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 چكيده

هـاي اجتمـاعي، ايـن     در عصر حاضر، با ورود چشمگير زنان و دختران به فضاي مجـازي شـبكه  
هاي اجتماعي  شبكه از كه مهمي هاي از جنبه اند. يكي ها تأثيرات فراواني بر روي آنها گذاشته شبكه

است. به همين دليل، هدف از مقاله حاضـر، مطالعـه تـأثير     هويت شخصي پذيرد،ميتأثير  مجازي
بوك بر هويت شخصي مدرن دختران و زنان جوان بوده است. پژوهش حاضر  شبكه اجتماعي فيس

گيـري از   گيري داوطلبانه و در دسترس و بـا بهـره   صورت پيمايشي و با استفاده از روش نمونه به 
يـابي   منـدي و همچنـين سـاخت    هاي كاشت، استفاده و رضايت تكيه بر نظريه پرسشنامه اينترنتي و

بـوك شـهر    گيدنز صورت گرفته است. جامعه آماري پژوهش را دختران و زنان جوان كاربر فـيس 
هاي پژوهش حاكي از آن است كـه بـين مـدت زمـان      دهند. يافته تشكيل مي 1394تهران در سال 

بوك، نوع انگيزه و هدف كاربران در استفاده (هدفمند  از فيس بوك، ميزان استفاده عضويت در فيس
بوك و واقعي تلقـي كـردن    بوك، ميزان مشاركت و فعال بودن كاربران فيس و غيرهدفمند) از فيس
 بوك، با هويت شخصي مدرن رابطه معنادار مثبتي وجود دارد.  محتواي مطالب فيس
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 مقدمه

هـاي اجتمـاعي    هاي اخير شاهد افزايش چشمگير اسـتفاده از اينترنـت و شـبكه    در سال

نويسـي و حضـور در    در طول يك دهه اخيـر كـه وبـالگ   ايم.  مجازي در ميان زنان بوده

بـوك متـداول و مرسـوم شـده      هاي اجتماعي سايبري همچون فيس فضاي مجازي شبكه

انـد و بـا    ن و دختران ايراني گوي سبقت را از بسـياري از زنـان جهـان ربـوده    است، زنا

اند كه چقدر با ماهيت تحوالت دنياي جديد عجين هسـتند و بـا    حضور خود نشان داده

وجود همه موانعي كه در ساختار اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعـه مـا وجـود دارد،    

). درواقـع، افـزايش   8، ص 1388هبهـاني،  توانند از قلمرو محدوديت فراتر برونـد (ب  مي

ثر اطالعات، زنان را به مشـاركت  ؤاطالعات مجازي كاربران زن و آگاهي آنان از نقش م

كشـور   24كه نتايج يك نظرسـنجي در    طوري بيشتر در دنياي مجازي واداشته است؛ به 

كـاربر  نفـر   10طـور متوسـط، از هـر     دهد كه در سراسر دنيا به  ) نشان مي2010جهان (

). به 62 ، ص1391كنند (شهابي و بيات،  هاي اجتماعي بازديد مي نفر از شبكه 6اينترنت، 

هاي ياد شده، رونـد قابـل    همين ترتيب، استقبال كاربران ايراني (بويژه دختران) از سايت

1توجه و تأملي در پيش داشته است. طبق آمار سايت الكسا
بـوك يكـي از    فيس )2012( 

 ورد استفاده ايرانيان در فضاي وب است.سايت برتر م 10

اسـاس آمـار منتشـر شـده از      همچنين، به گزارش شبكه فناوري اطالعات ايـران بـر  

 ها و چـت  روم سوي كارشناسان، بيشترين استفاده زنان از اينترنت، حضور آنان در چت

درصد از دختـران ايرانـي بـه طـور      62شود كه  كردن با ديگران است. همچنين گفته مي

 20درصـد از آنهـا بـيش از     30كـم   كننـد و دسـت   ساعت در هفته چت مي 11متوسط 

). امـا  9، ص 1388يابي هسـتند (بهبهـاني،    ساعت در هفته مشغول چت كردن و دوست

واقعيت اين است كه حضور زنان و دختران ايراني در دنياي مجازي تنها به چت كـردن  

اجتماعي مجازي باعث به وجـود آمـدن   هاي  شود. درواقع، اينترنت و شبكه محدود نمي

اند كه در آن، زنان نيز مانند اقشار ديگر جامعه امكان بحـث   فضاي عمومي جديدي شده

                                                      

1. Alexa 
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 نوبـه خـود، باعـث     يابنـد و ايـن امـر بـه     در مورد مسائل مختلف را با افراد گوناگون مي

 شود. وجود آمدن تغييراتي در سبك زندگي و هويت آنان مي  به

مثابه امكاني براي   هاي اجتماعي مجازي براي زنان، به نترنت و شبكهفضاي مجازي اي

اي جديد از خود زنانه  توسعه حوزه عمل آنان است، از اين رو، فضاي مجازي به تجربه

دهد و به اين ترتيب، درك و شناخت و مطالعه خود زنانه در فضـاي مجـازي،    ميدان مي

هـاي نـوين و    اسـتفاده آنـان از رسـانه    امكاني براي درك درست دنياي زنان و چگونگي

. به همين دليـل،   )130  ، ص1388هاست (عبداللهيان و رضانيا،  تأثيرپذيري از اين رسانه

عنـوان   بـوك بـه    در پژوهش حاضر، درصدد مطالعه تأثير استفاده از شبكه اجتماعي فيس

كاربر ايـن   شدن، بر هويت شخصي مدرن دختران و زنان تهراني يكي از ابزارهاي جهاني

 شبكه اينترنتي هستيم.

 پيشينه پژوهش

زنانــه در » خــود«) در پژوهشــي نشــان دادنــد كــه تجربــه 1388عبــداللهيان و رضــانيا (

ارتباطات اينترنتي، متأثر از نوعي نبود اطمينان در فضاي اينترنتي و در عين حال ارجـاع  

 به مباني فكري و انتقادي در دنياي واقعي است.

) حـاكي از آن اسـت كـه فضـاي     1389فرد و همكاران ( هش پيشگاهيهاي پژو يافته

سايبر در مواردي مانند حقوق زنان و آشنايي زنان ايراني بـا ايـن حقـوق، عضـويت در     

هاي مربوط به زنان و ايجاد نوعي همبسـتگي و وحـدت فكـري، ايجـاد اشـتغال،       سايت

ريق اينترنت، تأثير معنـاداري  بازاريابي اينترنتي و ابراز عقايد خود، برخالف گذشته از ط

ــر هويــت زن ســنتي گذاشــته، امــا در مــواردي چــون اســتفاده از مــدهاي اينترنتــي،    ب

يابي، مسائل جنسي و پيگيري اخبار زنان از طريـق اينترنـت نتوانسـته اسـت بـر       دوست

 هويت سنتي زن ايراني تأثيري ايجاد كند.

قـش اينترنـت در ارتقـاي    ) در پژوهشي به بررسي ن1389مجيدي قهرودي و آذري (

 محدوديت بدون را زنان حضور امكان اند كه اينترنت و نشان داده  جايگاه زنان پرداخته
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بـرد.   مي باالتر آنان را به نفس و اعتماد استقالل و احساس كند مي مكاني فراهم و زماني

را  خـود  زنـدگي  رويـدادهاي  و شخصـي  هـاي  جنبـه  مجازي، در فضاي با حضور زنان 

 مشابه عقايد با زنان تعامالت و اجتماعي انزواي و اين منجر به كاهش كنند مي منعكس

 شود. يكديگر مي

) حاكي از آن اسـت كـه بـين مـدت     1392پور و همكاران ( هاي پژوهش عدلي يافته

، ميزان مشاركت و فعاليت، نوع استفاده و نـوع امكانـات و    زمان عضويت، ميزان استفاده

بـوك   هويت بازانديشانه كاربران زن و مرد شبكه اجتماعي فـيس بوك و  هاي فيس قابليت

 رابطه معنادار مثبتي وجود دارد.

) در پژوهشي، به بررسي عوامل اجتماعي مؤثر 1394الديني ( فرزانه و فالحتي شهاب

آمـوزان دختـر متوسـطه شـهر بابـل       هـاي اجتمـاعي در ميـان دانـش     بر گرايش به شبكه

هـاي اجتمـاعي، در    دهد كه ميانگين گرايش به شبكه ن نشان ميهاي آنا اند. يافته پرداخته

حد متوسط رو به باالست. همچنـين بـين پايگـاه اقتصـادي ـ اجتمـاعي، ميـزان اعتمـاد         

هاي اجتمـاعي رابطـه    هاي خانواده (منفي يا مثبت) با گرايش به شبكه اجتماعي و ديدگاه

 معناداري وجود دارد.

، به مطالعه شش »بوك ساخت هويت در فيس«نوان ) در رساله خود با ع2007( 1كلي

هـاي آنهـا پرداختـه     التحصـيل شـده و پروفايـل    آموز تازه فارغ آموز كالج، دو دانش دانش

هاي زندگي بـر   هاي خود را در همه بخش است. نتايج حاكي از آن است كه افراد هويت

 بوك به خوبي مشهود است. سازند اما اين برساخت، در فيس مي

، »بـوك و هويـت   فيس«) در پژوهشي با عنوان 2009( 2هاي گراسموك يافته همچنين

عنـوان يـك     بـوك بـه   هـايي كـه كنشـگران از حضـور در فـيس       دهـد آگـاهي   نشان مـي 

 دهد. كنند، هويت جهاني افراد را شكل مي كسب مي جهان يستز

) نيز حاكي از آن است كـه جنسـيت، بـر مشـاركت     2007( 3هاي پژوهش بويد يافته

گذارد. پسران جوان نسـبت بـه دختـران     هاي اجتماعي مجازي تأثير مي ربران در شبكهكا

                                                      

1. Kelley       2. Grasmuck       3. Boyd 
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ها دارند اما دختران با سـنين بـاالتر نسـبت بـه      جوان تمايل بيشتري به فعاليت در شبكه

پسران با سن باالتر، دو برابر بيشتر از دختران همسال خود براي تعامل با جنس مخـالف  

مند به مالقات افـراد جديـد هسـتند همچنـين      و كمتر عالقه يابند ها حضور مي در شبكه

هـا بـراي ارتبـاط بـا      دختران بيشتر از پسران همسـال خـود بـه اسـتفاده از ايـن شـبكه      

) نيـز در مطالعـه خـود    2009( 1دوستانشان عالقه دارند. درباره تـأثير جنسـيت، الرسـن   

ها كمك كند اما دختـران   تواند به تكرار و حفظ دوستي ها مي دريافت كه تعامل در شبكه

بيش از پسران به نظرهاي دريافت شده و اينكه از سوي چه كسـي ارسـال شـده اسـت،     

 كنند.   توجه مي

هـاي خـارجي    توان گفـت كـه پـژوهش    هاي صورت گرفته مي در خصوص پژوهش

هاي اجتماعي  اند و به تأثير شبكه بيشتر به برساخت هويت در فضاي مجازي توجه كرده

شان به نقش اينترنـت   هاي داخلي نيز عمده توجه اند. پژوهش ربران نپرداختهبر هويت كا

هـاي اجتمـاعي مجـازي بـر هويـت مـدرن دختـران و زنـان          بوده و كمتر به تأثير شبكه

ها به مطالعه تـأثير شـبكه    گيري از اين پژوهش اند. اما در پژوهش حاضر، با بهره پرداخته

 شود. ن و زنان تهراني پرداخته ميبوك بر هويت مدرن دخترا اجتماعي فيس

 چارچوب نظري

 2نظريه كاشت

رسـانه   آن از كـه  مخاطباني و رسانه ميان متقابل كنش بر 3گربنر كاشت يا پرورش نظريه

فـرض  . دارد تأكيـد  مخاطبـان  بر ها رسانه تأثيرگذاري چگونگي بر نيز و كنند مي استفاده

 ي درپنـدار  يـت واقع بـا  رسانه از ستفادها و مواجهه ميزان بين كه است اين نظريه اساسي

 هـاي  كه سـاعت  صورت اين به. دارد وجود مستقيم ارتباط رسانه آن هاي برنامه و محتوا

 بـا  هـاي موافـق   ديـدگاه  و نگـرش  تغيير ايجاد باعث خاص اي رسانه با مواجهه متمادي

 اي مـورد هـ  برنامـه  نـوع  و ميـزان  تعيين با كاشت نظريه ،. درواقعشود مي رسانه محتواي

                                                      

1. Larsen       2. cultivation theory       3. Gerbner  
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 دسـت پيـدا   تأثير نحوه و سازوكار به تا كند مي مطالعه را تأثير ميزان ها، رسانه از استفاده

 كـه  اسـت  اشاره شده نظريه اينهمچنين، در ). 16، ص 1391كند (قاسمي و همكاران، 

 خـود  پرمصـرف  بيننـدگان  ارزشي نظام و بيني جهان در تأثير موجب بلندمدت در رسانه

 نظريـه  ،درواقـع بخشد.  مي واقعيات مورد در واحد را اي رسانه نگرش اآنه به و شود مي

 بـر  تلويزيـون را  زيـاد  تـأثير  پرمصرف، و عادي مخاطب بين شدن قايل تفاوت با گربنر

 پرمصـرف،  تماشـاگران  نظـر  از كنـد كـه   بيان مي گربنر .كند مي اثبات پرمصرف مخاطب

 و آورد در مـي  انحصـار  به را ها آگاهي و افكار اطالعات، منابع ديگر در عمل، تلويزيون

آن را  وي كـه  كنـد  مـي  توليـد  را چيـزي  مشابه، هاي پيام با مواجهه اين اثر. كند مي يكي

 ).1995، 1نامد (مورگان مي رايج هاي ارزش و ها بيني، نقش جهان آموزش يا كاشت

 نظريه استفاده و خشنودي

اي خاص بـه لحـاظ كـاركردي توضـيح      اين نظريه، دليل اصلي استفاده مردم را از رسانه

شود كه افـراد بـراي رفـع آن بـه سـمت       مي متصوردهد و براي مخاطبان نيازهايي را  مي

ي رفـع  بـه خـوب  بتواند نياز فرد را  نظر موردرسانه  چنانچهآورند. حال  ها روي مي رسانه

شـنود  كند يا بين محتواي رسانه و اين نياز همخواني وجود داشته باشد، فرد ارضـا و خ 

 نظـر  مـورد هـاي   ماند و از رسانه نياز او ارضا نشده باقي مي صورت نياشود؛ در غير  مي

ـ  كـم شود. فرض اصلي نظريه ياد شده اين اسـت كـه مخاطبـان،     رويگردان مي بـه   شيوب

محتوايي هستند كه بيشترين رضايت را براي آنـان فـراهم سـازد.     به دنبالفعال،  صورت

نيازهـا و عاليـق فـرد دارد (وينـدال و همكـاران، ترجمـه       ميزان اين رضايت بستگي به 

، ديدگاه استفاده و خشنودي، فعاليت مخاطب را مسلّم درواقع ).274 ، ص 1387دهقان، 

انـد و   دهنـد و دليـل آن آگـاه    انجـام مـي   آنچـه كند و معتقد است مخاطبان از  فرض مي

 خود ارائه كنند.اي  هاي رسانه هاي قابل اعتباري از خشنودي توانند گزارش مي
ها و زمينه فـردي   هاي مخاطب در استفاده از رسانه با توجه به اهميت نيازها و انگيزه

                                                      

1. Morgan 
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)، الگـوي ايـن نظريـه را چنـين ترسـيم      1974( 2و بلـومر  1و اجتماعي اين نيازها، كـاتز 
شود كـه نتيجـه آن    شناختي باعث ايجاد نيازهايي مي هاي اجتماعي و روان اند: زمينه كرده
هاي جمعـي اسـت؛ ايـن امـر موجـب تنـوع و گونـاگوني         رات و توقعات از رسانهانتظا

انجامـد. مجمـوع نيازهـا و     شود و به برآورده شدن نيازهـا مي مي  الگوهاي عرضه رسانه
 توان در چهار مقوله اصلي جاي داد: ها را مي هاي مخاطب در استفاده از رسانه انگيزه

خبـار و اطالعـات از دنيـاي پيرامـون و     مردم بـه منظـور كسـب ا    آگاهي و نظارت؛

 كنند. ها استفاده مي نظارت بر محيط اجتماعي خويش، از رسانه
ين خـود تلقـي   همنشـ هـا را همـراه و    مردم در فرايند ارتباط، رسانه روابط شخصي؛

 كنند. اي براي ارتباط و گفتگو با ديگران استفاده مي كنند و از محتواي رسانه مي
ها براي كسب خـودآگاهي، يافتن الگوهاي رفتـاري   ز رسانهمردم ا هـويت شخصي؛

 كنند. هاي شخصي استفاده مي و تقويت ارزش
هـا بـراي سـرگرم شـدن و گريـز از      مـردم از رسـانه   سرگرمي و گريز از واقعيـت؛ 

 .)1389زاده،  كنند (به نقل از مهديمشكالت زندگي روزمره و تخليه عاطفي استفاده مي

 يابي  نظريه ساخت

گرايي و سـاختارگرايي اسـت.    نوعي تلفيق بين تعامل ، بهيابي آنتوني گيدنز ريه ساختنظ

يابي را وضـع كـرده اسـت. هـدف او،      گيدنز براي تلفيق ساختار و كنش، مفهوم ساخت

تلفيق و سازگاري بين ساختار نهادي و عامليـت فـردي در قالـب يـك الگـوي تركيبـي       

هاي روزمره مانند خريد كردن، بـه   كند كه كنش نظريه اجتماعي است. گيدنز استدالل مي

مدرسه رفتن و غيره، هم توليد (زاييده) و هم بازتوليد (زاينـده) سـاختارهاي اجتمـاعي    

يابي، عامـل انسـاني و سـاخت در ارتبـاط بـا يكـديگر قـرار         طبق نظريه ساخت هستند.

واسطه همين بازتوليد   كند و به گيرند؛ تكرار رفتارهاي افراد، ساختارها را بازتوليد مي مي

كننـد. سـاختار    ها محدوديت ايجاد مي از سوي كنش انساني، ساختارها براي كنش انسان

هاي روزمـره افـراد و تبعيـت از قاعـده اسـت و       اجتماعي به طور عمده ناشي از فعاليت
                                                      

1. Katz       2. Blumer 
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(كرايب، ترجمه مخبـر،   گردد كه در چنين كنشي نهفته است  مي ساختار به آن قواعدي بر

سازند، ولـي ايـن    ها هستند كه ساختارها را مي ). به بيان ديگر، اين انسان144 ص ،1388

دهند، توليد و بازتوليد ساختار، تحت شـرايط   شان انجام نمي كار را تحت شرايط انتخابي

شوند يا از گذشته به آنها انتقال  رو مي هايي كه افراد به طور مستقيم با آن روبه و موقعيت

 ).702 ، ص 1388گيرد (ريتزر، ترجمه ثالثي،  مييابد، انجام  مي

هاي روزمـره از طريـق خـود كنشـگران بـه لحـاظ سـاختاري مقيـد          نظر گيدنز، كنش به

اي نيز در اين امر دخالت دارند. در فرايند امتداد زمـان و مكـان،    هاي رسانه شود و فنّاوري مي

انـد   فاوت به درون آگاهي روزمـره اي شده، قادر به وادار كردن رويدادهايي مت تجربيات رسانه

شـود. بـراي وي، تجربيـات     تواند به احساس نبود امنيت يا واژگوني واقعيت منجر  و اين مي

كننـد   شده، شرط بيروني كنش هستند كه به ما اطالعاتي را درباره ديگران عرضه مي اي رسانه

 ).  97ص ، 2007، 1(الفيدهند  و روايتي را كه درباره آنان داريم، تغيير مي

بـر اسـاس نظريـه كاشـت،     توان گفت كـه   بندي چارچوب نظري پژوهش مي در جمع

هاي اجتماعي و واقعي  هاي اجتماعي، ميزان استفاده از شبكه مدت زمان عضويت در شبكه

توان گفت هر قـدر مـدت    دارد. مي تأثيرها بر هويت كاربران  تلقي شدن محتواي اين شبكه

ها افزايش يابـد و فـرد    ماعي و ميزان استفاده از اين شبكههاي اجت زمان عضويت در شبكه

تلقي كند، احتمال تأثيرپـذيري كـاربر بيشـتر اسـت و        محتواي مطالب آنها را بيشتر واقعي

بافـت   بـر اسـاس  منـدي   همچنين، كاربران بر اساس نظريـه اسـتفاده و رضـايت   . عكسرب

هـاي اجتمـاعي دنبـال     ده از شـبكه ها و اهداف متفـاوتي را در اسـتفا   اجتماعي خود، انگيزه

گيرند و آنها  ها مي كنند و بر اين اساس، بازخوردهاي متفاوتي نيز از ارتباط با اين شبكه مي

كننـد. بنـابراين، در صـورتي كـه      هاي خود اعمال مي ها، احساسات و شناخت را در ارزش

باشـد، احتمـال    دهدفمنـ هـاي اجتمـاعي،    هاي كاربران در استفاده از شبكه اهداف و انگيزه

هاي كاربران در اسـتفاده   همچنان كه اگر اهداف و انگيزه؛ تأثيرپذيري آنها بيشتر خواهد بود

هاي اجتماعي، غيرهدفمند باشد، احتمال تأثيرپذيري آنها كمتر خواهد بود. عـالوه   از شبكه

                                                      

1. Laughey 
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اعي هـاي اجتمـ   توان استنباط كرد كـه شـبكه   يابي گيدنز مي اساس نظريه ساخت بر اين، بر

مجازي، محصول و مخلوق كنش معنادار آدميان هسـتند و افـراد خـود چنـين محيطـي را      

هـايي را بـر عـامالن اعمـال      اند، اما اين محيط پس از شكل گرفتن، محـدوديت   خلق كرده

اساس بازتوليد يا تكرار همان رفتار مـداوم   هاي اجتماعي اينترنتي بر كند. ساختار شبكه مي

هـاي اجتمـاعي مجـازي بـرخالف سـاير       . افراد در رويارويي بـا شـبكه  يابد ها دوام مي آدم

گيرنـد، بلكـه    كننـده قـرار نمـي    هاي متعارف، صـرفاً در رده توليدكننـده يـا مصـرف     رسانه

طور همزمان اين دو نقش را داشته باشند و در آن بـه توليـد     توانند در صورت تمايل به مي

د با اين ساختار، ميزان فعاليت و مشاركت متفـاوتي  و بازتوليد بپردازند، اما افراد در برخور

توان استنباط كرد كـه هرگـاه كـاربران بـا      يابي مي دارند. درواقع با استفاده از نظريه ساخت

هاي اجتماعي حضور يابند، بيشتر در توليـد   جويانه در شبكه فعاليت بازانديشانه و مشاركت

نها بيشتر است، ولـي هـر قـدر     أثيرپذيري آمعنا سهيم هستند و به همين دليل نيز احتمال ت

هاي اجتماعي حضور يابند، كمتـر در توليـد    جويانه در شبكه كاربران منفعل و غيرمشاركت

 معنا سهم دارند و احتمال تأثيرپذيري آنها كمتر است.
 هاي زير را مطرح كرد: توان فرضيه در مجموع با تكيه بر چارچوب نظري و پيشينه پژوهش مي

بوك و هويت شخصـي مـدرن دختـران و زنـان      دت زمان عضويت در فيسـ بين م
 رابطه معناداري وجود دارد.

بوك و هويـت شخصـي مـدرن دختـران و زنـان رابطـه        ـ بين ميزان استفاده از فيس
 معناداري وجود دارد.

بوك و هويـت شخصـي مـدرن دختـران و      ـ بين انگيزه و هدف كاربران از استفاده از فيس
بـوك   معناداري وجود دارد؛ يعني هر قدر انگيزه و هدف كاربران در استفاده از فـيس زنان رابطه 

 هدفمند باشد، احتمال تأثيرپذيري هويت شخصي مدرن آنها بيشتر است و برعكس.

بـوك و هويـت شخصـي     ـ بين ميزان مشاركت و فعاليت كاربران در استفاده از فيس
 رد. مدرن دختران و زنان رابطه معناداري وجود دا

بوك و هويت شخصي مـدرن دختـران    ـ بين واقعي تلقي كردن محتواي مطالب فيس
 و زنان رابطه معناداري وجود دارد. 
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 شناسي پژوهش روش

از آنجا كه فضاي مجازي داراي مكان خاصي در دنياي واقعي نيسـت و فضـايي اسـت بـين     

ربران متنـوع و متفـاوت   اي و مجازي و با در نظر گرفتن اين نكته كه دسترسـي بـه كـا    رايانه

بوك در عمل در دنياي واقعي به دليل پراكندگي جغرافيايي آنـان امكـان    شبكه اجتماعي فيس

بـوك در فضـاي كـاربري و در     تحقق ندارد و اصوالً مطالعه يك كاربر شبكه اجتماعي فـيس 

 تـر اسـت، در ايـن پيمـايش از تكنيـك پرسشـنامه       تـر و پربـازده   محيط مورد مطالعه، شايسته

اينترنتي استفاده شده است. جامعه آماري اين پيمايش نيز متشكل از دختـران و زنـان جـوان    

اسـت (كـه    1394بـوك شـهر تهـران در سـال     ساله كاربر شـبكه اجتمـاعي فـيس    33تا  18

مشخصات هويتي خود ازجمله سن، وضعيت تأهل، ميزان تحصيالت، شهر محـل سـكونت   

بودند). در پيمايش ياد شده به دليل در دسـترس نبـودن    و غيره را در پروفايل خود قرار داده

گيـري مشـخص و پراكنـدگي جمعيـت آمـاري مـورد نظـر، از        گونـه چـارچوب نمونـه    هر

هاي در دسترس و داوطلبانه استفاده شـده اسـت.   احتمالي با استفاده از نمونه گيري غير نمونه

هـاي آمـاري اسـت.     ساير جامعـه هاي اين پژوهش، غيرقابل تعميم به  به همين سبب نيز يافته

بـوك   نفر از جوانان كاربر فيس 3000در ابتدا براي نزديك به  درواقع، پرسشنامه اين پژوهش

ها نزديك بـه چهـار هـزار     هاي اجتماعي بودند (بعضي از گروه در شهر تهران كه عضو گروه

از سـوي   شـده   ليـ تكمهـاي   عضو داشتند)، فرستاده شد و در مرحله بعد، از ميان پرسشـنامه 

هـاي نـاقص،     كاربران، با توجه به تعريف جمعيت آماري پژوهش و پس از حذف پرسشنامه

همچنين، گفتني است كـه ايـن    پرسشنامه مورد ارزيابي و استفاده قرار گرفت. 400در نهايت 

و  مطالعـه  مـورد حجم نمونه با توجه به نبود اطالع درست از تعـداد واقعـي جامعـه آمـاري     

طـور تجربـي و بـا      هاي رايج تعيين حجم نمونه، بـه  نبود امكان استفاده از فرمول متعاقب آن،

 است. شده  انتخابهاي مشابه  عنايت به حجم نمونه در پژوهش

 تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها

دهند در يـك   خدمات آناليني هستند كه به افراد اجازه ميهاي اجتماعي مجازي.  شبكه
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ين، پروفايل شخصي خود را داشته باشند، خود را به ديگـران  سيستم مشخص شده و مع

معرفي كنند، اطالعاتشان را به اشتراك بگذارند و با ديگران ارتباط برقـرار كننـد. از ايـن    

هـاي اجتمـاعي    توانند ارتباط خـود را بـا ديگـران حفـظ كننـد و ارتبـاط      طريق افراد مي

در پـژوهش حاضـر، شـبكه    ). 212، ص 2007، 1جديدي را شكل دهند (بويد و اليسون

 عنوان متغير مستقل پژوهش، با پنج بعد زير سنجيده شده است:  بوك به اجتماعي فيس

عبارت است از مدت زماني كه فـرد بـه عضـويت     .بوك زمان عضويت در فيس  مدت 

بـوك در   بوك در آمده است. در پژوهش حاضر، مدت زمان عضويت كاربران در فـيس  فيس

، از يك سال تا كمتر از دو سـال،  يك سالكمتر از از شش ماه تا ، از شش ماه كمترپنج طبقه: 

 بندي شده است. از دو سال تا كمتر از سه سال، از سه سال تا بيشتر، دسته

روز كـه فـرد از    عبارت است از مـدت زمـاني از شـبانه    .بوك ميزان استفاده از فيس

بـوك در   سترسي كاربران بـه فـيس  كند. در پژوهش حاضر؛ ميزان د بوك استفاده مي فيس

شش طبقه: كمتر از پانزده دقيقه، بين پانزده دقيقه تا نيم ساعت، بيشتر از نيم سـاعت تـا   

كمتر از يك ساعت، از يك ساعت تا كمتر از دو ساعت، از دو ساعت تـا كمتـر از سـه    

 بندي شده است. ساعت و از سه ساعت تا بيشتر، دسته

به ميـزان عالقـه، نيـاز و شـرايطي      بوك. تفاده از فيسانگيزه و هدف كاربران از اس

دهد. در پـژوهش حاضـر،    بوك سوق مي شود كه كاربران را به استفاده از فيس اطالق مي

بـوك در دو نـوع    هـاي افـراد در اسـتفاده از فـيس     تفاوت در نيازهـا، اهـداف و انگيـزه   

 شود: گيري به شرح زير منعكس مي جهت

اي فعال و هدفمندي اشاره  گيري به رفتار رسانه جهت اين نوع گيري هدفمند. جهت

كسـب  كند كه به انتخاب و اسـتفاده از محتـواي رسـانه بـراي رفـع نيازهـايي ماننـد         مي

هـا، پيـدا كـردن    اخبار، برقراري ارتبـاط بـا دوسـتان، آشـنايان و همكالسـي      اطالعات و

يابي، تشكيل گـروه   كردن دوستان جديد يا دوست دوستان دوران كودكي و قديمي، پيدا

 شود. ها و امكانات ديگر منجر ميو شركت در بحث

                                                      

1. Ellison 
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كنـد كـه    اي اشاره مي گيري به رفتاري رسانه اين نوع جهت گيري غيرهدفمند. جهت
گـذراني و همچنـين    ، بازي، سرگرمي يا وقـت  كمتر هدفمند و فعال است و براي تفريح
 رود. كار مي ن بهنظر از محتواي آ فرار از مشكالت زندگي روزمره، صرف

. بـه ميـزان درگيـري و تعامـل     بوك مشاركت و فعال بودن كاربران در استفاده از فيس
شود. در پژوهش حاضر، بـراي سـنجش ميـزان مشـاركت و      بوك اطالق مي كاربران در فيس

) ديـدن  1هاي زير استفاده شده اسـت:   بوك از شاخص فعال بودن كاربران در استفاده از فيس
هـا و موضـوعات بـه     ) فقط خواندن وال2؛ هاي شخصي دوستان ها و آلبوم عكس ها، پروفايل

) اغلب خواندن و گاهي نوشتن بر روي وال و موضـوعات بـه بحـث    3بحث گذاشته شده؛ 
اخبـار و   لينكدنبال كردن  )5 هاي عضو؛ ) شروع يك بحث تازه در بين گروه4 گذاشته شده؛

 .بار و موضوعات اجتماعي و فرهنگياخ لينك) دنبال كردن 6و  موضوعات سياسي
. به ميـزان شـناخت و اعتقـاد    بوك از ديد كاربران واقعي تلقي شدن محتواي فيس

بـوك   اجتمـاعي فـيس    كاربران نسبت به صحت محتواي مطالب مورد استفاده در شـبكه 
هـاي زيـر اسـتفاده     شود. در پژوهش حاضر، براي سنجش اين ميزان از معرف اطالق مي

) 2بـوك؛   اعتقاد كاربران نسبت به صحت و درستي اخبار و اطالعـات فـيس   )1شود:  مي
بـوك در مقايسـه بـا     بيني كاربران نسبت به محتواي مطالـب فـيس   ميزان اعتماد و خوش

 بوك از ديد كاربران. رسانان فيس ) اعتبار و مقبوليت پيام3هاي داخلي و  رسانه

هاي  مانند زمينه» خود«ه متأخر، مفهوم بر اساس نظر گيدنز، در مدرنيتهويت شخصي مدرن. 
شود. بنابراين،  يابد، به طور بازانديشانه ساخته و پرداخته مي تري كه خود در آنها تحقق مي وسيع

دهـد و   هويت شخصي نيز در حقيقت همان خود است كه شخص آن را مورد تأمل قـرار مـي  
 ).82، ص 1388موفقيان،  پذيرد (گيدنز، ترجمه اش مي منزله بازتابي از زندگينامه به

در پژوهش حاضر، مفهوم هويت شخصـي مـدرن بـا اقتبـاس از پـژوهش ذكـايي و       
اند از: بازانديشي خود و  اين ابعاد عبارت .است شده ) با پنج بعد سنجيده1385خطيبي (

بـوكي (بـا    )، تعامالت و ارتباطـات فـيس  79/0رشد تفكر بازانديشانه (با آلفاي كرونباخ 
)، 71/0)، تجربه از جا كندگي زمـان و مكـان (بـا آلفـاي كرونبـاخ      81/0خ آلفاي كرونبا

تجربـه آزادي، اسـتقالل فـردي و     و )70/0تجربه اضطراب و اعتماد (با آلفاي كرونبـاخ  
 ).82/0قدرتمندي (با آلفاي كرونباخ 
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 هاي پژوهش يافته

هش مجرد درصد از افراد حاضر در پژو 74دهد كه  هاي توصيفي پژوهش نشان مي يافته

درصـد پاسـخگويان در سـطح     14هسـتند. ميـزان تحصـيالت     متأهـل درصد آنها  26و 

و بـاالتر   ارشد يكارشناسدرصد در سطح  38درصد در سطح كارشناسي و  48كارداني، 

سال قـرار دارنـد و    33تا  18وضعيت سني، پاسخگويان در بازه سني  نظر ازبوده است. 

 40اقتصـادي   -پايگاه اجتماعي  نظر از همچنين ت.اس 24ميانگين سني اين افراد حدود 

درصـد   22درصد داراي پايگاه متوسـط و   38درصد از پاسخگويان داراي پايگاه پايين، 

 اند.  اقتصادي باال بوده -داراي پايگاه اجتماعي 
درصـد   8ماه،   درصد افراد كمتر از شش 6 بوك، مدت زمان عضويت در فيس نظر از

درصـد   22تا كمتر از دو سـال،   سال كدرصد از ي 12از يك سال،  بين شش ماه تا كمتر
چهـار  درصـد از   18تا كمتر از چهار سال و   سهدرصد از  34از دو تا كمتر از سه سال، 

 اند.   بوك بوده تا بيشتر از چهار سال عضو فيس سال

 درصد پاسخگويان كمتـر از نـيم   20كه  دهدهاي پژوهش نشان مي ساير يافتههمچنين، 

درصد بين يك تـا كمتـر    22تا كمتر از يك ساعت،  ساعت درصد آنها بين نيم 24ساعت، 

درصد بين سه تا كمتر از چهـار   10درصد بين دو تا كمتر از سه ساعت،  18از دو ساعت، 

   كنند.استفاده مي بوك درصد از چهار ساعت تا بيشتر از آن، در روز از فيس 6ساعت و 

بيانگر آن است كـه ميـزان هويـت شخصـي مـدرن       ژوهشهاي توصيفي پ ساير يافته

درصـد از   52كـه حـدود     در حد متوسط است؛ به طـوري  01/3پاسخگويان با ميانگين 

درصد آنها در حد باال داراي هويت شخصـي مـدرن هسـتند؛     28افراد در حد متوسط و 

ي از درصد از افراد حاضر در پژوهش از نظـر برخـوردار   20اين در حالي است كه تنها 

 هويت شخصي مدرن در حد پايين قرار دارند.

فرضيه بـوده كـه بـه منظـور      5 تر گفته شد، پژوهش حاضر داراي طور كه پيش همان

فرضيه اول در وسقم آنها از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است.  بررسي صحت

ـ  فيس عضويت در زمان شود كه بين مدت تا پنجم پژوهش حاضر، مطرح مي زان بوك، مي
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بوك، ميزان مشاركت  بوك، نوع انگيزه و هدف كاربران از استفاده از فيس استفاده از فيس

بوك و واقعي تلقي شدن محتـواي مطالـب ارائـه شـده در      و فعال بودن كاربران در فيس

 1اطالعـات جـدول   مدرن افراد رابطه معناداري وجـود دارد.   بوك، هويت شخصي فيس

متغيرها با هويت شخصي دختران و زنـان رابطـه معنـادار    حاكي از آن است كه بين اين 

بـوك، ميـزان اسـتفاده از     مثبتي وجود دارد؛ يعني با افزايش مدت زمان عضويت در فيس

بـوك، ميـزان مشـاركت و فعـال بـودن       بوك، استفاده هدفمند و غيرهدفمند از فيس فيس

بـوك،   در فـيس  بوك و واقعي تلقي شدن محتـواي مطالـب ارائـه شـده     كاربران در فيس

 شود. هويت شخصي مدرن دختران و زنان تقويت مي
 

 هاي پژوهش آزمون فرضيه ـ1 جدول
 

 متغير
نوع 

 آزمون
 مقدار

سطح 

 معناداري

نتيجه 

 فرضيه

بـوك و   مدت زمان عضويت در فيس

 هويت شخصي مدرن
 تأييد 039/0 15/0 پيرسون

بوك و هويـت   ميزان استفاده از فيس

 شخصي مدرن
 تأييد 000/0 25/0 پيرسون

ــتفاده  ــداس ــيس هدفمن ــوك و  از ف ب

 هويت شخصي مدرن
 تأييد 000/0 40/0 پيرسون

بـوك و   استفاده غيرهدفمند از فـيس 

 هويت شخصي مدرن
 تأييد 000/0 45/0 پيرسون

بـوك   مشاركت و فعال بودن در فيس

 و هويت شخصي مدرن
 تأييد 000/0 35/0 پيرسون

ــي ــي واقعـ ــواي تلقـ ــردن محتـ  كـ

 و هويت شخصي مدرن بوك فيس
 تأييد 000/0 31/0 پيرسون

در ادامه، به منظور مشخص شدن سهم تأثير هر يك از متغيرهاي مسـتقل بـر متغيـر    

مـدل رگرسـيوني چنـدمتغيره     2جـدول   شـود.  وابسته، به تحليل رگرسيوني پرداخته مي

ه دهد. اطالعات اين جدول گوياي آن است ك كاربران را نشان ميمدرن  هويت شخصي



 v 151 بوك و هويت شخصي مدرن دختران و زنان شهر تهران شبكه اجتماعي فيس

دهـد كـه متغيرهـاي     درصد اسـت و ايـن نشـان مـي     59معادل  )R(همبستگي چندگانه 

ارتباط دارند. ضـريب تعيـين   مدرن  هويت شخصيدرصد با  59به طور همزمان  مستقل

)R
درصـد از تغييـرات    35درصد محاسبه شده است. به اين معني كه حـدود   35نيز  )2

ويت، ميـزان اسـتفاده، نـوع    از طريق متغيرهاي مـدت زمـان عضـ   شخصي مدرن  هويت

استفاده (استفاده هدفمند و غيرهدفمند)، مشاركت و فعال بودن يـا واقعـي تلقـي كـردن     

ايـن   در موجـود  استاندارد تأثير شود. ضرايب بوك توضيح داده مي محتواي مطالب فيس

شخصي مدرن،  هويتهاي متغير  كننده بيني ترين پيشجدول، حاكي از آن است كه قوي

)، واقعـي تلقـي كـردن    28/0بوك (بتـا=  ب، متغيرهاي استفاده غيرهدفمند از فيسبه ترتي

)، ميـزان  16/0بوك (بتـا=  )، مشاركت و فعال بودن در فيس21/0(بتا= بوك محتواي فيس

) و مدت زمـان  14/0بوك (بتا= )، استفاده هدفمند از فيس15/0بوك (بتا= استفاده از فيس

 .) هستند11/0بوك (بتا= عضويت در فيس

 هاي تحليل رگرسيون چندگانه براي تبيين هويت شخصي مدرن آماره ـ2جدول 

 هاي مستقلمتغير
ضرايب 

 غيراستاندارد

ضرايب 

 استاندارد
 tمقدار 

سطح 

 معناداري

ــويت در    ــان عضـ ــدت زمـ مـ

 بوك فيس
03/0 11/0 08/2 037/0 

 005/0 71/2 15/0 06/0 بوك فيساستفاده از  ميزان

 003/0 87/2 14/0 07/0 بوك فيس ازهدفمند  استفاده

 000/0 01/5 28/0 10/0 بوك فيس از هدفمندغير استفاده

 در بــودن فعــال و مشــاركت

 بوك فيس
09/0 16/0 11/3 001/0 

واقعي تلقـي كـردن محتـواي    

 بوك فيس
10/0 21/0 01/4 000/0 

 Sig= 000/0  F= 41/35  R
2
= 35/0  R=  59/0  

 گيري بحث و نتيجه

هـاي   رشد روزافزون اسـتفاده از اينترنـت و حضـور در شـبكه     در چند سال اخير شاهد
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انـد بـا    هـاي نـوين توانسـته    ايم. اين رسانه اجتماعي مجازي در ميان زنان و دختران بوده

هـا را   حذف كردن اثر مكان و زمان از چارچوب ارتباطات و تعامالت اجتمـاعي، انسـان  

ميسر كنند. بر اثر اين تغييرات  به هم نزديك و تعامل در يك فضاي مجازي را براي آنها

هاي ديگري پناه ببرند يـا بـه    ها ممكن است از هويت خود جدا شوند و به هويت انسان

هـاي   هـويتي شـوند. درواقـع، شـبكه     شدن دچار پديـده چنـد   قول گيدنز، در اثر جهاني

اند  بوك، باعث بوجود آمدن فضاي عمومي جديدي شده اجتماعي مجازي همچون فيس

ن، دختران و زنان جوان مانند اقشار ديگر جامعه امكان بحـث در مـورد مسـائل    كه در آ

يابند. به همين دليل، پـژوهش حاضـر، درصـدد مطالعـه      مختلف را با افراد گوناگون مي

بوك بر هويت شخصي مدرن دختران و زنان در شـهر تهـران    اجتماعي فيس  تأثير شبكه

 بوده است. 

بـوك،   ست كه بين مـدت زمـان عضـويت در فـيس    هاي پژوهش حاكي از آن ا يافته

بـوك، بـا هويـت     بوك و واقعي تلقي كردن محتواي مطالـب فـيس   ميزان استفاده از فيس

شخصي مدرن كاربران رابطه معنادار مثبتي وجود دارد؛ يعني با افـزايش متغيرهـاي يـاد    

 هـا مطـابق بـا    ايـن يافتـه   شـود.  شده، هويت شخصي مدرن دختران و زنان تقويـت مـي  

هاي مورد استفاده در چارچوب نظري پژوهش هستند. مطابق با نظريه كاشت، هـر   نظريه

كنـد   بوك افزايش پيـدا   اجتماعي فيس  قدر مدت زمان عضويت و ميزان استفاده از شبكه

تـر   هـا واقعـي   را نسبت به ساير رسانه  و كاربران محتواي مطالب ارائه شده در اين شبكه

هـاي پـژوهش    گيرند. ديگر يافته مجازي قرار مي  ثير اين شبكهتلقي كنند، بيشتر تحت تأ

بـوك (اسـتفاده    بيانگر آن است كه بين نوع انگيزه و هدف كـاربران از اسـتفاده از فـيس   

هدفمند و غيرهدفمند) رابطه معناداري وجود دارد. درواقع، مطابق بـا نظريـه اسـتفاده و    

گيـري   بوك بـه دو نـوع جهـت    از فيسمندي، انگيزه و هدف كاربران از استفاده  رضايت

رفـت كـاربراني كـه اهـداف و      هدفمند و غيرهدفمنـد تقسـيم شـده بـود و انتظـار مـي      

شان بيشتر  بوك دارند، احتمال تأثيرپذيري تري براي استفاده از فيس انههدفمندهاي  انگيزه

ر پـژوهش  هايشـان كمتـر اسـت. امـا د     از كاربراني باشد كه هدفمندي اهداف و انگيـزه 
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حاضر، رابطه انگيزه و هدف كاربران، هم كاربراني كه اسـتفاده هدفمندانـه دارنـد و هـم     

كاربراني كه استفاده غيرهدفمندانه دارند، بـا هويـت شخصـي مـدرن، مسـتقيم و مثبـت       

هاي پژوهش حاكي از آن است كه بين ميزان مشاركت و فعال  است. همچنين ساير يافته

بوك و هويت شخصي مدرن رابطـه معنـادار مسـتقيمي     بودن كاربران در استفاده از فيس

هرچـه  تـوان گفـت كـه     يابي گيدنز مـي  وجود دارد. در اين خصوص طبق نظريه ساخت

بـوك حضـور يابنـد، بيشـتر در      جويانه در فيس كاربران با فعاليت بازانديشانه و مشاركت

رن آنهـا  توليد معنا سهيم هستند و از اين رو، احتمال تأثيرپـذيري هويـت شخصـي مـد    

بوك حضور يابند،  جويانه در فيس بيشتر است، ولي هرچه كاربران منفعل و غيرمشاركت

كمتر در توليد معنا سهيم هستند و احتمال تأثيرپذيري هويت شخصي مدرن آنهـا كمتـر   

 است.

مجيـدي قهـرودي و آذري   هـاي   هـاي پـژوهش   همسـو بـا يافتـه    ها  در كل اين يافته

) اسـت كـه   1392پـور و همكـاران (   ) و عدلي1389كاران (فرد و هم )، پيشگاهي1389(

 امكان حضور زنـان  زنان، نفع به عمومي با اختصاص فضاي فضاي مجازينشان دادند 

 و اسـتقالل  باعث باال رفـتن حـس   و كند مي فراهم مكاني و زماني محدوديت را بدون

و  شخصـي  هـاي  جنبـه  مجـازي،  فضـاي  در با حضور شود. زنان نفس آنان مي اعتماد به

 و انزواي اجتماعي كاهش اين امر باعث كنند و مي منعكس ا ر خود رويدادهاي زندگي

توانند سطح  اينترنت مي در حضور با شود. زنان يكديگر مي عقايد مشابه با آنان تعامالت

بداننـد؛   از جامعـه اطالعـاتي   عضـوي  را خـود  ببرنـد و  بـاال  را هايشـان  آگاهي دانش و

ايجاد تحـرك   با و كند مي فراهم آنان براي كه اينترنت هايي از فرصت استفاده با همچنين

 جامعـه  در را خـود  و مشـاركت  سـنتي، حضـور   هـاي  انديشه و باورها اجتماعي، تغيير

 كنند. جامعه تثبيت در را خود واقعي و جايگاه در نتيجه، نقش و دهند افزايش

فت كه تعامـل در فضـاي   توان گ هاي پژوهش حاضر، مي به يافته توجه با مجموع در

فضـا؛   امكانـات خـاص ايـن    و هـا  توجه به قابليـت  بوك با اجتماعي فيس  مجازي شبكه

كـاربران ديگـر، بـروز     غيرهمزمان با و تعامل همزمان گمنامي و ناشناس ماندن،همچون 
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تعامـل بـا شـهروندان     سـايرين،  بـا  ارتبـاط  در خود واقعي و در پي آن، بازانديشي خود

 جهـاني،  محلـي،  از از اطالعـات اعـم   وسـيعي  به طيف دسترسي سريع جوامع جهاني،

نوشـتار و تصـوير بـا     بـر  مبتنـي  تعامـل و ارتبـاط   غيره و همچنين و تخصصي، عمومي

توجـه بـه    را بـا   حاضـر در ايـن شـبكه    و غيره، دختران و زنـان جـوان ايرانـي    سايرين

تجـارب   برخـي از  دسـاز  مـي  خودشان قادر مدرن ذهني جامعه نيمه و ساختارهاي عيني

را تجربه كنند و تحت تأثير آن قـرار گيرنـد.    مدرن زندگي در جوامع ويژه و كالن خرد

 بـا  مـدرن، همـراه   دنياي بوك و مجازي فيس فضاي بين هاي مشترك تجربه اين تركيب

 دامنه تعـامالت  هاي اجتماعي اينترنتي، همچون افزايش استفاده از شبكه ديگر هاي پيامد

 آن، پـي  در و اطالعات گونـاگون  از دستيابي آنان به گستره وسيعي بران وكار اجتماعي

هويـت   از تدريج تلقي دختـران و زنـان كـاربر ايرانـي را      به فرد، نمادين قدرت افزايش

 گيري باعث شكل در نهايت و كند دچار تغيير و تحول مي جامعه جهاني و ديگران خود،

هـا   ويژگـي  بـه برخـي   توجـه  با كه هويتي شود؛ آنان مي در هويتي بازانديشانه و جهاني

توان گفت كه در پژوهش حاضـر،   در كل، مي آن را هويت شخصي مدرن ناميد. توان مي

بـوك تـاكنون،    فـيس  زمـان كـاربري   از خـود  هويتي تغييرات كاربران درباره هاي نگرش

 در حضـور  شخصي مدرن در پرتـو  هويت خصوصيات از برخي بيانگر دستيابي آنان به

 است. بوك يسف

 شوند: هاي پژوهش حاضر، راهكارهاي زير مطرح مي با توجه به يافته

ساز نهادهاي اجتماعي بايد به كمك ابزارهايي كـه در اختيـار دارد    سازوكار هويت -

هـاي داخلـي) بـه انتقـال صـحيح       ها و رسـانه  وپرورش، دانشگاه (نظير: خانواده، آموزش

افراد جامعه و بويژه نسل جوان بپردازد؛ اين امـر   ميراث فرهنگي، تاريخي و اجتماعي به

 شود. ريزي و مديريت صحيح ميسر مي با برنامه

رسانه ملي بايد تحوالت عظيم و پرشتاب را در مقياس جهاني و بـويژه در عرصـه    -

لحظه رصد كنـد و بـا    به هاي اطالعاتي و ارتباطي، با ديده باز، موشكافانه و لحظه فناوري

پژوهانه و با وقوف به ذات و ماهيت اين نوع تحـوالت، اتفاقـات و    آيندهاخذ رويكردي 
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بيني كند تـا پـيش از آنكـه     مدت پيش مدت و ميان كم در كوتاه رويدادهاي آينده را دست

ها و فرهنگ مـا را از بـين ببـرد،     ها، ارزش هاي سنگين فناوري جديد، مظاهر سنت چرخ

ي و وحدت ملي بكوشد. در راه تحقق ايـن  در استفاده از آن براي تصويب فرهنگ خود

اي، و شناخت نوجوانـان، جوانـان و    هدف، كمترين تالش، افزايش دانش و سواد رسانه

هـا و هنجارهـاي    هاي ابعـاد مختلـف هويـت، منطبـق بـا ارزش      سازي آنان از مؤلفه آگاه

هـاي تلويزيـوني    توانـد از طريـق سـاخت سـريال     فرهنگ ايراني و اسالمي است كه مي

هـاي   هاي سينمايي، سريال هاي گوناگون و همچنين تهيه فيلم رباره قهرمانان ملي عرصهد

هاي مستند صورت گيرد تا گامي هرچند كوچك براي مقابله با هجمـه   تاريخي و برنامه

جانبه فرهنگي و اجتماعي كشورهاي غربي عليه هويت نوجوانان و جوانـان، بـويژه    همه

رداشته شود. عالوه بر ايـن حضـور مـنظم و فعـال در     آنان ب اجتماعي و فرهنگيهويت 

اي ايرانـي،   هاي مـاهواره  اي بومي، گسترش شبكه هاي رايانه فضاهاي مجازي، توليد بازي

هـاي   انـدازي شـبكه   هاي تلويزيـوني، توسـعه راديوهـاي تخصصـي و راه     گسترش كانال

تواننـد در آنهـا    هاي كشور مـي  اجتماعي مجازي ملي، از ديگر اقداماتي هستند كه رسانه

 آفريني كنند. نقش
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