حمايت خود استفاده 

دربارة ز اينترنت براي كسب اطالعات به چه ميزان ا. 10كنيد؟؛  اطالعات كسب مي) مهمهاي  راهپيماييانتخابات يا 
 ؟كنيد مييا فرهنگي استفاده ،گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعيهايزمينهتصميمات مهم دولتي در

در  .هاي پژوهش يافتن مركز رايانه بوده است براي آشنايي با ميدان گام بعدي مشاهدات
بـا ايـن    ،و دانشـگاه بـوده اسـت   حاكي از وجود اين مركز در د ما اين گام نتايج مشاهدات
تـر   و شايد امكانات و اعتبارات مالي بيش بودن  تأسيس تازه علتبه  ،تفاوت كه دانشگاه آزاد
بـه بيـان    .تري برخوردار بود هاي بيش از تعداد رايانه ،شگاه پيام نورندانشگاه در مقايسه با دا

بـه همـين    و ه آزاد محدودتر بـود دانشگاه پيام نور نسبت به دانشگااي  امكانات رايانه ديگر،
هايي همراه  يان با محدوديتجو دانشامكان استفاده از اينترنت در داخل دانشگاه براي  سبب
اي بود كـه هميشـه    يان به گونهجو دانش ةدر مركز كامپيوتر دانشگاه آزاد تعداد مراجع. است

هاي سوم به بـاال از   ميان ترجو دانش و عمدتاً شد ميهاي خالي مشاهده  ها و صندلي سيستم
كـردن    چـت كردن ايميـل و    چكشامل  ها آنمصارف  ةعمد وكردند  اين مركز استفاده مي

يـان بـه   جو دانشكاربرد اينترنت در ميان  مشاهدات مبناي بردر دانشگاه پيام نور نيز . شد مي
مند  روش ةدر قسمت مصاحبه از روش مصاحب. شد مصارف سرگرمي و فراغتي محدود مي

گـو  و وارد گفـت  خود رسانان اطالعشده با  طرح  پيش  ازو با استفاده از سؤاالت تفاده شد اس
اين سؤاالت شامل سؤاالت شناسايي مربوط به رشته و تـرم تحصـيلي تـا سـؤاالت     . ميشد

الزم . شـد  رسانان مي اطالع ةمربوط به موارد مصرف و كاربردهاي اينترنت در زندگي روزمر
هـاي   ترين منبـع داده  مهممثابة  به ،ها اين پژوهش براي تفسير مصاحبهبه توضيح است كه در 

جـا از   در ايـن . ايـم  ها پرداخته كردن آن  خالصهبندي و  مقوله و پژوهش، به تجزيه و تحليل
ها  كدگذاري باز قصد دارد تا داده. استفاده شده است) open coding( »باز يكدگذار«روش 
  ).330: 1390 فليك،(درآورد  ها را در قالب مفاهيم و پديده
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كدگذاري محـوري عبـارت   . استانجام شده  »يمحور يكدگذار«بعد از كدگذاري باز 
بـراي  ). 335: همـان ( آمـده از كدگـذاري بـاز    دست بههاي  است از پااليش و تفكيك مقوله

در  وهـا پرداختـه شـده     مصـاحبه  ةها با استفاده از كدگذاري باز ابتدا به ارائ بندي مقوله طبقه
ها در قالب مصارف و كاربردهـاي اينترنـت در مـتن     جا از مقوالت برخاسته از مصاحبه اين

هـا   يك از كدها از دل مصـاحبه  هر ،به عبارت ديگر .يي استفاده شده استجو دانشزندگي 
آمده  دست هببراي انجام كدگذاري محوري، هريك از مقوالت  ،و سپس اند ورده شدهآبيرون 

و  ،ينسـل  تيـ هو، ييجـو  دانـش  تيـ هو( ري باز با مفاهيم اصلي پژوهشكدگذا ةدر مرحل
ـ   گفتني. اند هشدسير تف و ليو سرانجام تحل شدهمرتبط  )يشهروند تيهو  ةاست كـه از ارائ

بـه بخشـي از    فقطرعايت اختصار براي هاي اين پژوهش خودداري شده و  تمامي مصاحبه
هـا و نظريـات مشـترك     ز گفتـه بخـش مهمـي ا  در عـين حـال،   . ها پرداخته شده اسـت  آن

  .جا ارائه شده است اينها در  حذف شده و وجوه مشترك آننيز شوندگان  مصاحبه
  

  هاي دانشگاه پيام نور اي از مصاحبه خالصه. 9
يمـن وجـود بـرادر    بـه   ،كـردم و در منـزل   قبل از ورود به دانشگاه از اينترنت استفاده مـي 

جوي اينترنـت  و به كمك او با موتورهاي جسترسي داشتم و  به اينترنت دست ،ترم بزرگ
...  سـت ا زبانم در حد متوسط است كه براي كار با اينترنت در همين حد كـافي . آشنا شدم

كنم، چون به جاي يك ايميـل چنـد ايميـل دارم، امـا      هايم را چك مي تقريباً هر روز ايميل
  .)مريم(وبالگ ندارم 
كنم، چون  بوك استفاده مي ن به سايت فيستر از اينترنت براي سرگرمي و رفت من بيش

گـاهي برخـي از   . كـنم  تري هستم و دوستان جديدي هم پيدا مي با دوستانم در ارتباط بيش
بنابراين، از ايـن طريـق از سياسـت هـم     . پيچد بوك مي سرعت در فيس بهخبرهاي سياسي 

رنت دنبال ايـن چيزهـا   كلي، كاري به كار سياست ندارم و در اينت  طور  به ،خبر نيستم اما بي
نيستم و اگر بخواهم خبري بشنوم ابتدا از تلويزيون خودمان و بعد از آن از ماهواره خبردار 

  .)فريماه(كنم  هاي فرهنگي نيز خيلي ديدن مي از سايت. شوم مي
...  كنم نت هم استفاده مي در منزل اينترنت دارم اما چون بومي شهر نيستم گاهي از كافي

هـا و برخـي    كالسـي  كردن و فرستادن ايميل براي دوستان و هـم   چكنت براي من از اينتر
اساتيد در مواقع ضروري، انتخاب واحد و ديـدن نمـرات تـرم، خريـدن شـارژ، پرداخـت       

هاي فرهنگي براي اطالع از  قبوض، دانلود فيلم و عكس در اوقات فراغت، ورود به سايت
كنم و اوقات فراغتم را، در كنـار تماشـاي فـيلم و     استفاده مي... و  ،بازيگرانو  اخبار سينما

  .)باران(كنم  سواري، با اينترنت هم پر مي ماشينگردي و  خيابان
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بخش است،  تر در اينترنت دنبال دانلود فيلم و عكس هستم و اين برايم لذت من بيش
 كنم و تا حاال كلـي عكـس و فـيلم از اينترنـت جمـع      براي همين هر هفته اين كار را مي

  .)شبنم( ام كرده
ها  كردن بسياري از مشكالت و گرفتاري  فراموشكردن اوقات فراغت و براي  براي پر

هـم   ،شـنوي  هـم مـي   ،بينـي  اينترنت ابزار خوبي است، از اين جهت كه هم چيزهـايي مـي  
  .)علي(گيري  و هم چيزي ياد مي ،شوي هم كلي سرگرم مي ،خواني مي

. كـنم  اي هشت تا نه سـاعت اسـتفاده مـي    ينترنت هفتهبه عنوان يك مهندس كامپيوتر از ا
ام  هاي مربوط به رشته از سايت...  نويسم كنم، در وبالگم خاطراتم را مي هايم را چك مي ايميل

...  كـنم  هايم اسـتفاده مـي   هاي مرتبط با درس و برنامه ،ها ويروس افزارها، آنتي براي دانلود نرم
  .)علي(ام چون برايم جالب نيست  ر خاص هم نشدههاي مربوط به حقوق اقشا وارد سايت
كـنم،   جنس برايم جالب است و با افراد مختلفي چت مـي  هم كردن با دوستان غير چت

چـون خيلـي فـيلم    . در مورد موضوعات مختلف، از شخصي گرفته تا اجتماعي و فرهنگي
  .)حامد(كنم  هاي معروف را از اينترنت دانلود مي تر فيلم بينم بيش مي

از وقتي از اينترنت براي . كنم هاي درسي از اينترنت استفاده مي ن براي كارها و پروژهم
شوم و درواقـع اينترنـت بـراي مـن از      هايم را بهتر متوجه مي كنم درس اين كار استفاده مي

كه در كالس درس چيـزي از   ،هايم كالس درس هم پربارتر است؛ مثالً براي يكي از درس
خيلـي  . جوي چند مطلب در چند وبالگ مطلب را متوجه شـدم و جستبا  ،فهميدم آن نمي

كنم به كمك اينترنت مطلب را سرچ  وقت در چيزي گير مي  هراز آن به بعد . برايم مفيد بود
ها، از اينترنت براي ديدن مـد روز و   در كنار اين. شود كنم و باالخره چيزي دستگيرم مي مي

  .)زهرا(كنم  عكس بازيگران و هنرمندان استفاده مي
...  پـردازم  هاي آموزشي از اينترنت مي ي مقاالت و استفادهجو و جستدر طول ترم به 

كنم مثالً وقتي كه پدر و مادرم تلويزيـون   تر براي سرگرمي از اينترنت استفاده مي من بيش
بيـنم، وارد   عكـس مـي  . دهـم در اينترنـت چـرخ بـزنم     بينند من ترجيح مـي  يا ماهواره مي

تـا حـاال پـيش نيامـده از     ...  بيـنم  و مـدها را مـي   ،شوم مربوط به مد لباس مي هاي سايت
اينترنت براي پيگيري اخبار سياسي و مسائل روز ايران و جهان استفاده كنم، چون به اين 

  .)آذر( اي ندارم مسائل عالقه
. روز كـنم  هـايم را بـه   روم تا خبري از دوستانم به دست آورم و عكس بوك مي به فيس

بينم  شان را مي هاي شوم و عكس بازيگران ايران و جهان است ميدربارة هايي كه  رد سايتوا
  .)رؤيا(كنم  ام را دانلود مي هاي مورد عالقه و گاهي آهنگ

مسائل . زنم بوك سر مي به فيس. كنم در هفته ده تا دوازده ساعت از اينترنت استفاده مي
بنابراين خبرهاي ايران و . بينم اصالً تلويزيون نمي كنم، چون مهم روز را از اينترنت دنبال مي

  .)صميم(كنم  جهان را از طريق اينترنت دنبال مي
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. زنم هاي مد روز سر مي به سايت. كنم روز مي هايم را به زنم و عكس بوكم سر مي به فيس
چنـد بـار وارد   . كـنم  خصوص اخبـار شـبانگاهي، دنبـال مـي     گاهي اخبار را از تلويزيون، به

  .)شيما(ام  باره خوانده  اين  درام و مطالبي را  زيست رفته  محيطهاي مرتبط با موضوع  يتسا
را از  ايـ و دن رانيـ مربـوط بـه ا   ياسـ ياخبـار س . سرشار از اطالعـات اسـت  ...  نترنتيا
هم با دوستانم در  بوك سيدر ف. خوانم يم ،يا  او  يوو  يس  يب  يبمانند  ،ياسيس يها تيسا

 يبـرا  يخـوب  ياجتمـاع  ةشـبك  بـوك  سيكالً فـ . شوم يهم آشنا م ديافراد جد ارتباطم و با
  .)محب( است يسرگرم چنين همارتباط با دوستان و  يبرقرار

مگيـران  هـاي علمـي، ماننـد     هـا در برخـي سـايت    در طول ترم و براي برخي از درس
)magiran( ،يسـ  و ستيب تر از تلويزيون، آن هم از خبر اخبار را بيش. كنم مي جو و جست ،

  .)مونا(كنم  دنبال مي
ام، يعنـي   رشـته دربـارة  هاي علمي  خوانم براي همين وارد سايت چون كتاب زياد نمي

ام را از اينترنـت   هـاي مـورد عالقـه    موسيقي. خوانم شوم و مطالبي را مي مي ،شناسي زيست
  .)مهتاب(بينم  هاي مختلفي را از اينترنت مي كنم و عكس دانلود مي

...  كنم هايم را چك مي ايميل. شوم ام مي تحصيليرشتة هاي علمي مربوط به  توارد ساي
  .)مريم(بينم  ام را در اينترنت مي عكس هنرمندان و خوانندگان مورد عالقه

گـاهي  . شوم هاي حقوق مدني يا همان حقوق شهروندي و حقوق بشر مي وارد سايت
علمي و آموزشي دارد و جنبة برايم  شوم كه اين هم هاي حمايت از زنان هم مي وارد سايت

  .)ريحانه(سرگرمي  ةهم جنب
است با اينترنت سروكار زيادي دارم  )IT( ام فناوري اطالعات كه رشته اينمن به خاطر 

مباحـث  دربـارة  هـاي علمـي و آموزشـي، وبـالگ هـم دارم و گـاهي        در كنار اسـتفاده  ،و
ن و ايران را هـم از اينترنـت دنبـال    اخبار سينماي جها. نويسم ام مطلب مي اختصاصي رشته

بـا  . كنم جهان و ايران را از اينترنت دنبال ميدربارة گاهي اخبار سياسي و اقتصادي . كنم مي
  .)محمد(كنيم  در مورد همه چيز چت مي. كنم ام چت هم مي جنس اينترنتي هم دوستان غير

هـاي   اهي به سـايت گ...  كنم شناسي و فرهنگ را گاهي مطالعه مي مطالب سايت انسان
پـيش آمـده كـه بـه     . كـنم  زنم و مطالب سياسي را مطالعـه مـي   انحصاراً سياسي هم سر مي

در ضـمن  . باره مطالعه كنم  اين  درهاي پيرامون حقوق بشر هم سر بزنم و مطالبي را  سايت
هاي كالسـي در   موضوعات مختلف اجتماعي و فعاليتدربارة وبالگ گروهي هم داريم و 

  .)عليرضا(نويسيم  ب ميوبالگ مطل
دانلود فيلم و موسيقي هم انجام . هاي مد زنم، مثل سايت هاي مختلفي سر مي سايتبه 

. كننده دارد سرگرمجنبة تر برايم  زنم كه بيش بوك هم سر مي در طول هفته به فيس. دهم مي
ز آن وارد سـايتي شـدم كـه ا    ،كه در مورد حقوق زنان بود ،هاي كالسي براي يكي از پروژه

  .)مهرناز(خوانم  زنم و مطالبش را مي موقع تاكنون گاهي به اين سايت سر مي
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و گاهي ارتبـاط   ،نمرات ةمشاهدمصارف آموزشي من از اينترنت شامل انتخاب واحد، 
گـاهي هـم بـراي فهـم     . ستها هاي دانشگاه و شروع كالس برنامه ةها در زمين كالسي با هم
هاي مرتبط بـا موضـوع    ها و وبالگ ها به سايت ي درستر دروس و يادگيري بهتر برخ بيش

  .)راضيه(خوانم  كنم و مطالبي را مي مورد نظرم در اينترنت مراجعه مي
هاي  كنم و سپس در اينترنت وارد سايت گيري مي اخبار سياسي را ابتدا از تلويزيون پي

هاي اقتصادي دولت  براي كسب اطالع از برنامه. كنم شوم و مطالعه مي شده مي فيلترسياسي 
  .)آرش( كنم نيز گاهي از اينترنت استفاده مي

 ،هـا  كردن يارانه  مند هدفخصوص  به ،هاي اقتصادي راجع به تصميات دولت در زمينه
  .)مهدي( ام مطالب بسياري در اينترنت خوانده
اي و تخصصي است بنابراين، مصارف متعـددي   ابزار حرفه اينترنت براي من يك جعبه

بوك و  فيسكنم، از مصارف آموزشي و علمي گرفته تا مصارف سرگرمي در  رنت مياز اينت
  .)حميد(گيري اخبار سياسي و اقتصادي و فرهنگي  پي

علوم اجتمـاعي  دربارة هايي كه  مطالب وبالگ. نويسم مان مطلب مي در وبالگ گروهي
و برخـي از  شـوم   شناسـي و فرهنـگ مـي    گاهي وارد سايت انسان. خوانم نويسند را مي مي

بوك گاهي در  در فيس. كنم تر از ماهواره دنبال مي اخبار سياسي را بيش. خوانم مطالب را مي
شويم و از سياست هم حرف  هاي سياسي هم مي حين چت با برخي از دوستانم وارد بحث

  .)نويد(زنيم  مي
 و در موردشـان شـوم   مـي و برنـدها   ،هـا  هاي مد لباس، مو، مـارك  تر وارد سايت بيش

آن دربـارة  دار بخـرم اطالعـاتي    هروقت بخواهم لبـاس مـارك  . آورم اطالعات به دست مي
دانـم در اينترنـت سـرچ     چيزي كه نمـي  هردربارة كالً . آورم مارك در اينترنت به دست مي

جـذابي بـراي    ةخوبي براي افزايش اطالعات است و به نظرم وسيلوسيلة اينترنت . كنم مي
  ).ستاره(گذران اوقات فراغت است 
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نـه  . جز اينترنت نـداريم   هدر طول ترم براي انتخاب واحد و كسب اطالع از نمرات راهي ب
كـنم و از ايـن طريـق بـا      هايم نيز انتخاب واحـد مـي   كالسي تنها براي خودم بلكه براي هم

يقـات درسـي از اينترنـت مطـالبي را     تا حاال چندبار نيـز بـراي تحق  . شان در ارتباطم برخي
  ؛)نيلوفر( ام كرده جو و جست

ام  هـاي مـورد عالقـه    عكس و موسـيقي  و من از اينترنت دانلود فيلم ةترين استفاد بيش
ها را از اينترنت دانلود  بنابراين آن .بينم چيز فيلم مي  هر  از بيشچون در اوقات فراغتم  ،است
  ؛)حميد( كنم مي
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زنم چـون حسـابي سـرم     بوكم سر مي ند دقيقه هم كه شده به فيسمن هر روز براي چ
  ؛)ميثم( آورم دست ميه بوك ب فيسشود و يه سري خبرها را از  گرم مي

دانـم از   اش چيـزي نمـي   چيزي را كه درباره هر. كنم هايم را چك مي من مرتب ايميل
مـرات تـرم از   ن ةتر براي انتخاب واحد و مشاهد در طول ترم و بيش. كنم گوگل سرچ مي

كـنم،   تر براي سرگرمي از اينترنت استفاده مـي  در طول هفته بيش. كنم اينترنت استفاده مي
تـر در مـورد موضـوعات     در چت بـيش . كنم با دوستانم چت مي. كنم مثالً فيلم دانلود مي

جا كه اهل سياست نيستم اينترنت برايم كـاربرد   از آن. كنيم خصوصي و شخصي چت مي
  ؛)مرجان( سياسي ندارد

كردن اوقات  كردم، البته براي پر تر از اينترنت استفاده مي پيش از ورود به دانشگاه، بيش
  طوري  بهكنم،  هاي آموزشي از اينترنت مي تر استفاده اما بعد از ورود به دانشگاه بيش .فراغتم

م و خبرها را هاي دانشگاه خبر دار برنامه ةزنم و از هم كه هر هفته به سايت دانشگاه سر مي
  ؛)مهسا(دهم  دوستانم قرار مي ةدر اختيار بقي

در كنار تفريح و رفتن به خريد و تماشاي فيلم، از اينترنت و البته از  ،در اوقات فراغتم
بوك هم با دوستان و اعضـاي فاميـل در ارتبـاطم و هـم      فيسدر . كنم بوك استفاده مي فيس

اخبـار  . كـنم  بوك استفاده مـي  سرگرمي از فيستر براي  كنم و بيش دوستان جديدي پيدا مي
  ؛)فاطمه(كنم  سياسي را گاهي از ماهواره دنبال مي

عكس و موسـيقي بسـيار انجـام    و  دانلود فيلم. سرگرمي داردجنبة تر  من بيش ةاستفاد
موضـوعات  زمينة تر در  جنس را دوست دارم و بيش هم كردن با دوستان غير  چت. دهم مي

كـنم، امـا گـاهي وارد     تر از ماهواره دنبال مي اخبار سياسي را بيش .ميكن خصوصي چت مي
شوم و خبرهاي مهم سياسي را در ايـن   فارسي، نيز مي سي بي  بي هاي سياسي، مانند  سايت

  ؛)رامين(خوانم  سايت مي
 نيـ از ا بـار  نيچنـد هسـتم و تـاكنون    آشنا )SID( يد يآ اس و رانيمگ يها تيسا با

اخبـار   ياما برخ كنم، يم يريگياز ماهواره پ يرا گاه ياسياخبار س. ام هاستفاده كرد ها تيسا
 مطلـع  خبرهـا  نيـ ا از قيـ طر نيا از كه شود يم پخش بوك سيف در سرعت بهمهم  ياسيس
 صـفحات  دنيـ د و دوسـتان  بـا  ارتباط يبرا هم و يسرگرم يبرا هم بوك سيف از. شوم يم

  ؛)نداناما( كنم ياستفاده م ام يليتحص ةرشت به مربوط
هـاي سـينمايي ايرانـي و خـارجي اسـت       من از اينترنت دانلود فيلماستفادة ترين  بيش

  ؛)محمدرضا(
بوك با دوستانم در مـورد موضـوعات مختلـف     در فيس. كنم فيلم و موسيقي دانلود مي

در مورد هر چيزي كه بخواهم بدانم از طريـق گوگـل اطالعـات بـه دسـت      . كنم چت مي
. كنم هاي علمي و آموزشي هم مي بر سرگرمي در اينترنت، استفاده  عالوهبنابراين، . آورم مي

  ؛)صدرا(كنم  تر از تلويزيون و ماهواره دنبال مي اخبار را بيش
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بـوك   هاي دولت را در فـيس  گاهي انتقادات سياسي از برنامه...  بوك هستم فيسعضو 
  ؛)محمدرضا(كنيم  نويسم و با دوستانم تبادل نظر مي مي

تـر بـا    روم و بـراي تقويـت زبـانم بـيش     روم مـي  هفته براي سرگرمي به چت در طول
  ؛)مبينا(كنم  در مورد موضوعات مختلف چت مي ها خارجي
هايم از  كالسي با برخي از هم...  كنم هاي علمي و آموزشي از اينترنت مي استفادهتر  بيش

اخبـار مهـم را از   . كـنم  يهفته چك م هايم را هر طريق ايميل در ارتباطم، براي همين ايميل
  ؛)شهرزاد(كنم  تر دنبال مي ماهواره بيش

در طـول تـرم   . كـنم  هاي مختلف از اينترنت استفاده مي براي كسب اطالعات در زمينه
با ، كنم موسيقي دانلود مي ،كنم هايم را چك مي ايميل. هاي علمي و آموزشي هم دارم استفاده

  ؛)عاطفه(كنم  دوستانم چت مي
زنم و اخبار اقتصادي، مانند نوسانات قيمت طال و سكه  اي اقتصادي سر ميه به سايت

  ؛)ميالد(كنم  و دالر، را دنبال مي
در مـورد درس و كـالس و   . كنم زنم، با دوستانم چت مي بوكم سر مي هرهفته به فيس

كنـيم، و حتـي گـاهي انتقـاد سياسـي هـم        رويم و كارهايي كه مي دانشگاه، جاهايي كه مي
  ؛)رضا( كنيم مي

ام  تحصيلي ةهاي مربوط به رشت گاهي وارد سايت. كنم تر فيلم و موسيقي دانلود مي بيش
  ).نيما(كنم  اخبار را از ماهواره دنبال مي...  شوم مي

  
  بحث. 11
توان گفت كه  يي ميجو دانش ةدر تبيين زندگي روزمر ساختاربر   مبتنيهاي  ديدگاه اساسبر 

اي از ساختارهاي  تحت حاكميت و استيالي پاره جو دانشان جوان ةبخشي از زندگي روزمر
ايراني بـه   ةو فرهنگي جامعه قرار دارد؛ به عبارت ديگر، جامع ،اجتماعي، سياسي، اقتصادي

از سوي ديگر،  ،و فراگيري نمادهاي مدرنيته ،از يك سو ،بر باورهاي سنتي بودن  مبتني سبب
ايـن موقعيـت   . دهد قعيتي متعارض و دوگانه قرار ميويژه جوانان را در مو بههمواره افراد و 

بايد در  جو دانشجوانان  ،بنابراين .جوانان ايراني است ةمتعارض ويژگي مهم زندگي روزمر
شان دست به انتخاب بزنند تا عامليت  برابر اين ساختار متعارض و دوگانه در زندگي روزمره

ـ   در اين . شان را به اثبات برسانند بودگي فعالو  ابـزاري   ةميان استفاده از اينترنت نيـز بـه مثاب
ارتباطي مدرن اساسـاً   ةاين رسان. اهميت خاصي داردجوان ايراني  ةمدرن در زندگي روزمر

اينترنت بـا رشـد و گسـترش شـتابان خـود و بـا        ؛دهد جوانان را در مسير انتخاب قرار مي
هـاي   عرصـه  ةبـر همـ   ،تقيممسـ  امكانات اطالعاتي متنوعي كه دارد، به طور مستقيم و غيـر 
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هـاي اجتمـاعي، سياسـي،     رصـه تواند تمامي ع و ميانسان امروز اثر گذاشته  ةزندگي روزمر
اي در معرض تغيير و تحول قرار  فزاينده ةرا به گون و ارتباطات اجتماعي ،فرهنگياقتصادي، 

 ةروزمـر  ابزاري مطلوب در زنـدگي  در مقامامكانات متنوعي كه دارد  علتاينترنت به . دهد
هـاي ايـن    مصـاحبه . گيرد هاي گوناگوني قرار مي كند و مورد استفاده يان جا باز ميجو دانش

. كننـد  يـان از اينترنـت بـه طـرق مختلفـي اسـتفاده مـي       جو دانشدهند كه  پژوهش نشان مي
يان متناسب جو دانشدرحقيقت، مصارف متعدد از اينترنت حاكي از اين است كه هريك از 

مصارف متعدد از كلي،  طور  به. كنند مياي از اينترنت استفاده  شان به گونه دافبا نيازها و اه
ميشـل دوسـرتو، نشـان از    آنتـوني گيـدنز و   طبق ديدگاه  ،زندگي روزمره ةاينترنت در تجرب

كنندگان اينترنت در متن زندگي روزمره  مصرف مثابة به انيجو و قدرت انتخاب دانش يآگاه
و اين به معناي قدرت  استافراد داراي سرشتي تاكتيكي  ةاي روزمربسياري از رفتاره. دارد

به عبارت . انتخاب و خالقيت افراد در مصرف تمامي محصوالت و محتواهاي توليدي است
هـا و محتواهـاي صـفحات     پيـام  ةبست پا و دستكنندگان منفعل و  يان مصرفجو دانشديگر، 

و از  كنند ميها را جرح و تعديل  شان پيام دافاينترنت نيستند و متناسب با ميزان آگاهي و اه
از ايـن  . كننـد  مي گوناگونيهاي  شان استفاده و نيازهاي ،اينترنت متناسب با اهداف، تمايالت

انتخاب و تاكتيك مقاومت در برابر  ةعرص جو دانشزندگي روزمره براي جوانان  ةرو، عرص
  .ساختارهاي سنتي است

. شـود  يي به موارد مصرف اينترنت مرتبط مـي جو دانش ةاينترنت با زندگي روزمر ةرابط
و  ،ينسـل ، ييجـو  دانـش فرض اصلي اين پژوهش ايـن بـوده اسـت كـه سـه هويـت        پيش

 ميبـدان  ميخـواه  يمـ  ما انيم نياست و در ا انيجو دانش يزندگ ياصل يها مؤلفه يشهروند
و تقويـت ايـن ابعـاد    گيـري   كند و در شكل برقرار مي يتيهو ابعاد نيا با ينسبت چه نترنتيا

آمده حاكي از اين است كه ميان مصرف اينترنـت و    دست  بهچه  آن ؟هويتي چه نقشي دارد
هاي  بسياري از فعاليت ، زيرايان رابطه وجود داردجو دانشگيري و تقويت ابعاد هويتي  شكل
هـا بـه صـورت مصـارف      ايـن فعاليـت  . شود يان در متن اينترنت دنبال ميجو دانش ةروزمر

درحقيقت، چگونگي استفاده از اينترنت در . يان از اينترنت دارندجو دانشتعددي است كه م
و اسـتفاده   ،استفاده از اينترنت در گذران اوقات فراغت ةآموزشي و دانشگاهي، تجرب ةتجرب

حضـور   ةآگاهي از مسائل شهروندي و اجتماعي مواردي است كه به نحـو  براياز اينترنت 
  .شود يي مربوط ميجو دانش ةوزمراينترنت در زندگي ر

اينترنت نيز بـا ورود  كند،  عمل مييابي  مكاني براي هويتمثابة   كه دانشگاه به طور همان
يان، با دانشگاه جو دانشهاي جديد براي  در مسير خلق و ايجاد هويت ،به دانشگاه تاحدودي
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 ةدر زنـدگي روزمـر   دهد كـه اينترنـت   نتايج اين مطالعه نشان مي. همراه و همسو شده است
هـاي زنـدگي    گيري از تجربه يان حضور دارد و مصرف اينترنت بخش مهم و چشمجو دانش
كـه اينترنـت بـراي    دهـد   نشـان مـي   اين پژوهش. دهد را به خود اختصاص مي ها آن ةروزمر
اينترنـت   هـاي متفـاوت، از   ها غالباً، هرچند به ميزان آن. يان كاربردهاي مختلفي داردجو دانش
  .شده است برقراريان جو دانشكنند و از اين مجرا ارتباطي ميان اينترنت و زندگي  فاده مياست

 ييجـو  دانش ةروزمر يزندگ و نترنتيا انيم ارتباط و ونديتوان گفت كه پ مي ،از اين رو
را تحت ها،  آن يابي تيهو يندهايفرا نيچن و هم ان،يجو دانشو هويت  يسبك زندگ تيكل

ـ  در انيـ جو دانـش  انيدر م نترنتيمصرف ا قت،يحقدر. استتأثير قرار داده   يزنـدگ  ةتجرب
اسـت و   يواقعـ  يايـ اسـت كـه امتـداد دن    ييجو دانش يمجاز يفضا يشان به معنا روزمره

اسـت   قيـ طر نياز ا است؛گيري و جريان زندگي روزمره براي اين قشر  بستري براي شكل
برقرار  انيجو دانش يشهروندو  ،ينسل ،ييجو دانش يها تيبا هو يمتقابل ةرابط نترنتيكه ا
است كه  يابعاد يدارا ييجو دانش ةروزمر يزندگ متن در نترنتيا گاهي، جانيبنابرا. كند يم

 نمونـه  يبـرا . است مؤثر انيجو دانش يتياز ابعاد هو يكي تيو تقو يريگ شكل در كي هر
مصـارف  ط بـا  در ارتبـا  ييجـو  دانـش  تيـ هو تيتقو اي يريگ و نقش آن در شكل نترنتيا

 تيـ تقو ايـ گيـري   نقش اينترنت در شـكل . است نترنتياز ا يكالس يها تيو فعال يآموزش
نقـش اينترنـت در    درادامـه  بـوده و  نترنـت ياز ا يمصارف فراغتـ در ارتباط با  ينسل تيهو

و  يشـهروند  يهـا  تيفعال با ارتباط در انيجو دانش يشهروند تيهو تيتقو ايگيري  شكل
  .است نترنتيا طيمح رد انيجو دانش يمدن

بـودن نظـام     حضـوري  نيمـه ماهيـت   سـبب بـه   ،يان دانشگاه پيام نـور جو دانشدر ميان 
تر معطوف به يادگيري و تكميل موضـوعات   هاي آموزشي از اينترنت بيش ، استفادهيآموزش

بـا  . اسـت هاي كالسي  تر در ارتباط با تحقيقات و پروژه و كم استو مباحث كالس درس 
يـان  جو دانـش اي، در بين  و با هر انگيزه به هر ميزان ،صارف آموزشي از اينترنتماين حال، 

ابزاري جديـد   در مقاماين پژوهش جريان دارد و اين به معناي حضور اينترنت  شدة همطالع
رفتـه ماهيـت نظـام آموزشـي را      رفتـه چنـين فراينـدي   . استدر فرايند ياددهي و يادگيري 

  .كند مي متحولرا  آنو  دهد ميشعاع قرار ال تحت
 تيـ هو تيـ تقو اي يريگ شكل در نترنتينقش ادهد كه  هاي اين پژوهش نشان مي يافته
هـر   شدة همطالع انيجو دانش انيدر م ،يو نسل ييجو دانش يها تينسبت به هو ،يشهروند

بخشي از اين قضيه ناشـي از اقتضـائات درسـي و     ،قتيحقدر .است تر رنگ دو دانشگاه كم
هاي شخصي خود كاربران است  ر ناشي از گرايشگيد بخش و است انيجو دانشآموزشي 
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. چنداني به مسائل و موضوعات مربوط به شهروندي نداشـته باشـند   ةكه ممكن است عالق
يـان از بيـان   جو دانـش  ةتواند ناشي از پيامدهايِ منفيِ تصورشـد  بخشي از اين قضيه نيز مي

تـوان تصـور و    از ايـن رو، مـي  . ترنت باشدشان در فضاي مجازي اين هاي شهروندي فعاليت
هـاي   شوندگان پژوهش در پاسخ به پرسش توجهي از مصاحبه  قابلبيني كرد كه بخش  پيش

مسائل و موضوعات مربوط بـه شـهروندي در فضـاي مجـازي      ةمربوط به فعاليت در حوز
  .كنند كارانه عمل محافظهاينترنت 

  و تحوالت هويتي ،ييجو دانش ةاينترنت، زندگي روزمر. 8جدول 
  نتايج اشكال حضور اينترنت موضوع

ةزندگي روزمر
  يي و اينترنتجو دانش

 مصارف مختلف
  )آموزشي، فراغتي، شهروندي(

 يي،جو دانشگيري هويت  شكل .1: تحوالت هويتي
تقويت هويت . 2؛ شهرونديو هويت  نسليهويت 

  يانجو دانشنسلي 

 نترنـت ياز اوقـات آزادشـان را در ا   يمهمـ خش اند كه ب كرده انيب انيجو دانشبرخي از 
رو،  نيـ ا از. شـوند  يمـ  سـرگرم  نترنـت يا بـا  فراغت اوقات در قتيكنند و در حق يم يسپر

 نيـ بـا ا . ش داردنق تر كم يانيجو دانشچنين  ينسل تيهو تيتقو و يريگ شكل در نترنتيا
اند كه بخش  كرده پژوهش غالباً اذعان نيدر ا شده يبررس انيجو دانشاز  يحال، بخش مهم

 اتيـ و محتو ،هـا  مربوط به استفاده از محصوالت، برنامـه  نترنتيها از ا آن ياز كاربر يمهم
و  ميمسـتق  ةگون به تواند يم نترنتيا كه معناست  نيبد تيواقع نياست و ا يو هنر يفرهنگ

 ،مجموعدر. داشته باشد انيجو دانش يتيو تحوالت هو راتييدر تغ ينقش مهم ميمستق ريغ
و هيـوود   استيونسـون چنان كه  ، هممهم ةجينت نيا انيجو دانششده با  انجام يها از مصاحبه
در  ياديبن ينقش نترنت،يا ژهيو به ن،ينو يارتباط يها رسانه شود كه حاصل مي اند، بيان داشته

 .كنند يم يباز انيجو دانش يتيو تحوالت هو راتييتغ
  
  گيري نتيجه. 12
يـان در فراينـد اسـتفاده از    جو دانـش  ةوهش بررسي زنـدگي روزمـر  اين پژ ةلئترين مس مهم

مهـم در   يتواند نقشـ  فرض اصلي ما اين بوده است كه اينترنت مي پيش. اينترنت بوده است
ما در ايـن  . يان، داشته باشدجو دانشتغييرات و تحوالت هويتي كاربران، و در اين پژوهش 

و  يشـهروند  تيـ هوو  ييجـو  دانـش  تيهوهويت در سه بعد  بندي ، ضمن دستهپژوهش
كيفي  يپژوهش قيطر از را انيجو دانش يتيابعاد هو نيبر ا نترنتيا ياثرگذار ،ينسل تيهو
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يان را جو دانشهويتي  ةدهند كه اينترنت هر سه الي نتايج پژوهش ما نشان مي. بررسي كرديم
هـاي   اثرپـذيري اليـه  با اين حـال، ميـزان   . كند ها را تقويت مي و آندهد  ميتحت تأثير قرار 

 ينسـل  تيـ هودهد كـه   به بيان ديگر، پژوهش ما نشان مي. هويتي از اينترنت متفاوت است
 يشـهروند  تيهوو  ييجو دانش تياز هو تر شيب نترنتياستفاده از ا نديدر فرا انيجو دانش
و  ييجـو  دانـش معنا نيست كه هويت   نيبدبا اين حال، اين ديدگاه . كند ها تغيير پيدا مي آن
  .كند ينم دايپ رييتغ نترنتيا از استفاده نديفرا در انيجو دانش يشهروند تيهو

  كنندگان اينترنت تيپولوژي مصرف. 9جدول 

 يپولوژيت
 كنندگان مصرف
  نترنتيا

  دانشگاه  كنندگانمصرفتيجنس كنندگانمصرفانواع
  نور اميپ دانشگاه عمدتاً  دخترانعمدتاً يآموزشكنندگانمصرف
  نور اميپ و آزاد دانشگاه دو هر  پسرانودختران يفراغتكنندگانمصرف

مسائلازآگاهكنندگانمصرف
  ياجتماع

  نور اميپ دانشگاه عمدتاً  پسران عمدتاً

كنـد، زيـرا داراي    مسلماً امروزه اينترنت نقش مهمي در فرايندهاي آموزشـي بـازي مـي   
به بيان . ها هستند اي ديگر فاقد آن و رسانه هايي است كه امكانات و ابزارهاي ارتباطي قابليت

تواند نقشـي   مهم است كه در آينده مي) multimedia( يا چندرسانهديگر، اينترنت يك ابزار 
گيـري هويـت    نقش اينترنـت در شـكل   ةر زميند. بنيادي در فرايندهاي آموزشي داشته باشد

ز ايـن اسـت كـه مسـائل     يان حـاكي ا جو دانشاگرچه اظهارات نيز يان جو دانششهروندي 
تر دنبـال   مربوط به سياست و اقتصاد ايران و جهان و حقوق اقشار خاص را در اينترنت كم

توجـه هسـتند بلكـه     نسبت به اين مسائل بي ها آناما اين امر به اين معنا نيست كه  ،كنند مي
. كنند گيري ميتر پي اين مسائل را در اينترنت كمها، بنا به علل مختلف،  معناست كه آن  بدين

هـاي   هويـت  ةاينترنـت شـكل دهنـد    دهند كه هاي اين پژوهش نشان مي يافتهكلي،   طور  به
ر تقويـت  است، امـا د دو دانشگاه  يان هرجو دانشو شهروندي  ،يي، نسليجو دانشمختلف 

  .دارد تري مهميان نقش جو دانشهويت نسلي 
  
  پيشنهادهاي پژوهش. 13

به يكي از مسائل پراهميت نظام آمـوزش عـالي پرداختـه    نگاري  روش مردم ااين پژوهش ب
انداز مطالعات فرهنگي به مسائل و امور مرتبط به  استفاده از رويكرد فرهنگي و چشم. است

توان  هاي اين پژوهش مي اساس يافته بر. نظام آموزش عالي از كمبودهاي اين پژوهش است
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هاي نوين طراحي  با اينترنت و رسانه آموزش عاليرابطة تر  تحقيقات ديگري براي فهم دقيق
و عدم قطعيـت دنيـاي مـدرن و     ،ها در زندگي روزمره تغييرات مدرنيته و رواج رسانه. كرد

در بررسي مسائل و موضوعات هـويتي و نقـش    جو دانشپسامدرن، داللت بر اهميت قشر 
 ،يها، منابع معرفت هازها و خواستيها، ن يژگياز اين رو، شناخت و. ها در اين زمينه دارد رسانه

نـد تـا   ك يمـ  كمك يآموزش عالحوزة اران كاندر زان و دستير ها به برنامه آن يتيو ابعاد هو
آگاهانـه و   شـوند  يم ين قشر طراحيا يه براك ييها يمش خطو  ،ها يها، استراتژ يزير برنامه

 ياريبسـ ان يجو دانش يتيدر حالي كه بدون شناخت ابعاد هو. مثبت باشد ةجيمعطوف به نت
انجامـد بلكـه نتـايج     به نتـايج مثبـت نمـي   فقط نه  يو فرهنگ ،يعلمي، آموزش يها از برنامه

يـان مقطـع كارشناسـي، بـدون     جو دانـش اين پـژوهش روي  . اشتمخربي در پي خواهد د
از اين  ؛اجرا شده است ،اي هاي رشته گرفتن تفاوتن  نظر  با درهاي تحصيلي و  تفكيك رشته

ـ  تـأثير  هـاي ديگـر بـا موضـوع مشـابه بـه منظـور شـناخت          ژوهشرو، ضرورت طراحي پ
روزمـرة  كـارگيري اينترنـت در زنـدگي     نـوع و ميـزان بـه   بـر  تحصـيلي   ةهاي رشـت  تفاوت
در اين راستا، . شوددهي نتايج مهيا  طريق امكان تعميم ن بديشود تا  يي احساس ميجو دانش

جا كـه   از آن. ك ضرورت است، ييشيمايپ روشويژه  بههايي به روش كمي،  انجام پژوهش
هايي را از نوع بررسي حاضر  توان بررسي جهاني هستند، لذا مي ةاينترنت و دانشگاه دو پديد

شـان دسـت بـه     هاي يافتهپاية المللي، انجام داد و بر  اي و بين در سطوح فراملي، يعني منطقه
گـذاري   سياسـت  زمينـة هـايي در   چنين، اين تحقيق حـاوي داللـت   هم. تطبيق و مقايسه زد

 يپژوهـ  اسـت يستوان يك تحقيق  بر اين اساس، مي ؛كارگيري اينترنت است ها در به دانشگاه
)policy research ( اينترنت يو آموزش عال نترنتيا انيم ةتعيين رابطبا هدف يا كاربردي را ،

جه بـه  از سوي ديگر، با تو. انجام داد... و  ،و زندگي روزمره، اينترنت و فراغت و سرگرمي
شـدن،    هاي اينترنـت و زنـدگي روزمـره، اينترنـت و جهـاني      شده در حوزه تحقيقات انجام

شمار ديگري كـه در   تحقيقات بي... و  ،اينترنت و تغييرات هويتي، اينترنت و اوقات فراغت
 ليـ فراتحلهـايي بـه روش    از طريق انجام پـژوهش  توان، مي است انجام شدهاينترنت زمينة 

)meta analysis ( مهم  ةتحقيقات مرتبط با اينترنت، وجوه اشتراك و تشابه اين حوززمينة در
را استنتاج شده  انجامهاي  هاي پژوهش توان تفاوت از اين طريق مي. كردتر شناسايي  بيشرا 

  .بهره جست ها يابي به نتايج كلي و كاربردي از آن كرد و در دست
  :است در ادامه بيان شدهپيشنهادهاي اين پژوهش 

دانشگاه و نظـام آمـوزش عـالي بـا      ةهاي فرهنگي در زمين طراحي و اجراي پژوهش. 1
  ؛محوريت مطالعات فرهنگي
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  ؛ها هاي مثبت و سازنده براي آن يان به منظور تدوين برنامهجو دانش
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