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 29/6/1401: پذیرشتاریخ   21/6/1401تاریخ بازنگری:  10/10/1400تاریخ دریافت: 
 

 چكيده
دس احسشا  ععدشد  شه  یو اجتمشا  یجمعش یهانقشش ساشانه سهیهدف از انجام پژوهش حاضر مقا

 یگشردووس وهیو ازنظشر  ش ی ه هشدف از نشوک رشاس رد یا یازنظر دات قی ود. سوش عحق یمل تیهو
اشا(   18عشا  11نوجوانشا    یمششتم   شر عمشام قیشعحق یماسو ود. جامعه  یشیمایاطال ات از نوک پ

 یریگ نوا  نمونشه  شا سوش نمونشهنفشر  شه 380هشا و  نیرشه از  ش است 50000 ه ععداد   یاسد  در 
 یهشا از پراششنامه محقشق اشاخته  شراداده یگشردووس ی.  شرادیشانتخشا  گرد ایخو شه یعصادف
ااشتفاده  شد.  یملش تیشععدد  شه هو ی   را1394و همکاسا    یها و پراشنامه ااتانداسد الگساانه
ررونبشا   یولفشا بیا شزاس از ضشر ییایشپا یو  شرا یاز ا تباس صوس قیا زاس عحق باسانجش ا ت ی را

 یهشاوزمو  قیشها از طر ه دات ومد. داده 7/0ها  االعر از پراشنامه یمقداس  را نیااتفاده  د ره ا
t افزاس  مانوا  دس نرم رهیچند متغ انسیواس  یعست و عحلSPSS نششا  داد  جی شد. نتشا  یوعحلهیعجز

 ،یخیعشاس ،یو ا عشاد و   اجتمشا  یملش تیشدس ععدشد هو یمتفشاوعنقشش  یو اجتما  یجمع یهاساانه
 نیو ا عشاد و  دس  ش یملش تیشععدشد  شه هو رشهیطوسنوجوانا  داسند.  شه نی  دس  یاایو ا یفرهنگ

غالشب  یاات رشه ساشانه یاات رمتر از نوجوانان یغالب ونا  از نوک اجتما  یره ساانه ینوجوانان
 9/29 ،یدسصشد از ععلشق فرهنگش 6/21 رشهنششا  داد  انسیشواس  یشعحل جیاات. نتا یونا  از نوک جمع

نوجوانشا  از  یدسصد از ععلشق اجتمشا  9/32و  یاایدسصد از ععلق ا 9/16 ،یخیدسصد از ععلق عاس
 شود رشه گرفته می جهینت نی ود؛  نا رایم نیی  عبیو اجتما  یعفاوت دس اثر نوک ساانه  جمع قیطر

 .رندمی فایا یمل تیدس ععدد نوجوانا  از هو یمدم اسینقش  س اانهنوک س
 

 .یمل یتععدد  ه هو یت،هو ی،اجتما  یهاساانه ی،جمع یهاساانه :هاواژهكليد

                                                           
 .است یلواحد اردب یدر رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسالم یمقاله برگرفته از رساله دوره دکتر ینا .1

 .رانیا ل،یاردب ،یدانشگاه آزاد اسالم ل،یعلوم ارتباطات، واحد اردب یدکتر یدانشجو *

 مسئول(. سندهی)نو رانیا ل،یاردب ،یدانشگاه آزاد اسالم ل،یگروه علوم ارتباطات، واحد اردب اریدانش **
 .رانیتهران، ا ن،یام یدانشگاه علوم انتظام ،یگروه علوم اجتماع اریدانش*** 

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یگروه علوم ارتباطات، واحد علوم و تحق اریدانش**** 
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 مقدمه و بيان مسئله
مؤلفته آن  ینترداده شتده استت و شتا ص یتاناطالعتات بن یتتجهان امروز با محور

 یهااطالعتات و مبتاد ت تجربته یتکنولتو  وقفتهیاستت. رشتد ب «یتتاد» یااطالعات 
 یتا یمجتاز یتایبا نتام دن ینینو یایو نمو دن یشافزار باعث روها از حوزه سختانسان

اعم از مکان و زمتان  یتیمحدود گونهیچفضا ه ینشده است و در ا یمجاز یهمان فضا
ها نبه عالم دوم ما انسا یاجتماع یهاامروز رسانه یایمدرن دن یوجود ندارد و در زندگ

 یگرد یتیکه در آن حضور داشته باشد هو یهر کس یجهان دوم برا ینبدل شده است. ا
و در واقت   دکتر یتاد یمجتاز یتا یتصنع یتعنوان هواز آن به شودیبه دنبال دارد که م

اثتربخش  یارما بس یتاست که در سا تار هو یدیجد هاییلهاز وس یکی یمجاز یفضا
 یلتشتک یمجتاز یافراد تنها در فضتا یتشد که هو یمدع کامالً توانیاست که البته نم

 هتاییتاز فعال یکه بخش یگاهیبه جا یمجاز یفضا شدنیلتبد یل. گرچه به دلشودیم
شده است؛ لتاا  ینعج مانیو با ابعاد گوناگون زندگ گیردیروزانه بشر در آن صورت م

در جهان پت  از  یتهو یریگها داراست و شکلانسان یتهو یدهدر شکل یینقش بسزا
 .ملل بوده است یااقوام  یبرا ییگرا یآگاهانه و در بستر عرف یدوران رنسان  تحو ت

 یارتبتاط یو تعهد ملت یسمالیونبا ناس یتو مل یمل یتهو یطور عادلحاظ و به ینبد
 ینی،د ی،شغل هاییژگیگوناگون اعم از و ییهااز مؤلفه یمل یتدارد. هو یرگسست ناپا

جهان  یتدر قالب ماه یکناست ل یرپایرتأث یتیو جنس یطبقات ینی،سرزم ی،زبان ای،یلهقب
 «دنمتو یتاد یتادیبن یتتعنوان هواز آن به توانیاست که م یامسئله یمل یتهو»مدرن 
بته  تتریفرع یستهدر مقتام مقا هایتهو یرمعنا که سا ین. به ا(574-576: 1387 ینفلد،)گر

قلمداد شتده استت و  یتشا صه هو ترینیادیملی بن هویت کهیطوربه آیند؛یشمار م
موضوع همواره نظر اندیشمندان و جامعه شناسان را به  ود معطوف نمتوده استت  ینا

اذعتان نمتود، دربتاره  تتوانیم یممفتاه یتنبا استناد بته ا این؛ بنابر(116: 1391 ی،)معقول
وحدت نظر و اجماع وجود ندارد بر ی آن را بته معنتای احستا   یمل یتتعریف هو

مشترک در اجتماع ملی و همان جامعه کتل و در میتان  یهاها و سمبلوفاداری به مؤلفه
و  (17: 1380 وستفی،)ی گترددیکه موجتب اتحتاد و انستجام م دانندیمرزهای سیاسی م

انتد کته بتا وانتی قلمتداد نمودهشنا تی، اعتقادی و ر یهاسلسله مؤلفه یزن یشمندانیاند
جوام ، موجبات وحدت و انسجام در سطح جامعه و ملتت را  یهاتأثیرگااری بر کنش
گرفتت کته هویتت ملتی  یجتهنت تتوانیو م (14: 1387)ابوالحستنی، فراهم نموده استت 

گروه است که اعضای آن گروه را همستان ستا ته  یکمشخصات  و هایژگیمجموعه و
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همانند ارنست رنان در تعریف  یزدیگر ن یاعده ینو همچن نمایدییز مو از سایرین متما
استت؛ یکتی وجهته  یافتتهاز دو وجته شتکل  یمل یتباورند که هو ینهویت ملی بر ا

 یامتروز یتآن داشتن میراثی غنی استت و آن دیگتری بته وضتع ینهدارد و زم یتاریخ
د جامعته مصتمم هستتند بته مرتبط است و آن وجود آگاهی و اجماع مبنی بر اینکه افرا

بته ار  بترده را استتمرار  یهاعنوان کلیت واحد تداوم بخشند و ارزشزندگی  ود به
 یتریو فراگ یت( شمول1379تعریف رزازی فر ) آیدی. به نظر م(12: 1399)رجایی، دهند 

نمود. بر اسا   یاد یقعنوان مبنای این تحقاز آن به توانیاست و م ورداررا بر  یشتریب
مانند نوعی احسا  تعهد و تعلتق به یمل یتهو ی،شناسجامعه یدگاهاز د»تعریف ایشان 

که موجتب  شودیاز اشتراکات ملی در سطح جامعه گفته م یاعاطفی نسبت به مجموعه
 یاملی، دینی، جامعته یهافرهنگ رده ناگونو از ابعاد گو شودیو انسجام م یهمبستگ

 یاجزا و بومی و محلت یریپااصلی آن انعطاف هاییژگیاست و و یافتهو انسانی شکل 
 «.دهنده آن استبودن ابعاد شکل

 بینتییشو پ یصتشتخاز قبل قابل یتدهنده هوجوام  گاشته اجزا و مناب  شکل در
کته افتراد در  شتدیداشتت و موجتب م یافراد در اکثر مواق  جنبه انتستاب یتبود و هو

نگردند. البتته  زم بته ذکتر  یو دگرگون ییراتدچار تغچندان  یابییتجامعه ازلحاظ هو
داشت چرا که افراد  ییافراد نقش بسزا یاجتماع یتهو یجاداست در گاشته، مکان در ا

ها با ارتباط رودررو بتا آن یاجتماع یتو هو بردندیمحدود و بسته بسر م هاییطدر مح
 تار   یتایمتتر بتا دنو فترد ک گرفتتیثابت و مشخص معنا م یطمح یکدر  یاناطراف

 یاما در پ زد؛یم مافراد را رق یتاز هو یابخش گسترده یبوم هاییینمراوده داشت و آ
افتراد  یتتبته هو یدهو نقتش مکتان در شتکل یرتتأث ی،ارتباط یننو هاییظهور فناور

قادر بودند فرد را از مکان  ود  یارتباط یننو هاییها و فناورکمرنگ شد چراکه رسانه
نکته  ینو ا یندمتصل نما یرونبه جهان ب یاییجغراف هاییو  ار  از مرزبند یندجدا نما

در  رستدی؛ لاا بته نظتر م آیدیبه شمار م یدو برجسته دوران جد یزمتما هایویژگیاز 
بتر  تواننتدیم یریپتاجامعه یتقهستند که از طر ییاز ابزارها یکیها رسانه یدعصر جد

تجربته  یهتاعنوان بسترساز چارچوبها مؤثر باشند و بهانسان یو اجتماع یفرد یتهو
اطالعات توسط افراد جامعه عمل  یرتفس یبرا یفرهنگ یکل یهامخاطب و نگرش یبرا
کرده و نستبت  یررا تفس یاجتماع یرا که افراد؛ زندگ هایییوهها شرسانه ینبنابرا یند؛نما

 ی،اجتمتاع یرا بتا کمتک نظتم دادن بته تجربته از زنتدگ دهنتدیواکنش نشتان م به آن
 ینموده و آن را آگاه یدتأک هویت یلبر نقش فرد در تشک یدنزو گ نمایندیم یزیرطرح



 1401، 3ی وم،  ماسهاواا(  یست

 108 

دارد بته برداشتت کتان از  یتتاز هو یدنزکه گ ی. برداشتداندیم«  ودش»فرد نسبت به 
آن و هتم  یهم ابعتاد اجتمتاع یت،برداشت از هو یندر ا ینوعاست و به یکنزد یتهو

متدرن  یتایکه  ود فرد در دن یو نقش یلحاظ شده است؛ اما بر بعد فرد اشیابعاد فرد
 یهتاجنبته یتدنزشتده استت. گ یشتتریب یتددارد تأک یتهو یو بازساز یریگشکل رد

اده قترار د یتلموردتوجته و تحل یتدرا در دوران جد یتیهتو یهاو چالش یشنا تروان
که مدام در حال  یدیجد یهاو ارزش یارهامع یهکه در سا یتدر هو یشیاست و بازاند

 هتاییآورگستترش فتن یجتهو نت یتددوران جد یژگیرا و گیردیاست صورت م ییرتغ
 .داندیم شدنیو جهان یارتباطات ی،اطالعات

گستترده  یرا که در معرض تحو ت ارتبتاط ییهانسل یتهو توانیچگونه م اکنون
در روند  یاجتماع یهاباأل ص رسانه یننو یهانمود و نقش رسانه یفهستند را بازتعر

عنوان قشتر نوجتوان بته یتاندر م یتراستا بحث هو ینتحو ت چگونه است؟ در ا ینا
بر وردار استت و نوجتوان بته  تاطر  یانیشا یتاز اهم یتی هومسئله یی کانوننقطه

و افتراد دارای  یجمعارتبتاط یلبتا وستا ی ا  به نسبت وسی شبکه روابط و تمگستره
و متدرن و  یستنت یتتاز هو یهتای ناشتبتا مستا ل و تنش یشتترمختلف، ب هاییتهو

 یزد تمتایناست. لاا نوجوانان در مرکز فرآ یردرگ یی اطالعاتاز جامعه یهای ناشچالش
کته عمتدتاً  یاجتمتاع یهارستانه ستویکقرار دارند و عالوه بتر آن، از  یتیو تشابه هو
 یتیهتو هتاییژگیهستتند، نوجوانتان را بتا و یتیهتو هاییژگیو تحول و ییرموافق تغ

تر معمتو ً انتظتار ی بزرگجامعه یی فرهنگبدنه یگرو از سوی د کنندیآشنا م یدیجد
 یتنها  واستتارند؛ البتته اموجود را از آن یتیو عناصر هو یسنت رهنگبا ف یهمانندساز

 یتابیاوقات به شتکل یشتربلکه در ب آفرینندیم یتیهو یتنها منازعاتنامتعادل نه یتوضع
دارد  یزهتایتما یزمورد انتظار جامعه ن یتکه با هو شودیمنجر م یزن یبیترک هایییتهو

موجبتتات  یتتته،ای مدرنرستتانه یراتها، تتتأثجهانیستتتبهتتتر تعارضتتات ز یو بتته عبتتارت
 یتیِهتو یتتموقع یتننوجوانتان را فتراهم آورده استت. در ا یتیو اص هت هاییبترک
 یتتههای مختلف سنت مانند ماهب و  انواده و مدرناز گفتمان یعناصر مختلف یوندی،پ

ی با بدنته وجوانانتوجه نقابل یتیکه موجب تفاوت هو شودیمشاهده م گرایییمانند مل
 .(35-65: 1388 ی،و قادر یسروستان یق)صد شودیجامعه م یاصل

دوران  یفترد استت، از طرفت یتشخص دهندهیلاز عناصر مهم تشک یکی یمل هویت
. بتا آیتدیانسان به شمار م یاجتماع یتشخص یریگمهم در شکل یارمقط  بس ینوجوان

مختلتف افتراد،  هتاییتو قابل هتایژگیو ییدر شتکوفا یتهو یتتوجه به نقش و اهم
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 یتنا برنتد،ی ود بته ستر م یتهو دنوجوانان که در مرحله حسا  رش یاندر م یژهوبه
مختلف را بر تعهتد  یو اجتماع یجمع یهارسانه یرو تأث یمل یتبر آن است تا هو یقتحق

و  یجمعت یهارستانه یاکند که آ یانو ب یدنما یبررس یلنوجوانان استان اردب یمل یتبه هو
 متفاوت دارند؟ یریتأث یلانان استان اردبنوجو یمل یتمختلف بر تعهد به هو یاجتماع

 
 پيشينه پژوهش

ای از نتایج بر ی از مطالعات حتوزه هویتت ملتی و رستانه آورده  الصه 1در جدول 
 شده است.

 رسانه و ملي هویت خالصه مطالعات حوزه :1شماره جدول 
 هایافته عنوان محقق/محققان

 همکاران و رباني
(1388) 

 هویتت و جمعي هایرسانه
 متتتوردی مطالعتتته ملتتتي

 اصفهان دانشگاه دانشجویان

 رابطته ملتي  هویت و جمعي هایرسانه از استفاده بین
 دارد. وجود یداريمعن

 و افشاني
 ندوشن موسوی

(1396) 

 و« رستانه مصرف» بین یرابطه
 جوانان دیدگاه از« ملي هویت»

 یزد شهر ساله 15 ت 29

 ملتي هویتت و جمعتي هایرستانه مصترف در میزان
 استفاده میزان بین ولي ندارد؛ جوانان رابطه منفي وجود

رابطه منفي  جوانان ملي هویت و اجتماعي هایرسانه از
 .دارد ی وجودداريمعنو 

و  یجعفر
 يانیفرامرز

(1399) 

 ياجتمتتاع یهانقتتش شتتبکه
 يشخصت تیتبر هو يلیموبا

 لیجوانان اردب انیمدرن در م

و  يلیموبتا ياجتمتاع یهااستتفاده از شتبکه زانیم در
مثبتت و معنتادار رابطه مدرن  يشخص تیهو یهامؤلفه

پتتژوهش نشتتان داد  تته  جینتتتا نیوجتتود دارد. هم نتت
بر تلفن همتراه بته  يمبتن یهاگسترش استفاده از شبکه

 .انجامديمگرایي جوانان فرد

موسوی ندوشن 
(1395) 

 از استفاده بین رابطه بررسي
 ملتتي هویتتت و هارستتانه
 یزد شهر جوانان

 دیني هویت با اجتماعي هایمصرف از رسانه میزان بین
ی داريمعنترابطته منفتي و  جوانتان فرهنگي هویت و

 وجود دارد.

 (1396)غیبي 
 هایرستتانه نقتتش مطالعتته
 زنتان ملي هویت در جمعي
 اصفهان شهر

 زنتان ملي هویت و ی جمعيهارسانه مصرف میزان بین

 دارد. وجود معناداری مستقیم و رابطه

 قنبری و بیات
 (1397برزیان )

 هایرستتانه ارتبتتا  تبیتتین
 فضتتتای و جمعيارتبتتتا 

 ملي هویت با مجازی

 جمعي هایرسانه و مجازی فضای از بین مصرف بیشتر
و هویت قومي رابطه مستتقیم و معنتاداری وجتود دارد 

باعت  تقویتت  هارستانهاستفاده بیشتتر از   هیطوربه
 هویت قومي در برابر هویت ملي شده است.

فخار و همکاران 
(1400) 

آن بتر  ریو تتث  شدنيجهان
هویتتت ملتتي در جمهتتوری 

 عناصتر بته مندیعالقه و همبستگي عین در دانشجویان
 فارستي زبان فرهنگ  تاریخ  هم ون خود  ملي هویت
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 گیریبهره و شدنيجهان با تعامل ایراني سنن و آداب و اسالمي ایران
 تقویتت موجتبآن را  ارزشتمند و مطلتوب عناصر از

 .دانندمي ملي هویت

گراسموک 
(2009) 

 تیو هو بوکسیف

 بتوکسیف در حضتور  نشتگران از  ته یيهتايآگاه

 تغییر باع    ننديم  سب جهاني زیست یک عنوانبه

هویت  بوک یسفشبکه اجتماعي  و شودمي هویتشان در
 .دهديم شکل را  اربران جهاني

 

وو و یان 
(2013) 

 معتتر  در گتترفتن قتترار
 فرهنگتي هویتت و هارسانه
 چیني

 ازنظتر آن بتا مترتب  یهاسازه و چیني فرهنگي هویت
 ختارجي و چیني اطالعات معر  در گرفتن قرار میزان
 .دارند مثبت تث یر رسانه محتوای و رسانه قالب ازنظر

 
 چارچوب نظری پژوهش

 هویت ملی -الف
تتوان بررستی نمتود: یمی هویت ملی را از دو بعد هامشخصهبه اعتقاد فورست و برت 

اعتقتاداتی در متورد  ملی، اعضای مثابهبه  ود بندی مبحث معرفتی اعم از یهاجنبهالف( 
معلومتات در  صتوص  اعضای برون گروهی مشخص و مشهور، و ملی اعضای ویژگی
 یهاجنبتهب(  ملتی و ستنن هتایینآ ،هتانشتانهنمادهتا و  در  صوص همچنین و وطن

ی بته وطتن، ابتراز منتدعالقه ملتی، عشتق و احسا  تعهتد و تعلقتات شامل احساسی،
ی مختلتف هتاکنش و ی بیرونتیهتاگروهی ملی در مصتاف هاگروهعواطف متفاوت به 

 .(152: 1397)کریمی پور و همکاران، ملی  عرق مانند تعصب و هیجانی جامعه

ی پیچیتده و آمیختته شتکل یافتته استت و ایتن هامؤلفتهبدون شک هویت ملتی از 
ی و روانشناستی شناستجامعهمشخصه ستبب شتده استت تتا اکثتر اندیشتمندان حتوزه 

 موردمطالعتهبا توجه بته جهتت و مستیر  گرچه  اص به این سو ه بپردازند؛ صورتبه
؛ در ایتن میتان دیویتد ندادادهرا به موضوع هویتت ملتی نسبت  ی گوناگونیهاشا ص

ایی بته طریتق اشتتراکات هر جامعه»ی هویت ملی اذعان دارد: هاشا صمیلر در تفسیر 
اعتقادی و احسا  تعهد و مسئولیت متقابل، پیشینه تتاریخی، شخصتیت پویتا، وابستته 

هتای یانجریله وستبهی اجتماعی، تنها هاگروه یرسابودن به قلمرو مشخص و تفاوت با 
، ملیتت اجتمتاع را از دیگتر مراجت  گانتهپنجپایرد و ایتن عناصتر یمرت فرهنگی صو

 .(34: 1383)میلر، « سازندیمگروهی هویت فردی جدا 

در این راستا پژوهشگران ایرانی با توجه به  صوصیات هویت ملی در کشور، ابعتاد 
ی هویتت ملتی را در هاشا صته. حاجیانی بتارزترین اندکردهیی را عنوان هامشخصهو 
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یتاً زبتتان نهااجتماع، تاریخ، جغرافیا، سیاست، فرهنگ، اعتقاد و دین و گانه هفتعوامل 
. نیتز در (64: 1379رزازی فتر، ؛ 123: 1379حاجیتانی، )است بندی و تفحص نموده یمتقس

ستازی ینهنهادبسترسازی تعامل مدنی، عموم گرایی، »عامل پژوهشی در این زمینه چهار 
 تحقیتق را بررستی نمتوده استت. در« لت اجتماعی و سلطه مقبول حاکم در اجتماععدا

 عنوانبته جوانتان ملی هویت و سیاسی اجتماعی فرهنگی، تاریخی، ابعاد حاضر نیز همین
 مبنای سنجش هویت ملی در نظر گرفته شده است.

 های رسانه و هویتیهنظر -ب
 در بر هویتت ملتی ارا ته شتده استت. هارسانهدر حوزه نقش  های متعددیتئورکنون تا

هویتت  دهندهشتکلی جمعی و اجتمتاعی در قالتب عوامتل هارسانهها، یهنظربر ی از 
. اندشتده ستوز عنتوانها در قالب عوامتل هویتت یهنظرو در بر ی دیگر از شده عنوان
 یهارستانهمبنای نظری پتژوهش حاضتر در مقایسته نقتش  عنوانبههای موجود یتئور

 نظتری چارچوب اصلی . شالودةاندشدهجمعی و اجتماعی بر هویت ملی در نظر گرفته 

ها بته دو بختش یتهنظر. ایتن هاستترسانهرفتتاری  -اجتماعی هاییهنظر جاری، تحقیق
شتوند یمتقستیم « های ارتباطییامپهای تأثیر یهنظر»و « های ارتباطییامپنظریه کارکرد »

ها در طترح یتهنظرو کتاربرد ایتن  هتاآنکه در این بخش به توضیح مختصتر بر تی از 
 شود.های پژوهش حاضر اشاره مییهفرض
 های ارتباطی السوليامپكاركرد  هنظری

 و باورهتای تتاریخی و هتاارزش انتقتال ،هارسانه کارکردهای ینترمهم سول،  از دیدگاه

از  را گونتاگون در جامعته رفتارها و هنجارهای هارسانه درواق »فرهنگی در جوام  است. 
قادرنتد  هارستانهنظریته  ستول،  از دیتدگاه«. نمایندیمدیگر منتقل  یهانسل به نسل یک
 هارسانهیت گرایی را در جامعه ترویج نمایند. گیبینز و ریمر هم به نقش هویت ملی یا هو

. استتیتت هو شتدهسا ته هتاآنکته نخستتین  انتدپردا ته هاانستاندر زندگی روزمتره 
یتت بخشتی هوبرای ستیر و فرآینتد  هارسانههای زیبای هنری و فرهنگ محور ینیبازآفر»

، حتتی هارسانهگردند. جامعه با استفاده و التااذ از محصو ت فرهنگی یمبسیار مهم تلقی 
اندیشتند؛ یم هارسانهدر  شدهطرحو به موضوعات  نمایندیمحیات طبیعی  ود را نیز رها 

، ظرفیتت  لتق هارستانهلاا چنین تجارب و مصارف فرهنگی و هنری در قالب محتتوای 
 .(48: 1400)مهدی زاده،  «نمایدیمرا مهیا  ی  اص برای اندیشه ورزیبسترها

 نظریه كاستلز

در ی اجتمتاعی هاشتبکهو  هارستانههای مربتوط بته نقتش یتهنظرین ترمعروفیکی از 
کاستتلز در . یت صوری و مجازی، نظریه کاستلز استتهویری گشکلیتی و هوییرات تغ
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هتر  هارستانهحقیقتت در » :دارد کتهیمتاین زمینه با پستمن، اشتراک نظر دارد و اظهار 
یمتان اقترار هازبانشود کته ظاهر می گونهآنشود بلکه وجود دارد، دیده نمی طور کهآن
، محتتوای هتاآنیم و مفتاهو معنتا ها رسانه. هستند اهرسانههمان  هازبانکنند و این یم

 کته استت کاستتلز معتقتد. (383.، ص1389کاستتلز، ) «افکننتدیمفرهنگ جامعه را بنیان 

ایتن گسستت در  و سازدیم ترکمرنگملت را  دولت جریان نوین ارتباطی هاییشرفتپ
ی فراملتهتای یتهوسیر نزولی و شتاب به سمت بروز  باعث ملی یتهوفرآیند انسجام 

ی مجتازی بتا هاشتبکهو  هارستانهاستت  ادعا نموده کاستلز .(17:1997کاستلز، )شود می
و بایتدها و  هتاچالشیت ارتباطات، نقش عمده و بستزایی در ماهمنقلب نمودن بنیادین 
 .(383: 1389کاستلز، )کنند یمیت ملّی جوام  ایفا هونبایدهای فرهنگی و 
 های مارک پاسترنظریه عصر دوم رسانه

 استتو هویت کاربرد دارد، متعلق به متارک پاستتر  هارسانهنظریه دیگری که در حوزه 
ی هارستانهدر دوره جدیتد کته . پردا تته استت« هارستانهعصتر دوم »که به مضتمون 

 هارستانهو اطالعات آن  هادادهاجتماعی و ارتباطی در جامعه سایه اندا ته است، همان 
یتت افتراد را پتی هوق کلمه، این اجتماع و اشتراکات مجازی هستند که یا به عبارت دقی

ی اجتماعی بته دلیتل هارسانههای نوین ارتباطی و نسل جدید یفنّاورامروزه  .ریزندیم
هتای متردم را متحتول یتهو، انتدآوردهپدیتد  هایی که در فهم و درک جوامت یرتمغا

ی، منتاب  فنتاوری جدی با گاشتته دارد و دستتاورد ایتن هاشکافکه تمایز و  اندنموده
شخص با تلفتن همتراه  تویش،  کهاساسی عمل و باعث تشتت هویتی هستند؛ طوری 

هتای یتهوترین فضاهای اجتماعی اتصال یابد و با معرفتی  تود بتا ی وسقادراست به 
مجتازی فضتای  اشتراکاتدر . صوری و غیرواقعی،  ود را با سیمایی دیگر ظاهر سازد

ی فراملیتی میل دارد و به ابعاد هویت ملتی اعتم از وسوسمتهویت اشخاص بیشتر به 
 .(152: 1377پاستر، )« شوددینی، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و سیاسی کمتر توجه می

 یت گيدنزهوبازاندیشی نظریه 
یتتت در حتتوزه رستتانه و هویتتت در دیتتدگاه گیتتدنز، مضتتمون پراهماز مضتتامین بستتیار 

 درصددگیدنز . کندی مدرن یاد میجامعهویژگی مهم  عنوانبهدیشی است که از آن بازان
ی اجتماعی بتا هاکنش توجهقابلیری پانقشاست که بازاندیشی را همانند حساسیت و 

رویکرد نو و مداوم در متد و بینش، بر اسا  معلومات نوین ارا ته نمایتد و بازاندیشتی 
متدام در  این واقعیت است که عملکردهای اجتمتاعی،در زندگی اجتماعی مدرن حاوی 
ی  تود، دربارهگیرد و در سایه معلومات تازه و نوین معرض سنجش و ارزیابی قرار می
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گتردد یمی نموده و متحول اندازپوست  صلتشانو بدین شکل روحیات و  شدهاصالح
هتای یفناورریافت که توان دیمبا توجه به نظریه بازاندیشی گیدنز، . (46: 1399 گیدنز،)

ی باعتتث تتترویج و نوعبتتهو  اندشتتدهنتتوین ارتبتتاطی ستتبب اضتتمحالل زمتتان و مکتتان 
فراملتتی و همچنتتین تغییتترات  یهتتاچالشهای نتتو و یشتتهاند روزافتتزون یستتازفرهنگ
ی  ترد ستبب هارستانهی ارتبتاطی در قالتب هاشتبکهو این  شوندیمی رایج هاارزش
و هنجارهای فرهنگی سایرین در اقصتی  هاارزشاگون از تا مردم در مناطق گون اندشده

های زنتدگی و یوهشتبه دگرگونی و یا تقویتت  تواندمینقاط دنیا آگاه شوند که این امر 
اشخاص هر چه بیشتر از دستاوردهای نتوین  یت بینجامد؛ لااهوهمچنین بازاندیشی در 

یر ملتل در فضتای مجتازی، ارتباطی بهره ببرند به اسلوب زندگی رایج در بازنمایی ستا
ساز  ود بیشتر دچار تردیتد یتهوو عوامل  هاسنت واهند شد و در مورد  مندترعالقه

 .(156: 1399 گیدنز،)دهند یمرا مورد تعمق و بازاندیشی قرار  هاآنشده و 
 نظریه دگرگونی ارزشی اینگلهارت

یتد دارد. تأکی نتوین بتر هویتت هارستانهاینگلهارت نیتز بته درک اثرگتااری و نقتش 
اینگلهارت در این نظریه، د الت مجموعی از تحو ت در سطح نظام را سبب تغییترات 

داند. وی تغییترات در مجموعته یمدر سطح انفرادی و به همین روال تبعاتی برای نظام 
 ین انواع نیازهای اجتمتاعیتأمی علمی و تکنولو یک، هاحوزهدر  جانبههمهی را توسعه

به نسبت گسترش جمعیت، ارتقای سطح تحصیل علم و دانش، تبتادل تجربیتات اقشتار 
ی محیطتی هامؤلفتهو پتویش  هارستانهمختلف، گسترش روابتط اجتمتاعی، اثرگتااری 

. اینگلهارت، معتقد است که تغییرات هنجتاری، (5: 1378)اینگلهارت و آبرامسون، داند یم
گتر،  تار  از ستیر مقطعتی و زمتانی بتروز فرآیندی است که از یک نسل به نسلی دی

در مصاف این تحو ت بیشتر واکنش نشان داده  سالبزرگکند؛ بنابراین نسل کهن و می
ی رخ راحتبتهی کم سن و سال هاگروهنمایند و تغییر و دگرگونی در میان یمو مقاومت 

آیتد کته از آن یمپدیتد  هانسلدهد؛ لاا با تغییر و تحو ت اجتماعی، تعارضاتی بین یم
اینگلهتارت بتا . (19: 1389)اینگلهتارت، گتردد یمتعارض یا شکاف نسلی تعبیر  عنوانبه

هنجارها و تفکرات جدید از طریق  ایده انقالب  اموش، عقیده دارد که رسوخ پرشتاب
یتی جامعه ایجتاد هوی در مبانی جدی هاشکافدغدغه و  تواندمیی اجتماعی، هارسانه

یتتاً تضتعیف نهایتی جامعه و هو تأملقابلی نوین را موجب شکاف هارسانهنماید. وی 
 .(124: 1391نیازی و شفا ی مقدم: )است یت ملی انگاشته هو
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 استوارت هال نظریه
شنا تی ی جامعهی روشنگری، سو هاستوارت هال سه مرحله متفاوت را در قالب سو ه

 .(91: 1384سایرین،  هال و)کند ارا ه می مدرنپستی و سو ه
یافتته و یکدستت تکامتلشخصتی  عنوانبتهی روشنگری بر مضمونی از بشتر سو ه

ی هستتهنماید. یک یمیی حمل گراعملیی و گراعقلهایی دال بر استوار است که زمینه
 توأمی روشنگری را برعهده دارد که با تولد فرد برای بار نخست درونی، مرکزیت سو ه

شتود و ایتن در طول حیاتش عیناً مانند  ود او ظتاهر می کهچنانشود، میبا آن متجلی 
 .(93: 1384تاجیک، )شود ی میگاارنامیت آن فرد هومرکز ذاتیِ  ود، 

یت درکتنش متقابتل بتین  تود و اجتمتاع هوشنا تی، ی جامعهطبق رویکرد سو ه
« متن واقعتی»د کته یه و یا ماهیت درونی دارمادرونپایرد. سو ه هنوز یک یمصورت 

هتای بترون فرهنگتی و یانجردر گفتمان مستمر با « من واقعی»شود؛ بنابراین قلمداد می
 .(94: 1384)تاجیک، گردد یمشوند، نهادینه و تعدیل یمهایی که عرضه یتهو

شنا تیِ دوسویه ماکور بتا مدرن، الگوی جامعهی پستهمچنین بنا بر رویکرد سو ه
ی اول قرن بیستتم رقتم دستاورد مهمی برای نیمه« بیرون»و « درون» ارتباط مستمر میان

یتت در مکاتتب هوی از ستو ه و اشتدهزد. در همین مقط ، تصتویر آشتفته و پریشتان 
یی را کته هتاچالششتنا تی و روشتنفکری جتاری و ستاری شتد و ایتن بیتنش زیبایی

مدرنیته پتیش رو رخ  شنا تی درهای  ود بنیادی دکارت و جامعهبایست برای سو هیم
. هال معتقد است که این امتر پایرفتته استت (56: 1987، )هالنمود یمبینی داد، پیشمی

ها هرگز یکدست و همسان نخواهند بود. لاا، هویت یتهوکته در پایتان دوره مدرنیته، 
ی نسبی است و هر ک  در مقتضیات زمانی و مکانی  اص، هتویتی متفتاوت از امسئله

 دهد.یمنمایش  ویش 

 
 مدل مفهومی پژوهش

ی جمعتی و هارستانهو با در نظر گترفتن اثترات متفتاوت  شدهگرفتهبا توجه به مطالب 
را در  انیترانیا یملت یتتشده کته هومطرحهای یهنظری اجتماعی بر هویت در هارسانه

اند در نظر گرفته یاسیس یتو هو یفرهنگ یتهو ،یخیتار یتهو ،یاجتماع یتابعاد هو
 یفرهنگت ،یخیتتار ،یلاا در مطالعه حاضتر چهار بعتد از ابعاد هویت ملی یعنی اجتماع

سته شتتا ص اصتتلی احتتسا  تعلتق، احستا  تعهتد و یکی از بر اسا   یاسیو س
توان مدل مفهومی ذیل را مبنی بتر یمو قرار گرفته است  یموردبررس یعنی تعهد آگاهی
 .نوجوانان ترسیم نمود ملی یتهو در اجتماعی و جمعی یهارسانه نقش اییسهمقابررسی 
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 ()منبع: محققان : مدل مفهومي تحقیق1 شماره شکل

 
 ی پژوهشهاهيفرض

نقتش  لیتنوجوانان شهرستان اردب تعهد به هویت ملی در یو اجتماع یجمع یهارسانه»
 «.متفاوتی دارند

نقتش  لیتنوجوانتان شهرستتان اردب تعهد فرهنگتی در یو اجتماع یجمع یهارسانه -1
 متفاوتی دارند.

نقتش  لیتنوجوانتان شهرستتان اردب تعهتد سیاستی در یو اجتماع یجمع یهارسانه -2
 متفاوتی دارند.

نقتش  لیتنوجوانتان شهرستتان اردب تتاریخیتعهد  در یو اجتماع یجمع یهارسانه -3
 متفاوتی دارند.

نقتش  لیتنوجوانتان شهرستتان اردب تعهد اجتماعی در یو اجتماع یجمع یهارسانه -4
 متفاوتی دارند.

 
 شناسی تحقيقروش

شتیوه گتردآوری اطالعتات پیمایشتی پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازلحتاظ 
ستال( شتهر اردبیتل  18تتا  11جامعه آماری تحقیق، مشتمل بر تمامی نوجوانان )است. 

ستال  )سرشماری نفو  و مستکن استتان اردبیتل لیاردباست که بنا بر آمار استانداری 
هزار نفر د تر و  26شود که از این تعداد هزار نفر برآورد می 50000(، این تعداد 1395
نفتر  134نفر د تتر و  150نفر ) 380هزار نفر هم پسر هستند. از بین جامعه آماری،  24

گیری در ایتن پسر( از طریق فرمول مورگان و گرجستی انتختاب گردیتد. شتیوه نمونته
گانه اردبیل با توجته ششکه از بین مناطق  صورتنیبد. ای بودپژوهش، تصادفی  وشه

بترای  انتختاب گردیدنتد. هانمونتهدانتش آمتوزان شتهر،  به سهم هر منطقه در جمعیت
 ها از ابزارهای ذیل استفاده شد:گردآوری داده

یاجتماعی هارسانه های جمعیرسانه  

:تعهد به هویت ملی  

 اجتماعی

 تاریخی

 فرهنگی

 سياسی
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هویتت ملتی، از  تعهتد بته ستنجشبترای : هویت ملی استاندارد تعهد به نامهپرسش
 20( استفاده شد. ایتن پرسشتنامه دارای 1394همکاران ) پرسشنامه هویت ملی سلگی و

ی و سیاسی پاسخگویان را در بُعد تعهتد فرهنگگویه است که هویت اجتماعی، تاریخی، 
 نیهمچنتلیکرت تنظتیم شتده استت.  یادرجه 5طیف  بر های پرسشنامهگویهسنجد. می
( نشتانگر تعهتد بته 1نمتره ) .هستتند )مثبت( میمستق گااری نمره یدارا هاهیگو یتمام

 همکتاران و ( نشانگر تعهد به هویت ملی با ستت. ستلگی5هویت ملی پایین و نمره )
 اند.نموده گزارش 932/0 را آن پایایی (1394)

منظور ارزیابی دانتش، نگترش و رفتتار های جمعی و اجتماعی: بهی رسانهپرسشنامه
اجتماعی از پرسشنامه محقق سا ته های جمعی و )مصرف( پاسخگو را نسبت به رسانه

ستؤال  20و مبتنی بر چارچوب نظری پژوهش استفاده شد. این پرسشتنامه مشتتمل بتر 
های جمعتی و بوده که دانش، نگرش و رفتار )مصترف( پاستخگو را نستبت بته رستانه

کند. پاسخگو در این پرسشنامه اولویت  تود گیری میسؤال اندازه 20اجتماعی با طرح 
های ها )رستانهزان دانش، نگرش و استفاده از رسانه با انتختاب یکتی از گزینتهرا در می

 ها،کنتد. ستپ  بعتد از انتختاب یکتی از گزینتههای اجتماعی( تعیتین میجمعی یا رسانه
نمایتد. در ایتن پرسشتنامه های مربتوط بته هتر رستانه اعتالم میاولویت  ود را در گونه

 میزان دانش، نگرش و رفتار  ود است. برحسبپاسخگو ملزم به تعیین تنها یک اولویت 
برای سنجش روایی پرسشنامه، از روش اعتبار صوری استتفاده شتد. در ایتن راستتا 

اتید  بتره )استاتید راهنمتا و مشتاور و بر تی از پ  از تنظیم پرسشنامه، در ا تیار اس
 هتاآناساتید دانشگاهی( و متخصصان این حوزه قرار گرفت تتا از ایتن طریتق نظترات 

آوری و پ  از اعمال اصالحات  زم، روایی مورد تأیید قرار گیترد. بترای بترآورد جم 
ان از توزیت  نرمتال پ  از اطمین .پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد

 مورد spssافزار در نرم دو گروه مستقل و واریان  چند متغیره )مانوا( t آزمون از ها،داده
 .قرار گرفتوتحلیل تجزیه

 
 های پژوهشیافته

بته  یانپاستخگو ینو ابعتاد آن را در بت یمل یتتعهد به هو یفیتوص یهاآماره 2جدول 
 .دهدینوع رسانه نشان م یکتفک
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 ي و ابعاد آن در بین پاسخگویان به تفکیک نوع رسانهمل تیهو تعهد بهی توصیفي هاآماره :2 شماره جدول

 
احستا  تعهتد  انحراف معیار و میانگین شود،می مشاهده 2 جدول در کهطور همان

 ± 85/0(، تعهتد تتاریخی )6/3 ± 77/0، تعهد فرهنگی )(45/3 ± 58/0)به هویت ملی 
( به دستت آمتده 47/3 ± 59/0( و تعهد اجتماعی )36/3 ± 73/0(، تعهد سیاسی )37/3

( قترار دارنتد. 3تا حدودی با تر از میانگین متوستط ) درمجموعدهد یماست که نشان 
همچنین نمره احسا  تعهد به هویت ملی و ابعاد آن در بین پاستخگویانی بتا مصترف 

 .استی اجتماعی هارسانهی جمعی بیشتر از پاسخگویان با مصرف هارسانه
 

های جمعي و اجتماعي ازنظر تعهد به رسانه مقایسهبرای  t-testخروجي آزمون : 3 شماره جدول
 هویت ملي نوجوانان

 متغير
آزمون لون برای 

وه هاانسیواربرابری 
گر

 ها

اد
د

تع
ن 

گي
يان

م
ف  

ال
خت

ا
ن

گي
يان

م
 

t
ه  
ج

در
ی

اد
آز

 

عن
م

ی
ار

د
 ی

F یداریمعن 

تعهد به 
 هویت ملي

999/1 158/0 
 97/3 126 رسانه جمعي

رسانه  000/0 378 644/15 779/0
 اجتماعي

254 19/3 

 
  

 آماره رسانه
 تعهد به

 یمل تیهو
 ابعاد

 اجتماعی تعهد تاریخی تعهد سياسی تعهد فرهنگی تعهد

های رسانه
 جمعی

 96/3 8/3 03/4 11/4 97/3 میانگین
انحراف 
 معیار

44/0 75/0 59/0 53/0 6/0 

 126 126 126 126 126 تعداد

های رسانه
 اجتماعی

 23/3 16/3 04/3 35/3 19/3 میانگین
انحراف 
 معیار

46/0 64/0 76/0 73/0 42/0 

 254 254 254 254 254 تعداد

 مجموع

 47/3 36/3 37/3 6/3 45/3 میانگین
انحراف 
 معیار

58/0 77/0 85/0 73/0 59/0 

 380 380 380 380 380 تعداد
 (3) *میانگین مفهومي یا نقطه برش پرسشنامه
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 یملت تیاحسا  تعهد به هو نیانگیشود ا تالف ممشاهده می 3چنانچه در جدول 
شده برابتر محاسبه tآزمون مقدار  نیدر ا نکهیاست. با توجه به ا 779/0دو گروه برابر با 

 نیتا نی(، بنتابراP<01/0کمتتر استت ) 01/0از  دارییمعنت نیو همچن 644/15است با 
 نیتاستت. بتر ا داریمعنت یازنظر آمتار یمل تیاحسا  تعهد به هو نیانگیتفاوت در م

 یملت تیتشده در احسا  تعهد به هومشاهده نیانگیگفت که ا تالف م توانیاسا  م
ها از اثر گروه )نتوع رستانه( بتوده و تفتاوت مشتاهده در نقتش رستانه ینوجوانان ناش

کته مصترف غالتب آنتان  ینوجوانتان یملت تیتاست که احسا  تعهد به هو یاگونهبه
استت کته مصترف غالتب آنتان از نتوع  یاست کمتتر از نوجوانتان یاجتماع یهارسانه
 .است یجمع یهارسانه

 
 يمل تیهو تعهد به ابعادواریانس چند متغیره ا رات نوع رسانه بر  تحلیل آزمون نتایج خالصه :4 شماره جدول

 منبع تغييرات متغير
 مجموع

 مجذورات

درجه 
 آزادی

ميانگين 
 F Sig مجذورات

مجذور 
 اتا

 تعهد فرهنگی
 216/0 000/0 879/103 862/48 1 862/48 نوع رسانه

  470/0 378 801/177 خطا

 تعهد تاریخی
 299/0 000/0 988/160 315/82 1 315/82 نوع رسانه

  511/0 378 276/193 خطا

 سياسیتعهد 
 169/0 000/0 904/76 526/34 1 526/34 نوع رسانه

  449/0 378 702/169 خطا

 تعهد اجتماعی
 329/0 000/0 342/185 679/44 1 679/44 نوع رسانه

  241/0 378 123/91 خطا
 

رستانه جمعتی و اجتمتاعی  نمرات میانگین بین شودیم مشاهده 4 در جدول چنانچه
، 2=299/0(، تعهتد تتاریخی )2 ،000/0=P ،879/103=F=216/0) تعهد فرهنگی ازنظر
000/0=P ،988/160=F( تعهتتد سیاستتی ،)2=169/0 ،000/0=P ،904/76=F و تعهتتد )

بنابراین می؛ وجود دارد داریمعن ( تفاوت2 ،000/0=P ،342/185=F=329/0اجتماعی )
ی، تاریخی، سیاستی و ی جمعی و اجتماعی در تعهد فرهنگهارسانهتوان گفت که نقش 

از درصتد  6/21 بتا توجته بته مقتدار مجتاور اتتا، اجتماعی هویت ملی متفاوت است.
تعهتد تتاریخی،  از تغییرات در واریتان  درصد 9/29 تعهد فرهنگی، تغییرات در واریان 

 درصد از تغییرات در واریتان  9/32درصد از تغییرات در واریان  تعهد سیاسی و  9/16
 شود.تبیین میاز طریق تفاوت در اثر نوع رسانه )جمعی و اجتماعی( تعهد اجتماعی 
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 هانمرات ابعاد تعهد به هویت ملي نوجوانان در بین رسانه LSDآزمون مقایسه زوجي نتایج  :5 شماره جدول

 داریمعنی
خطای 

 استاندارد
تفاوت 
 ميانگين

 متغير 1گروه  2گروه 

 تعهد فرهنگی رسانه جمعي اجتماعيرسانه  762/0* 075/0 000/0

 تعهد تاریخی رسانه جمعي رسانه اجتماعي 989/0* 078/0 000/0

 تعهد سياسی رسانه جمعي رسانه اجتماعي 640/0* 073/0 000/0

 تعهد اجتماعی رسانه جمعي رسانه اجتماعي 728/0* 054/0 000/0

 05/0معنادار است در سطح  تفاوت میانگین*
بتا رستانه  یرسانه جمعت یتعهد فرهنگ نیانگیتفاوت م دهدمینشان  5جدول  جینتا
 728/0 یو تعهتد اجتمتاع 640/0 یاستی، تعهد س989/0 یخی، تعهد تار762/0 یاجتماع

 افتتهی نی(. اP<01/0شده است ) تا ید زین یآمار ازنظر ریمقاد نیاست که ا آمدهدستبه
گتروه رستانه  یو اجتمتاع یاستیس ،یخیتار ،یگاست که نمرات تعهد فرهن یمعن نیبد

 نیبنتابرا ؛استت یجمعت هایرستانهکمتر از نمترات گتروه  داریمعنی طوربه یاجتماع
 یو اجتماع یاسیس ،یخیتار ،یتعهد فرهنگ یدارا یجمع هایرسانهنوجوانان با مصرف 

 .هستند یاجتماع هایرسانهبا نوجوانان با مصرف  سهیدر مقا یشتریب
 

 گيرینتيجهبحث و 
 ،یو ابعتاد آن )تعهتد فرهنگت یملت تیتکه تعهد بته هو دهدمیپژوهش نشان  هاییافته
 هایرستانهکه رسانه غالب آنان از نتوع  ینوجوانان نی( در بیو اجتماع یاسیس ،یخیتار

 یجمعت هایرستانهاست که رسانه غالب آنان از نتوع  یاست کمتر از نوجوانان یاجتماع
 یجمعت هایرسانهبا  سهیدر مقا یاجتماع هایرسانهکه  تآن اس یایگو افتهی نی. ااست
(، 1396) یبتیپتژوهش غ جینوجوانتان دارد کته بتا نتتا یملت تیبر تعهد به هو یاثر منف
( و 1388و همکتاران ) ی(، ربتان1394و همکتاران ) ی(، افشتان1395ندوشتن ) یموسو
( 1397) انیترزب یو قنبتر اتیپژوهش ب جیو با نتا همسو( 1399) یانیو فرامرز یجعفر

 هایرستانهآن استت کته  انگریتب هایافتته درمجموع( ناهمسو است. 2013) انیو وو و 
 یملت تیتتعهد به هو فیدر تضع یشترینقش ب یجمع هایرسانهبا  سهیدر مقا یاجتماع

تعهد به  شانارتباطی تیبه جهت ماه یاجتماع یهارسانه درواق . کنندمی فاینوجوانان ا
 تیتچترا تعهتد بته هو نکهیا نیی. در تباندکرده فینوجوانان تضع نیب ررا د یمل تیهو
 ینظر لیدل نیچند توانمیاست  یاجتماع هایرسانهاز  شتریب یجمع هایرسانهدر  یمل
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در حکتم  هارستانه ستول،  ایرستانه یکارکردهتا هیتنمونه از منظر نظر یبرشمرد: برا
نستل بته نستل  کیتو هنجارهتا از  هاارزشاطالعات، انتقال  یفرهنگ، برا دهندهانتقال

راه انستجام  نیتاز ا هارستانه، کتارکرد دارنتد و واردهتاتازهو از افراد جامعته بته  گرید
که فرد  ود را بتا  ایجامعهو عرضه  شیبا نما هارسانهالبته  بخشندمیرا ارتقا  یاجتماع

احستا   ایت از ودبیگانگیاحسا   توانندمیکرده است  یسا ته و معرف تیهو همآن
 لیتتما هارستانهکاشت اذعان دارد که  هیگربنر در نظر و دهند لیبودن او را تقل ریشهبی

و  نتدیارا ته نما یاجتماع اتیرا از واقع موردتوافقو نسبتاً  کسانی هاییروایتدارند که 
 ند.نسازگار ک «یریفرهنگ پا»با آن  زیمخاطب  ود را ن

روزانته  یدر زنتدگ یجمعت هایرستانه ری( هم معتقد است که تأث2006) لیمک کوا
منجتر بته  تواندمیبلکه  ستیو رفتارها ن هانگرش رییتغ ای تیشهروندان، محدود به تقو

 هارستانه یشود که از آن به آثار اجتمتاع یرفتار یو الگوها هانگرشو  هاارزشکسب 
 واده،در کنار  ان ،پایریجامعهاز عوامل  یکی عنوانبه یجمع هایرسانهو  شودمی ریتعب
 فتایا یگوناگون زندگ هایجنبهدر رشد و تحول  یو دوستان، نقش بارز یآموزش طیمح
 شتوندمیبتا انستان همتراه  یکتودک هایسال نیاز نخست یجمع هایرسانهو  نمایندمی

ت در ستاع میدر حدود ن زینوزادان ن یصورت گرفته حت هایپژوهشبر اسا   کهچنان
 .کنندمیتماشا  ونیزیتلو روزشبانه

بته کودکتان و نوجوانتان ارا ته  ون،یتزیتلو ویژهبه، هارسانه قیکارکرد آموزش از طر
مشتترک  هتایارزشو در چارچوب  یمل صورتبه رانیدر ا یجمع هایرسانه. گرددمی

تعهد بته  تیو تقو جادیدر ا ینقش مهمند قادرهای جمعی رسانهلاا  ؛جامعه نمود دارند
 هایرستانهبتر نقتش  یدر پژوهش حاضتر مبنت آمدهدستبه جهید. نتنکن فایا یمل تیهو

 ستول در انتقتال  ایرستانه یکارکردها هیبا نظر ،یمل تیتعهد به هو تیدر تقو یجمع
راستتا، استتد ل  نیتدر جامعته مطابقتت دارد. در ا یو بهبود انسجام اجتمتاع هاارزش
متفاوت  ایشیوهبه  ،یمجاز یاجتماع هایشبکهمخصوصاً  د،یجد هایرسانهشود که می
 فبتر ال ،یمجتاز یو در بستتر فضتا نمایندمیشدن عمل  یدوران صنعت هایرسانهبا 

و  یواقعت دوجهتانکته مخاطبتان بتا  انتدکرده جادیرا ا موقعیتیعمدتاً  ،یسنت هایرسانه
 شتدنجهانی انیتجر کیتجتود بر و یاصل دیتأک میپارادا نی. در ااندشدهمواجه  یمجاز
. جهتان اول بتا  توردمیرقتم  یدر جهتان واقعت شتدنجهانی انیتدر کنار جر یمجاز

و  یو صتنعت یعیملت، طب-بر دولت یمبتن یاسیس نظاممحور، حفظ  ایجغراف هایویژگی
 یاما جهان مجاز یابد؛میبروز  یمحسو  بودن و احسا  قدمت داشتن با جهان مجاز
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هاستت. ملتت-دولتت هایمحتدودیتبته  اعتنتابیمحت  و  یصنعت ، فرازمان،مکانبی
 تنهانته یاجتمتاع هایرستانه هتای روجیانتخاب انواع متفاوت  یامکانات موجود برا

و  گترددمی زیتن شتتریب ریتشتود بلکته موجتب تکثکتاربران می تیتدفر تیموجب تقو
 هایرستانهاز  یه عمومدر اثر رشد استفاد هاتفاوت زانیم شیبا افزا زمانهم وسیلهبدین

. بتر (78: 1388 متر،یو ر نزیبیگ) گرددمی ییدچار واگرا زیافراد ن هایبینیجهان ،یاجتماع
 لیتاز قب یو مجاز یاجتماع هایرسانهو  یارتباط یهایگسترش فناور هینظر نیاسا  ا

وجتود دارد کته  یدر کشور علل رهیو غ تریی، تلگرام، وات  آپ، توبوکفی  نستاگرام،یا
افراد منجر  یزندگ هایشیوهو  هانگرشو  هاارزشعمده در  راتییبه تغ رسدمیبه نظر 

 تیتبته هو هدکرده و باعث شده تع جادیدر نگرش نوجوانان ا ،یتیهو راتییگشته و تغ
 باشد. شدهتقویت یتیو فرامل یمدرن/جهان تیو هو فیتضع یمل

در جامعه سیطره دارد این اجتماعات مجازی  یاجتماع هایرسانهدر دوره جدید که 
در اثتر تغییراتتی کته در  های اجتماعیرسانه. بخشندمیهستند که هویت افراد را شکل 

قترار  یعیبتد کتامالًرا در وضعیت  هاهویت اندآورده دیجوام  امروزی پد هایبرداشت
 دیتمؤ قیتتحق نیتا جیشتته استت. نتتاانسل گ باتجربهکه متفاوت و حتی مغایر  اندداده

مفهوم انقالب  اموش بر ایتن نظتر استت  اسا  براست که  نگلهارتینظری ا یادعاها
 توانتدمی یاجتماع هایرسانهجدید از طریق توسعه  هایایدهو  هاارزش ری که ورود س

 .دیدر مبانی هویتی جامعه ایجاد نما هایشکاف
موجتب  اجتمتاعی هایهرستان توان نتیجه گرفتت کتهبا توجه به مطالب یادشده می

 هایشتبکه کتهچنانهتم  اندشدهگسست در مبانی هویتی جامعه و تضعیف هویت ملی 
 دهیشکلدر تغییر و  ایکنندهتعیینبا دگرگون سا تن ماهیت ارتباطات، نقش  یاجتماع
عامتل تتوان را می یهای اجتمتاعو رسانهنمودند و هویت ملی شهروندان ایفا  هافرهنگ

رفتن فاصتله  نیباعث از ب یهای اجتماع. رسانهنمودنظمی فرهنگی قلمداد ثباتی و بیبی
 یروزافزون ارتباطات فردی و گروه ترویجو  لیو عامل تسه اندگشتهزمان و مکان  نیب

شوند؛ های گوناگون میارزش نیو همچن یفرامل هایناهنجاریهای نو و اندیشه بسطو 
هتا و اند تا متردم در منتاطق گونتاگون از ارزشسبب شده ی اجتماعیهارسانه روازاین

 ایتو  یتوانتد بته دگرگتونامتر می نیمناطق جهان آگاه شوند که ا ریهنجارهای رفتار سا
ملتی  تیتدر هو یشتیبازاند نیو هنجارها و همچن هاارزش ،یهای زندگشیوه همسانی

 های اجتمتاعیرستانهاز  شتتریچته ب افراد هتر نیبنابرا نجامد؛یبافراد در جوام  مختلف 
 لیتتما یهای اجتمتاعدر رستانه شتدهداده شینمتا یزنتدگ هایسبکبه  نماینداستفاده 
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 دیتترددچتار  تود  ستازعناصتر هویتو باورهتا و در مورد  نشان  واهند داد شترییب
 تشتتتبتا  ایشتبکهو جامعته  شدنجهانی ندیفراتوان اذعان نمود که  واهند شد و می
 صورتبدینشود منجر می یمل تیچون هو یمسا ل فیدر مردم به تضعفکری و ذهنی 

 هایهویت تیباعث تقو آنشکاف در  جادیو ا هویت ملی فیبا تضع نینو هایفناوری
 .شوندمی فراملی

 
 پيشنهادها

 و کترد بر ورد حتافی اجتماعی هایرسانه با تواننمی جدید عصر در اینکه به توجه با
 بتردن بتا  بته افتراد تشتویق با احتما ً اما است، نداشته را  زم کارایی ییهاهیرو چنین
  بتری منتاب  کته امتر ایتن به آنان آموزش قبیل از اجتماعی یهاشبکه در فعالیت عمق
 چنتین منفتی آثتار بتتوان شتاید نماینتد کستب معتبرتر یهاکانال و هاتیسا از را  ود
 یی را کاهش داد.هاشبکه

بتا  جوانتان یقهیستل و ذا قته با متناسب و متنوع جااب، تلویزیونی یهابرنامه یهیته -
و  دینتی مبانی فهم به کمک برای ییهابرنامه ینگریسطح از دوری و اندیشه تعمق،
 جامعه نوجوان قشر در  صوصبه امروزی یجامعه نیاز با مطابق ماهبی یهاارزش

 .رسدیم نظر ضروری به

یفنتاور از حاصتل طالعتاتا و محتوا با بر ورد در نوجوانانی ارسانه سواد افزایش -
 .ارتباطی ی نوینها

 ژهیوبتهتلویزیون باید تحو ت عظیم و پرشتتاب و  ژهیوبهرسانه ملی  رسدیمبه نظر  -
، پژوهانتهندهیآی کتردیروی اطالعات و ارتباطی رصد کند و با ا ا فناوردر عرصه 

ی نماید؛ پیش نیبشیپ مدتانیمو  مدتکوتاهه را  اقل در اتفاقات و رویدادهای آیند
و فرهنگ متا را  هاارزش، سنتی جدید، مظاهر هایفناوری سنگین هاچرخاز آنکه 

 .دچار بحران نماید

و  هافرصتتت، هاتیمحتتدودفضتتای مجتتازی در عتتین داشتتتن تهدیتتدها و  شتتکیبتت -
ریتزان و متدیران برنامته شتودمیی زیادی را به همتراه دارد. لتاا پیشتنهاد هاتیقابل

 درصتددی شناسایی کرده و با مدیریت مناسب این فضا،  وببهنیازهای نوجوانان را 
ی جااب و متناسب بتا نیازهتای نوجوانتان هاقالبتولید محتوای مناسب و سالم در 

 لی برآیند.ی دا هارسانامیپ ژهیوبهی مجازی هاشبکهدر 
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