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گيری هويت بازانديشانه در بين  بوک و شکل شبکه اجتماعي فيس

 دانشجويان دانشگاه تبريز

 **، فائزه خاکسار*بهجت يزدخواستيدکتر ، پور صمد عدلي

 چکيده

ـ  بنـا  ،بوک فيس همچونهاي اجتماعي  مجازي شبکه فضاي در حضور  امکانـات و  هـا،  ويژگـي  رب
فرهنگـي جوانـان در    سياسـي،  وضـعيت اجتمـاعي،   بـه  عنايـت  با فضا و خاص اين کارکردهاي

 زندگي سب  ،آن تبع به و هويت ختلفم هاي بر جنبه گرار، تأثيرات عميقي در حال شهرهاي کالن
از گرارد.  مي فضا، اين فعاالن و طيف مخاطبان ترين به مثابه بزر  ،دانشجويان بويژهکاربران ايراني 

بوک را با هويـت بازانديشـانه    اجتماعي فيس  ل در شبکه، رابطه حضور و تعامحاضر مقاله اين رو،
گيـري   نمونـه  از طريـن به روش پيمايشي و  وهش،پژ داده است. ايندانشجويان مورد مطالعه قرار 

در  بوک دانشگاه تبريز  گرفته است. جامعه آماري پژوهش را دانشجويان کاربر فيس انجامبندي  طبقه
هاي پـژوهش   نفر برآورد شده است. يافته 424حجم نمونه  و دادهتشکيل  1391ـ92تحصيلي   سال

، ميزان مشارکت و فعاليت، نوع استفاده و  حاکي از آنند که بين مدت زمان عضويت، ميزان استفاده
 بوک رابطه معنادار مثبتي وجود دارد.  اجتماعي فيس  هاي شبکه نوع امکانات و قابليت

 
   بوک، هويت، هويت بازانديشانه ، فيسمجازي هاي اجتماعي شبکه ها: کليد واژه
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 مقدمه و بيان مسئله

ـ    جهـاني  و نوسـازي  ينـد افر  هـاي نـوين اطالعـاتي و ارتبـاطي،     اوريشـدن از طريـ  فنّ
 را اي جامعش کمتر امروزه،.  است آورده وجود  بش زندگي بشر دررا  عميقي هاي دگرگوني

نش  شده، ايجاد تحوالت  .مانده باشد نصيب بي يندهاافر اين پيامدهاي از کش يافت توان مي
فاصـلش   اسـت.  داده اـرار  خـود  تأثير تحت نيز را غيرمادي ابعاد بلکش مادي، زندگي تنها

 و زنـدگي  جديـد  هـاي  شـيوه  بش روي آوردن و سنتي ساز منابع هويت از ها انسان گرفتن
 ترديـد  و شک دچار کيستي خود، تعريف در را ها انسان کش است ازجملش عواملي تفکر،
 جامعـش  ارتبـاطي ـ   اطالعـاتي  هايفنّاوري از کش مهمي هاي از جنبش دروااع، يکي .ندک مي

 است.   هويت پذيرد،تأثير مي اطالعاتي
ل مهم جوامع بشري است. بـدون ترديـد   کعنوان يکي از منابع شناخت، از مسا  هويت، بش

جمعـي   ز هـر گونـش زنـدگي   نيـا يابي از نيازهاي رواني انسان و پيش توان گفت کش هويتمي
از ابل تولد مشخص بـود و هويـت افـراد     ،دهنده هويت در جوامع گذشتش است. منابع شکل

يـابي چنـدان    شد کش افراد جامعش از لحاف هويتاين امر باعث مي ؛بيشتر جنبش انتسابي داشت
دستخوش تغيير و دگرگوني نشوند. دروااع در گذشتش، مکان نقش کليـدي در خلـ  هويـت    

کردند و هويـت  هاي کوچک و بستش زندگي ميدر محيط آنانکش  راتماعي افراد داشت؛ چاج
گرفت. افـراد   در يک محيط ثابت شکل مي ،ارتباط رو در رو با اطرافيان هر يک، دراجتماعي 

ـ     ـ  هاي بوميکمتر با دنياي خارج ارتباط داشتند و سنت ان را محلي بخـش اعظـم هويـت آن
نوين اطالعاتي و ارتباطي، نقش مکـان   هاي فنّاوريبال مدرنيتش و ظهور ا بش دنداد. امشکل مي
هـاي نـوين اطالعـاتي و    فنّـاوري ها و  رنگ شد؛ زيرا رسانش دهي بش هويت بسيار کمدر شکل

افـراد بـا    ،توانند فرد را از مکان خود او جدا کنند و بش جهان پيوند بزنند. در نتيجشارتباطي مي
يابي شکلي غيرمحلي و جهاني پيدا کـرده   و هويت ري رو بش رو هستنديابي متکرمنابع هويت

اشکال جديد ارتباط اين امکـان را فـراهم آورده اسـت کـش      با اين حال، امروزه، ظهور است.
 تري صورت گيرد.  اراکش اطالعات در بيان خود، بش شيوه انتخابي

هـاي  يـت، ويژگـي  توانيم بـا تکيـش بـر وسـايل ارتبـاطي جديـد، هو      بر اين اسار، مي
خـواهيم،   گونش کش مي شخصيتي و ديگر عناصر مهم در ارتباطات و تعامالت اجتماعي را آن

هـاي اجتمـاعي مجـازي، فـرد ايـن      در شـبکش  ،گونش کش هستيم، اراکش دهيم. براي مرال نش آن
يابد کش هويت کامالً جديد و گاه متعارضي از خود بش نمايش گذارد و جـنح،  امکان را مي
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هـاي  ااتصادي، محل سکونت، زبان و حتي تصوير ويژگـي  ـ  عالي ، پايگاه اجتماعيسن، 
 اراکش کند. ،ظاهري خود را متفاوت از آنچش هست

هـاي همگـاني    جامعش ايران نيز چندي است کش عـالوه بـر گسـترش فراگيـر رسـانش     
اي هـ  )تلويزيون، راديو و مطبوعات( ارتباطات برون مرزي را از طري  اينترنـت و شـبکش  

 هاي نـوين اطالعـاتي و   اوريکند. اين فنّ تجربش مي 1بوک اجتماعي مجازي همچون فيح
هاي سرد و گرم، امکـان همزمـان ارتبـاط     هاي رسانش ارتباطي، با دارا بودن تو مان ويژگي

اجتمـاعي   هـاي  دهند. اينترنت و شـبکش  ديداري، شنيداري، گفتاري و نوشتاري را بش کاربران مي
داري از اابليت ارتباط دو سويش، امکان براـراري ارتبـاط آزاد، ايمـن و    مجازي با برخور

براي کـاربران فـراهم   گمنام با افراد مختلف از هر اشر، نژاد، اوميت، مليت و مذهب را 
 شود ميگيري جهان جديدي بش موازات جهان وااعي  ساز شکل و همين امر زمينش کنند مي

هـاي خـويش،    اولويت . کاربران و مخاطبان بر اساردکنن ميياد « جهان مجازي»کش از آن بش 
هـاي  شـبکش  دهنـد.  شکل مي آنرفتار و تعامل خود را در  شوند و ميوارد جهان مجازي 

، هـا رنگ بودن کارکردهـاي ااتصـادي و تجـاري آن    کم دليلمجازي در ايران بش  اجتماعي
 بـويژه بران ايرانـي  . کـار دارند، اجتماعي و سياسي فضايي بيشتر با رنگ و بوي فرهنگي

هاي موجود در شرايط عيني و ذهني زندگي خـود و   موانع و محدوديت دليلجوانان بش 
با ديگراني کش امکان براراري کنش متقابل با آنان در دنياي وااعي بسـيار   تعاملگسترش 

 بـش فضـاي  هزينش )چش از لحاف اجتماعي، سياسي يا حتـي ااتصـادي( اسـت،    يا پر اندک
و در پي جبران فقـدان جامعـش مـدني گسـترده، حـوزه عمـومي       آورند  يمجازي روي م

نيـز بـش   رنگ بودن گسترده مشارکت اجتماعي در دنياي وااعـي و   مستقل از دولت و کم
مانـده در دنيـاي وااعـي و همچنـين کسـب        دستيابي و تـأمين نيازهـاي مغفـول    منظور
بش طور نيمش فعال يا فعـال  هاي بيشتر، زيستن در اين فضا را هاي جديد و فرصت تجربش

بازانديشـي در   موجـب  شـان وسـعت  و عم  ميزان بش بستش ،تجارب اينکنند؛ تجربش مي
 و شود مي آنان اذهان در موجود هايفراروايت جدي شدن متزلزلو  ايراني جوان هويت
 برايشـان  آنان، زندگي حاکم بر شرايط با وجودبش هويتي مدرن و بازانديشانش را  دستيابي

 در تعامـل  و تبعـات زيسـتن   و کشيده شدن دنبالش با نيز موارد برخير د .آوردمي راهمف
ملمـور و در   طـور  بـش  آنـان  زنـدگي  سبک جوانان، روزه هر وااعي دنياي بش فضا اين

 (.  115 ـ116، صص 1385کند )ذکايي و خطيبي، مي تغيير انضمامي سطحي
                                                      
1. facebook 
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و بـويژه جوانـان و دانشـجويان بـش      افزون ااشار مختلف جامعش با توجش بش اابال روز
هاي اجتماعي مجازي، در پژوهش حاضر، از ميان ااشـار گونـاگون جامعـش، اشـر      شبکش

از آنهـا   پـژوهش جوان دانشجو براي بررسي مـوردي انتخـاب و اطالعـات مـورد نيـاز      
 اهميت داشتش است: نظرآوري شده است. انتخاب دانشجويان از دو  جمع

کـل جمعيـت ايـران     ميـان ي موجود، ضريب نفوذ اينترنت در اوالً، بر اسار آمارها
درصـد  50بـيش از  بـش  دانشـجويان   مياندر  ،حال آنکش همين نسبتدرصد است، 30حدود 

 (. 18 ، ص1390 الهي، )کرم رسد مي
يابي ارار  سني هيجده تا سي سال يعني دوران هويت  ، بيشتر دانشجويان در گروهثانياً

هاي رسانش چند بعدي اينترنت و فضاي حـاکم   ر برخورد با پيام، ددليلدارند و بش همين 
کننـد. بـش    ثيرات را دريافـت مـي  أت نبيشتري ،بوک بر فضاي مجازي شبکش اجتماعي فيح

بـوک در بـين دانشـجويان     ، مطالعش آثار و پيامـدهاي شـبکش اجتمـاعي فـيح    دليلهمين 
با اين پديده نوظهور و بـش   تواند تصويري از وضعيت آينده ساير ااشار را در برخورد مي

سرعت رشديابنده هزاره سوم، ترسيم کند. بر مبناي اين فرض، رابطش اسـتفاده از شـبکش   
ن دانشجويان دانشگاه مياگيري و رشد هويت بازانديشانش در  بوک با شکل اجتماعي فيح
 .شده استتبريز بررسي 

 پيشينه پژوهشمروري بر 

ـ     استمختلفي  هاي پژوهشپيشينيش پژوهش شامل  ايـن  را در مـورد   يکـش هـر کـدام مبحر
اند. اين مباحث از بعضي جهات داراي نکات مربت و مهمـي   داده مورد بررسي ارارمسئلش 

آثـار و   خصـوص هستند. زيرا هـر کـدام از آنهـا بـش موضـوعات و مباحـث مختلفـي در        
اينجاسـت کـش   مسـئلش   امـا هويت اشاره دارنـد.   گوناگونپيامدهاي فضاي مجازي بر ابعاد 

هويـت   در خصـوص فقـط بـش تـأثير و پيامـدهاي اينترنـت       ،هـاي داخلـي   بيشتر پژوهش
هـاي اجتمـاعي مجـازي صـورت      اند و پژوهش مهمي در زمينش پيامـدهاي شـبکش   پرداختش

سـازي در   هاي خارجي نيز بيشتر با يک روش کيفي بش بحث هويـت  نگرفتش است. پژوهش
روي بـر  هـاي اجتمـاعي اينترنتـي     ل تـأثيرات شـبکش  اند و حو هاي اجتماعي پرداختش شبکش

 اند.   هويت متمرکز نشده
تـا حـدودي و از بعضـي     پژوهشتوان گفت کش مباحث مربوط بش پيشينش  در کل مي
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در پژوهش حاضر سـعي   شوند اما هاي مرتبط تلقي مي براي پژوهشمنابع مهمي  ،جهات
اده بش نگارش درآمـده در ايـن   شده است عالوه بر بش کارگيري مباحث مهم و مورد استف

 ،هـاي کـاربردي آن   زمينش، با مطالعش و دات در مبحث مورد مطالعش و با تأکيـد بـر جنبـش   
. همچنــين از آنجــا کــش اکرــر از ايــن اضــيش حاصــل شــوددرک صــحيح و کارآمــدتري 

 بـش انـد و   هاي صورت گرفتش فقط بش ميزان استفاده از فضاي مجازي توجش کرده پژوهش
نـوع   ،ستفاده، ميزان مشارکت و فعـال بـودن کـاربران، مـدت زمـان مواجهـش      ا هاي شيوه

، در پژوهش حاضر اين ابعاد نيز اند نپرداختشثير آن بر هويت أو ت امکانات فضاي مجازي
هاي داخلي و خارجي  ترين پژوهش بش چند مورد از مهم ،اند. در ادامش مد نظر ارار گرفتش

 شود. جازي بر هويت بازانديشانش، اشاره ميثير فضاي مأصورت گرفتش در زمينش ت
 هـا  رسـانش  با آن ارتباط و بازانديشانش هويت بررسي بش پژوهشي در (1384) شالچي

 هـاي  شـاخص  بـا  پاسخگويان از درصد 60 کش حدود دادند نشان ها است. يافتش پرداختش

 تالف زياديبا اخ بازانديشي کش است صورتي در اين اند. داشتش تطاب  بازانديشانش هويت

 نمـره  مکـان،  و زمـان  جـدايي  تجربش و اعتماد يعني بازانديشانش، عناصر ديگر بش نسبت

 پاسـخگويان  نزد ها رسانش از استفاده ميزان همچنين هرچش کرده است. کسب را باالتري

 اند. بازانديشانش داشتش هويت با بيشتري تطاب  است، بوده بيشتر

( بيانگر آن اسـت کـش هـر چـش افـراد بـش       1385هاي پژوهش ذکايي و خطيبي ) يافتش
هـاي   د، ميزان دستيابي آنها بـش شـاخص  کننتر در فضاي مجازي فعاليت  اي اي حرفش شيوه

ها حاکي از آن است کـش حضـور در    يابد. همچنين يافتش کليدي هويت مدرن افزايش مي
ـ     فضاي مجازي و استفاده از اينترنت باعث شکل ين گيري و تقويـت هويـت مـدرن در ب

يابي بش هويت  ، ميزان دستهمين ترتيبشود. بش  کاربران جوان مي بويژهکاربران ايراني، 
مدرن در فضاي مجازي نيز خود، تابعي از ميزان مصرف، نوع مصـرف و نحـوه اراکـش و    

 مديريت خود کاربر ايراني در فضاي مجازي است.
يان دختـر دانشـگاه   نفر از دانشجو 353( در مطالعش روي 1390دادگران و همکاران )

آزاد تهران نشان دادند کش رابطش معناداري بين استفاده از اينترنـت و هويـت بازانديشـانش    
هر چقدر ميزان استفاده از اينترنت بيشتر باشد، ميزان رشد  بش اين ترتيب کش ؛وجود دارد

 کند. هويت بازانديشانش نيز افزايش پيدا مي
عنـوان   بـا کارشناسـي ارشـد خـود     نامش پايان ( در1391پور ) هاي پژوهش عدلي يافتش
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هـاي اجتمـاعي مجـازي بـر هويـت اجتمـاعي        شناختي پيامـدهاي شـبکش   تحليل جامعش»
بـين مـدت زمـان عضـويت، ميـزان      حاکي از آن بـود کـش   « دانشجويان دانشگاه اصفهان

بـوک از   ، ميزان مشارکت و فعاليت کاربران و وااعي تلقي کـردن محتـواي فـيح    استفاده
رابطش معنادار مربتي وجود دارد.  ،بوک و هويت مدرن اجتماعي فيح  شبکش  کاربران سوي

نيـز بيشـتر   هويت مدرن کـاربران   ،کند ميميزان اين متغيرها افزايش پيدا  قدريعني هر چ
 .انجامد ميتقويت هويت مدرن کاربران  بشبوک  فيح شود؛ بش اين ترتيب مي

هاي هويت نوجوانان در  تجربش»اي با عنوان  لش( در مقا2005و همکاران ) 1برگ والکن
اند. آنها بـا اسـتناد بـش     ، نحوه تجربش هويتي نوجوانان در اينترنت را بررسي کرده«اينترنت
کـاهش  »هـايي چـون    اينترنت، بش دليـل ويژگـي  کش دارند  موجود، اذعان مي هاي پژوهش
تماعـات بريـده از   دهـي ارتباطـات در اج   شـکل »و « ناشـناختگي »، «هـاي ديـداري   نشانش

دهـد. از   هاي شگرفي را براي تجربش هويت در اختيار کاربران ارار مـي  ، فرصت«وااعيت
سـازي   هاي ديداري، باعث تشوي  کاربران بش تأکيد، تغيير يا پنهان ديد آنان، کاهش نشانش

 شود. شان مي هاي ظاهري برخي از ويژگي
بوک را مورد بررسي اـرار   يحدر پژوهش خود، برساخت هويت در ف (2006معينيان )

هـاي توليـد   کـش هويـت   دهد نشان ميبوک  پروفايل در فيح 63. تحليل محتواي است داده
هـاي آنالينـي کـش افـراد در آنهـا      هاي برساختش شده در محيطبا هويت ،شده در اين محيط

هاي خود را بيشتر بـش صـورت   بوک هويت مانند، متفاوت است. کاربران فيح ناشناختش مي
 دهند.کنند و بيش از آنکش خود را با گفتار معرفي کنند، خود را نشان ميضمني ابراز مي

، بش مطالعش شش «بوک ساخت هويت در فيح»( در رسالش خود با عنوان 2007) 2کلي
هـاي آنهـا پرداختـش    التحصـيل شـده و پروفايـل    آموز تازه فارغ آموز کالج، دو دانش دانش

هـاي  هاي خـود را در همـش بخـش   هويتافراد کش گرچش  است. نتايج حاکي از آن است
 بوک مشهود است. در فيحبش طور مشخص اين برساخت هويت  ؛ اماسازندمي زندگي بر
بـوک را مـورد    در پژوهش خود، برساخت هويت در فيح(2007)و همکارانش 3مارتين

 ش شـده هسـتند.   بوک محيطي آنالين است کـش افـراد در آن شـناخت    اند. فيح بررسي ارار داده
 ايجـاد هـاي  کش هويت شده استبوک مشخص  پروفايل در فيح 63بر مبناي تحليل محتواي 

                                                      

1. Valkenburg       2. Kelley       3. Martin 



108  1392پاييز (/ 75)پياپي  3/ شماره هاي ارتباطي/ سال بيستم پژوهش 

هـا  هـاي آنالينـي کـش افـراد در آن    هاي برساختش شده در محـيط شده در اين محيط با هويت
هـاي خـود را بيشـتر بـش صـورت      بوک هويت مانند، متفاوت است. کاربران فيح ناشناختش مي
 دهند.کنند و بيش از آنکش خود را با گفتار معرفي کنند، خود را نشان مييضمني ابراز م
، «بوک و هويـت  فيح»عنوان  با( در پژوهشي 2009) 1هاي گراسموک يافتشبر اسار 

جهـان کسـب    عنـوان يـک زيسـت    بـوک بـش   کش کنشگران از حضور در فيح هايي آگاهي
 دهد. کنند، هويت جهاني افراد را شکل مي مي

 ظري: مروري بر نظريات موجودمبانی ن

 3گيدنز و 2برگر نظريات ،سپح و بازانديشي مفهوم ابتد، بش طور اختصار بخش، در اين
 رويکردهـاي  کـش  مفاهيمي است از يکي 4مفهوم بازانديشي کلي، طور بششود.  مي مطر 
 ( بازانديشـي را 1995) 5لـومن  کـارکردگرايي،  رويکـرد  در .انـد داشتش نظر آن بش يمختلف

 بـش  منجـر  بازانديشـي  ايـن کـش   اسـت  معتقـد  و دانـد مـي  انسـاني  خصـلت ارتباطـات  
 تسـهيل  بـش  کـش  کنـد  مـي  سازوکاري عمل مرابش بش بازانديشي شود.مي 6سازي خودمفهوم
 پيچيدگي کاهش و ها پاسخ تنظيم نتيجش در امر اين .انجامد مي محيط با سيستم سازگاري

 مـورد  در کـش  دهـد  مـي  را توانايي اين نشگرانک بش بازانديشي وااع، در. گيرد صورت مي
 نيـز  مردمـي  شناسي روش ديدگاه در بازانديشي مفهوم .کنند تأمل کنش جديد هاي بديل
 پـردازد  سؤال مـي  اين بش رويکرد، اين هاي پژوهش از زيادي بخش دارد. خاصي جايگاه

 بيـنش  دارنـده دربردر اغلـب مـوارد    تعامـل  افتـد.  ميچگونش  اتفاق بازانديشانش تعامل کش
 ايـن  دربردارنـده  خـدايان  با مناسکي مرتبط فعاليت براي مرال، است. وااعيت از خاصي
 مناسـکي  هـاي  فعاليـت  ايـن دسـتش از   دارند. نفوذ روزمره امور در خدايان کش است باور
 (.2003، 7ترنرنقل از ) اند کنش بازانديشانش از اي نمونش
8ميد

 معتقـد  وي .دارد بازانديشـي  بـش  خاصي شتوج نمادين، گرايي تعامل رويکرد در 
 و ديـالکتيکي بـودن   بـودن،  اجتمـاعي  يندي بودن،افر دارد. خصيصش چهار ،«خود» است

ادر مهم  آن را يعني بازانديشي پاياني خصيصش اهميت 9بلومر بودن. بازتابي يا بازانديشي
 معنـي  بش مفهوم اين کند. مي ياد «شناسي جامعش در ميد انقالب»عنوان  داند کش از آن بش مي
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 اعيان و اشيا از بشري هاي موضوع و اجتماعي واايع معاني دادن بازنشان و بازگردانيدن»
 (.  6، ص1385)تنهايي، « خويشتن است بش خود از و خود بش

 اجتمـاعي  تحوالت از شماري پوياي تعامل از ناشي گسترده، بازانديشي طورکلي،  بش
 در گسـترده  تغييرات شود. مي محسوب اخير رنيتشمد روزافزون هاي خصيصش از کش است

 اـرار  يکـديگر  روي در رو را هـا  انسان روزافزوني طور  بش ارتباطي، هاي فنّاوري ساختار
بـش   ديگـر  کـش  کند مي نسبيت دچار چنان را جاافتاده فرهنگي و فردي مناسک و دهد مي

 جهـاني  هـاي  جريـان  افـزايش  .انگاشـت  بديهي را امور انجام هاي شيوه توان نمي راحتي
 شـوند،  مـي  همـراه  ارتبـاطي  تغييـرات  بـا  کش مصرف اي توده فرهنگ و ها ايده تصويرها،
 کـرده  فروکش اجتماعي ساختار و سنت دهنده اتصال ادرت کنند. مي تشديد را وضعيت
 .است اجتماعي ساختارهاي فقدان خود اين ،1اول بک بش و است

 چهـار  داراي را مدرن هويت برگر اند. داشتش صيخا توجش بازانديشي بش نيز گرايان سازه
 شــدگي، بازانديشـانش بــودن و  از: بـازبودن، تفکيـک   نـد ا کــش عبـارت  دانـد  مــي خصـلت 
 مـورد  در (. وي84ـ  86 ، صـص 1381 ، ترجمش سـاوجي،  همکارانيافتگي )برگر و  فرديت

بـش   نـاگزير  را فـرد  تحـول،  و تغييـر  حـال  جامعـش در کـش   اسـت  معتقد هويت بازانديشانش
بيرونـي   جهان بش معطوف نش تنها سازد. بازانديشي مي متنوع هاي تصميم اتخاذ و بازانديشي

و  جهـان  بازانديشـي،  يندافر طيبش اين ترتيب،  و شود مي نيز فرد وارد ذهنيت بلکش است،
 امـروزي فـرد   جوامع در نظر برگر، زندگي شوند. از مي تبديل آگاهي موضوع بش فرد خود
 و او دهـد  مـي  رودررو ارار اجتماعي معاني و تجارب از در تغيير پيوستش ازياند چشم با را
 ،ترتيـب  بـش ايـن  سـازد.   مـي و انديشش  متنوع هاي طر  برنامش ،گيري تصميم بش وادار را فرد

 آميز است )همان(. و احتجاج پرتنش هوشيار، هاي آگاهي بخصوص، مدرن، آگاهي
 درجـش  ،پيشـين  جوامـع  در کـش  کند مي هاشار «زيست جهان» مفهوم بش همچنين برگر
 سـاز  يکپارچـش  معنايي نظم نيز يکپارچگي اين . دليلداد را نشان مي يکپارچگي از بااليي
ل معموبش طور  بخش نظم وحدت اين گرفت. برمي در را جامعش هاي بخش تمامي کش بود
 همـان » در متفاوت، هاي مکان در حضور با وجود پيوستش، فرد .داشت ديني نظمي جنبش
 آنهـا  افـراد،  هاي فعاليت شود. متفاوت مي افراد مواعيت مدرن، جوامع در بود. اما «جهان
 ايـن  وکنـد   مـي  مرتبط ناسازگار اغلب متفاوت و کامالً تجربي و معنايي هاي جهان با را

                                                      

1. Beck 



110  1392پاييز (/ 75)پياپي  3/ شماره هاي ارتباطي/ سال بيستم پژوهش 

تـأثيرات   نيـز  آگـاهي  سـطح  در بلکـش  رفتار، سطح در فقط نش زيست، چندگانگي جهان
 .گذارد بش جا مي را خود خاص

 و مـدرن  شهرنشـيني  يعنـي  مـدرن،  خـاص  تجربش دو با مرتبط را چندگانگي برگر اين
 افـراد  روزمره زندگي در مختلف هاي شيوه بش اين چندگانگي داند. مي مدرن جمعي ارتباط
 يکـي  ،آنها از ميان بايد کش فرد است مختلفي مسيرهاي آن، پيامدهاي از يکي کند. مي بروز
 ايـن  تـأثير  تحـت  بـش شـدت   جديـد  جامعـش  در فـرد  زنـدگي  برنامش اع،وا در برگزيند. را

 داند. ايـن  مي فردي يابي هويت اوليش منبع را زندگي . برگر برنامش گيرد مي ها ارار چندگانگي
  (.همانشود ) مي تعريف اي نامعين شيوه بش و دارد باز خصلتي بش طور معمول، برنامش

 برحسـب  روزمره زندگي بازسازي و سنت فوذن کاهش با کش است عقيده اين بر گيدنز
 مختلـف  هاي گزينش ميان از را خود هاي زندگي شيوه افراد ناچارند محلي، و جهاني عوامل

دليـل   بش دارد، وجود هم و استانداردکننده ساز يکسان عوامل اگرچش ميان، اين در  .برگزينند
 تنـوع  عمـل و  هاي زمينش ابيتکرري دليل بش همچنين و امروزي، اجتماعي زندگي« بازبودن»
 روزمـره  فعاليت و شخصي هويت ساخت در از پيش بيش زندگي، شيوه انتخاب ،«مراجع»

 (.  20ـ21 ، صص1388يابد )گيدنز، ترجمش موفقيان،  مي اهميت
 تغييـر،  درحـال  و متنـوع  معاصر تکررگـرا،  جوامع در کش است معتقد همچنين گيدنز

 تبـديل  بازانديشـانش  طرحـي بـش   «خـود » گيـرد،  مـي اـرار   مدااش مورد همش چيز کش جايي
 آن از کـش  طرحـي دهد؛  مي زيادي اولويت «1خودسازنده خود» بش همچنين وي. شود مي

 مـورد  در بازانديشي شود. گيدنز مي تغييردهنده و بازانديشانش فرد، در سطح خود، طري ،
 مـنظم،  زمـاني  لفواصـ  در فـرد،  آن، طـي  داند کـش  مي فراگير و مداوم ينديارا فر «خود»

 ؛اسـت  پردازد. وي معتقـد  مي خود از نوعي بازپرسي  بش است افتاده کش اتفاااتي برحسب
 اينجـا  در. سـازد  را مي مدرنيت اساسي بخش کش است اي بازانديشانش طر  خود، ساخت
)گيـدنز،   بيابـد  را خود هويت ،کند مي فراهم انتزاعي کش نظام هايي گزينش ميان ازبايد  فرد

 بـدن  محـدوده  وارد« خود» بازانديشي گيدنز، ديدگاه (. از148  ، ص1389ثالثي، ترجمش 
 يک از بلکش بخشي شود، تلقي نمي منفعلي ءشي ديگر بدن رويکرد، اين با و شود مي نيز
 جسـمي خـود   ينـدهاي افر بر مرتب طور بش سوژه، و فاعل. رود بش شمار مي کنشي نظام

 «زنـدگي  از لحظـش  هر عيار تمام دريافتن»براي  بدن، چگونگي از و آگاهي دندار نظارت
                                                      

1. self - constructing self 
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 بـدن  با برخورد نحوه و پرورش، دستکاري کلي، گيدنز، طور . بشيابد مي خاصي اهميت
 .داند مي شخصي هويت ساختاري عناصر از يکي را

 بنابراين مسئوليت برساختن هويت شخصي بش خـود فـرد واگـذار شـده و فـرد بايـد در      
مـورد بازانديشـي اـرار دهـد. يکـي از       بش طور داکـم برساختش و  جريان زندگي روزمره آن را

هايي کش جايگاهي کانوني در نظريش گيدنز و اهميتي اساسي براي پژوهش حاضـر دارد،   پديده
در  ،تجربش باواسطش است. اين پديده البتش منحصر بش دوران مدرن نيست، اما در دنيـاي مـدرن  

اي بش خود گرفتش است. هر چنـد هـر    اطي صورت تازههاي نوين اطالعاتي و ارتب اوريپناه فنّ
از طري  اجتماعي شـدن و بخصـوص از طريـ  زبـان گفتـاري،       عمل ، درنوع تجربش بشري

نقشـي بسـيار مهـم در     ارتبـاطي هـاي   توسعش و ايجاد رسـانش  ،باواسطش است، در عصر مدرن
کند. گيـدنز   ها ايفا مي نافزايش گسترده تجربيات باواسطش انساو مکاني   ـ   تحول روابط زماني

فضـايي دوردسـت بـا تجربيـات حسـي آدمـي        ـ  ثيرات زمـاني أتجربش باواسطش را درگيري ت
کند. از نظر وي، يکي از مختصات عمده و عوارض افـزايش تجربيـات باواسـطش     تعريف مي

شمار در عصر جديد، ورود سرزده يا ناخواستش رويدادهاي دوردست بـش دنيـاي ذهنـي و     بي
روزه مردم است. بديهي است کش اين امر بش مدد وسايل ارتباطي و بـويژه اينترنـت    فکري هر
هاي زماني و مکاني غلبش کنند. آگـاهي از   ها و فاصلش بر محدوديت توانند ميدهد کش  روي مي

اين رويدادهاي دوردست، ذهن افراد مدرن را درگير رويداد و تجربياتي دوردسـت و بيـرون   
 (50، ص1389کند )گيدنز، ترجمش ثالثي،  از زندگي خودشان مي

 بازانديشـي،  از منظـور تـوان گفـت کـش     باال، مي هاي شبندي کلي از نظري در يک جمع
باشد؛  نداشتش پي در را عرف و سنت ضمانت کش بش نحوي است، کنش انديشش و ترکيب
 و ترديـد  آن، تحـت  کـش  شرايطي با، گيدنز نظر مورد مدرن دوره نوع از بازانديشي يعني
 و منـابع  از: ندا عبارت شرايط اين. شود مي حاصل اجتماعي زندگي در نظر پايدار تجديد

 و اطالعـاتي  هـاي  فنّـاوري  ،مجـازي  فضـاهاي  جهاني، هاي رسانش ابيل از ؛تازه بسترهاي
 عمـل  هـاي  زمينش و مراجع تکرر باعث بسترها و منابع اين جديد. هاي و دانش ارتباطاتي

 بحث در برگر و گيدنز آنچش دروااع، .آورند مي در پي را ازانديشيب نتيجش در و دنشو مي
 بـا  جديد عصر انسان کش مدرني است و جديد فضاهاي ،دارند اشاره آن بش بازانديشي از

 بينـي  تـوان پـيش   مي اسار، اين بر  .کند مي بازانديشي و تأمل بش اادام آن، در ارارگرفتن
 گيرنـد،  اـرار  بازانديشـي  منـابع  و مدرنيتش نحامال معرض در بيشتر افراد هرچش کش کرد
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 مختلـف  ابعـاد  گيـدنز،  تفکـرات  در بازانديشـي  محـور  پردازنـد.  مي بازانديشي بش بيشتر
 و خويشتن بر بيشتر برگر ديدگاه و در است فرد عملکرد و بدن خويشتن، يعني هويت،
تـوان   شـده مـي  هاي ياد  در مجموع با تکيش بر مباني نظري و پژوهش. دارد تمرکز آگاهي
 طر  کرد:هاي زير را  فرضيش
 بين جنسيت پاسخگويان و هويت بازانديشانش رابطش معناداري وجود دارد. .1
 بـوک و تقويـت هويـت بازانديشـانش رابطـش      بين مـدت زمـان عضـويت در فـيح     .2

 معناداري وجود دارد.
 انش رابطـش بوک و تقويت هويت بازانديش بين ميزان استفاده از شبکش اجتماعي فيح .3

 معناداري وجود دارد.
بوک و تقويت هويت بازانديشـانش رابطـش    بين نوع استفاده از شبکش اجتماعي فيح .4

 معناداري وجود دارد.
بوک و تقويـت هويـت بازانديشـانش رابطـش      بين نوع امکانات شبکش اجتماعي فيح .5

 معناداري وجود دارد.
بـوک و تقويـت    بکش اجتمـاعي فـيح  بين ميزان مشارکت و فعاليت کاربران در شـ  .6

 هويت بازانديشانش رابطش معناداري وجود دارد.

 شناسی پژوهش روش

 بش روش پيمايش انجـام شـده اسـت.    کشي است کم  هاي پژوهشپژوهش حاضر از نوع 
سـاختش بهـره گرفتـش شـده اسـت.       نظر از پرسشنامش محقـ   براي گردآوري اطالعات مد
تحصـيلي    جويان دختر و پسر دانشگاه تبريـز در سـال  دانشاز جامعش آماري اين پژوهش 

نفـر بـرآورد    18000کش بر اسار اطالعات موجود تقريبـاً   تشکيل شده است 1391ـ92
درصـد، سـطح    50بـا لحـاف پـارامتر      1گيري از جدول لـين  . حجم نمونش با بهرهشود مي

 424نتـايج،  براي اطمينـان از   ونفر برآورد شد  390درصد 5درصد و خطاي 95اطمينان 
هـا و   و مورد تجزيش و تحليل ارار گرفت. با توجش بش تنـوع رشـتش   هپرسشنامش تکميل شد

 .ه استاستفاد شد اي تصادفي طبقشها از شيوه نمونش  دانشکده
ديگـر(   از اعتبار صوري )مراجعش بش داوران و پژوهشگران ،براي سنجش اعتبار ابزار تحقي 

                                                      

1. Lin  
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شده است.  بهره گرفتشباز(  االت نيمشؤمقدماتي و طر  ساي )انجام آزمون  و اعتبار نمونش
پايايي ابزار نيز با استفاده از آلفاي کرونبا  مـورد بررسـي اـرار گرفتـش و مقـدار آلفـاي       

طوري کش ميـزان    بش ؛استمحاسبش شده درصد و در حد مطلوب 70تمامي متغيرها باالي 
درصـد و  78، مـديريت بـدن   صـد  81درصد، تصور بدن 79آلفاي بعد تفکر بازانديشانش 

 دست آمده است. درصد بش76ذاکقش موسيقايي 

 تعريف مفهومی و عملياتی متغيرها

 بوک اجتماعي فيس  الف( متغير مستقل: شبکه

 دهنـد در هاي اجتماعي مجازي، خدمات آناليني هستند کـش بـش افـراد اجـازه مـي     شبکش
، خـود را بـش ديگـران    پروفايل شخصي خود را داشتش باشـند  ،مشخص و معين يسيستم

شان را بش اشتراک بگذارند و با ديگران ارتباط برارار کنند. از ايـن  معرفي کنند، اطالعات
هـاي اجتمـاعي    ارتباط کنند و همشان با ديگران را حفظ ارتباط هم توانندطري  افراد مي

 عيهاي اجتمادروااع، شبکش(. 212، ص2007، 2سونيو ال  1)بويد جديدي را شکل دهند
انـد. بـش طـور    براي افزايش و تقويت تعامالت اجتماعي در فضاي مجازي طراحي شـده 

ماننـد عکـح کـاربر،     ،گيـرد افراد ارار مـي  از طري  اطالعاتي کش بر روي پروفايل ،کلي
اطالعات شخصي و عالي  )کش همش اينها اطالعاتي را در خصوص هويـت فـرد فـراهم    

هاي ديگران را ببينند  توانند پروفايلکاربران مي .ودش ميآورد( براراري ارتباط تسهيل مي
هاي کاربردي مختلف مانند ايميل و چت با يکديگر ارتباط برارار کنند  و از طري  برنامش

 (.228 ، ص2009 و همکاران، 3)پمپک
 د. افراد عضـو کربوک اشاره  توان بش فيح هاي اجتماعي مجازي مي ترين شبکش از مهم

هاي خود را بش اشتراک بگذارند، پيغام بفرسـتند، چـت کننـد،     عکح توانندبوک ميفيح
هـاي خـود و ديگـران    4گذاري کننـد، روي وال  ها را براي خود و ديگران عالمتعکح

هـاي   هاي خود را در بحث ها شوند، گروه جديدي ايجاد کنند، ايدهبنويسند، عضو گروه
 بوک بازي کنند.ش کنند و در فيحها را اضافگروهي بش اشتراک بگذارند، انواع درخواست

                                                      

1. Boyd       2. Ellison       3. Pempek 

4. Wall 
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 هاي زير استفاده شده است: براي عملياتي کردن متغير وابستش از معرف
کـش فـرد بـش عضـويت     اسـت  عبـارت از مـدت زمـاني     .بوک زمان عضويت در فيس  مدت
بـوک در   بوک در آمده است. در پژوهش حاضر؛ مدت زمـان عضـويت کـاربران در فـيح     فيح

از يک سـال تـا کمتـر از     (3، يک سالکمتر از از شش ماه تا  (2، شش ماهکمتر از  (1پنج طبقش: 
 بندي شده است. بيشتر، دستش واز سش سال  (5 و از دو سال تا کمتر از سش سال (4دو سال، 

کـش فـرد از   اسـت  روز  عبـارت از مـدت زمـاني از شـبانش     .بوک ميزان استفاده از فيس
بـوک در   ميزان دسترسي کاربران بـش فـيح   کند. در پژوهش حاضر؛ بوک استفاده مي فيح

بيشـتر از نـيم    (3بين پانزده دايقش تا نيم ساعت،  (2کمتر از پانزده دايقش،  (1شش طبقش: 
از دو سـاعت   (5، از يک ساعت تا کمتر از دو ساعت (4ساعت تا کمتر از يک ساعت، 

 بندي شده است. بيشتر، دستش واز سش ساعت  (6تا کمتر از سش ساعت و 
بـش   .بـوک(  بوک )انگيزه و هدف کاربران در استفاده از فـيس  وع استفاده از فيسن

سـوق    شود کش کاربران را بش استفاده از اين شـبکش  ميزان عالاش، نياز و شرايطي اطالق مي
بوک با چهار معرف سرگرمي و تفـريح،   دهد. در پژوهش حاضر، نوع استفاده از فيح مي

بي، پيـدا کـردن دوسـتان اـديمي و دوران کـودکي      يـا  کسب اخبار و اطالعات، دوسـت 
 سنجيده شده است.
بـوک بـراي کـاربران خـود      کش فيحاست  يهاي عبارت از اابليت .بوک امکانات فيس

هـايي چـون ارتبـاط بـا      بوک با معـرف  سازد. در پژوهش حاضر، امکانات فيح فراهم مي
ـ    ات خـود، چـت کـردن،    افراد مختلف، امکان آزادي انديشش و بيان، نشـر عقايـد و نظري

 بارگذاري عکح و کليپ سنجيده شده است.
بـش ميـزان    ايـن امـر   .بـوک  مشارکت و فعال بودن کاربران در استفاده از فيس

شـود. در پـژوهش حاضـر، بـراي      بوک اطـالق مـي   درگيري تعامل کاربران در فيح
ــيح   ــاربران در اســتفاده از ف ــودن ک ــال ب ــزان مشــارکت و فع ــوک ســنجش مي از  ،ب

 استفاده شده است: زيراي ه شاخص
 هاي شخصي دوستان ها و آلبوم عکحها، ديدن پروفايل ـ
 بش بحث گذاشتش شده هاي ها و موضوعفقط خواندن وال ـ
 و موضوعات بش بحث گذاشتش شده   ها اغلب خواندن و گاهي نوشتن بر روي وال ـ
 شروع يک بحث تازه در بين گروهاي عضو ـ
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 انديشانهب( متغير وابسته: هويت باز
 اش عنـوان بازتـابي از زنـدگي    است کش شخص آن را بـش « خود»هويت بازانديشانش همان 

هاي مختلف زندگي، نگـاهي نقادانـش    پذيرد و دربردارنده تامل و بازانديشي در عرصش مي
 هاي گوناگون زندگي روزمره است.   بش الگوهاي رفتاري، اعتقادي و حيطش

 از بعـد  کـش  شـد  طراحـي  گويـش  40 ازانديشـانش، ب هويت مفهوم عملياتي کردن براي
 هويـت  بعد چهار شامل ها گويش اين کاهش يافت. گويش 37 بش آلفا شمحاسب و آزمون پيش

موسـيقي، تصـور بـدن، مـديريت      شذاکق از: ندا عبارت بعد چهار اين شود. مي بازانديشانش
 هـاي  بش موسـيقي  مندي عالاش و مصرف موسيقي، ذاکقش طيف بدن و تفکر بازانديشانش. در

. ه اسـت شـد  وااـع  سـنجش  مورد جهاني، و و موسيقي فراملي پاپ رپ، ابيل از جديد
 هاي تجديد نظر در رفتار در نتيجش گفتگو بـا دوسـتان، تـوان    تفکر بازانديشانش، با معرف

ها و عقايد  اراکش استدالل در برابر انتقاد، توان کنار گذاشتن عادات و توان دفاع از ديدگاه
هـايي چـون    بش کمک معـرف  نيز مورد سنجش ارار گرفتش است. بعد مديريت بدنخود 

کنتــرل وزن، آرايــش و بهداشــت، رفتارهــاي ســالمت محــور و رفتارهــاي تغييــر بــدن 
تصور بدن با سش بعد رضـايت از   سنجيده شده است و در نهايت،هاي زيبايي(،  )جراحي

االـب   در تعدادي گويش کـش  اسار رب ،بدن، نگرش مردم بش بدن و ابزار زيبايي و آرايش
 .استمورد سنجش ارار گرفتش  اند، شده تنظيم ليکرت طيف

 هاي پژوهشيافته

 هاي توصيفي يافته
زن و  ،نفـر  248درصد از پاسخگويان يعنـي  5/58 هاي مشاهده شده حاکي از آنند کش يافتش
 فراواني در بين افـراد بيشترين  ،بندي سني اند. از نظر گروه مرد بوده ،نفر( 176درصد )5/41
. گيـرد  در بـر مـي  درصـد کـل نمونـش مـورد بررسـي را      47شود کش  سال ديده مي 20تا  19
درصد در بـين افـراد   18اند و کمترين فراواني يعني  سال سن داشتش 28تا  24درصد بين 35
 ،درصـد از پاسـخگويان  15شود. همچنين از نظر مقطـع تحصـيلي،    سال ديده مي 33تا  29

 اند. بودهدرصد کارشناسي 55درصد کارشناسي ارشد و 30، ايالت دکترداراي تحص
ترتيـب   بـش  ،از ميـان کـاربران مـورد مطالعـش     ،بـوک  از نظر مدت زمان عضويت در فـيح 

سـال تـا    2درصـد  9/25سـال،   2سال تا کمتـر از   1درصد 2/22سال،  1درصد کمتر از 4/19
 اند. بوک بوده اجتماعي فيح  بيشتر، عضو شبکش وسال  3درصد 5/32سال و  3کمتر از 
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کمتـر   درصـد 9ترتيب  بش  ،ميان کاربران مورد مطالعش از ،بوک از نظر ميزان استفاده از فيح
درصـد بيشـتر از   3/22درصد بين پانزده دايقش تا کمتـر از يـک سـاعت،    2/18از پانزده دايقش، 

درصـد  3/12درصد يک ساعت تا کمتـر از دو سـاعت،   29ساعت تا کمتر از يک ساعت،  نيم
در هر بار متصل شـدن،   ،بيشتر ودرصد از سش ساعت 2/9دو ساعت تا کمتر از سش ساعت و 

 بـوک  کردند. از نظر ميزان مشارکت و فعاليت در شبکش اجتماعي فيح استفاده ميبوک  از فيح
 بـوده  درصد در حد پـايين 21درصد متوسط و 41درصد پاسخگويان باال، 38 ميزان مشارکت

توان بش اين مورد اشاره کـرد کـش از نظـر نـوع مصـرف،       هاي توصيفي مي يافتشاز ساير  است.
درصـد بـراي   3/29درصد پاسخگويان براي پيدا کردن دوستان اديمي و دوران کودکي، 7/32

يـابي از   درصد براي دوسـت 16درصد براي کسب اخبار و اطالعات و 22سرگرمي و تفريح، 
اند کش از ميـان امکانـات    پاسخگويان اعالم کرده درصد33کنند. همچنين  بوک استفاده مي فيح
انـد   درصد گفتـش 8/24بوک، امکان آزادي انديشش و بيان براي آنها جذابيت بيشتري دارد.  فيح

 دهنـد.  بـوک تـرجيح مـي    کش امکان يا اابليت ارتباط با افراد مختلف را بر ساير امکانات فيح
درصـد بارگـذاري   4/9چت کـردن و   درصد9/11هاي خود،  درصد نشر عقايد و انديشش9/20

 اند. دانستشبوک  ترين و بهترين اابليت فيح عکح و کليپ را جذاب
نشـان    هويـت  در بازانديشـي  ميزان برحسب پاسخگويان فراواني توزيع 1در جدول 

 در درصـد 6/44 کـم؛  سطح در پاسخگويان 9/31 ،هاي جدول داده شده است. طب  آماره
 انـد. درصـد   کـرده  بازانديشـي  خـود  در هويت باالييدر حد  درصد5/23 و متوسط حد
 ميـان  بازانديشـي در  کش دهنده اين است نشان ، درصد1/68متوسط و باال يعني  رده باالي
 است. گرفتش صورت دانشجويان از وسيعي طيف

 بازاندیشی در هویت میزان برحسب پاسخگویان فراوانی توزیع ـ1 جدول

 درصد فراوانی ميزان بازانديشی
 9/31 135 ک 

 6/44 189 متوسط
 5/23 100 زیاد
 100 424 جمع
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 هاي استنباطی يافته

عوامـل درونـي طيـف هويـت      ابتـدا پژوهش الزم است  هاي شپيش از پرداختن بش فرضي
ايـم.   آماري تحليل عـاملي سـود جسـتش    روشاز  بش اين منظوربازانديشانش مطالعش شوند. 

هاي تشکيل دهنده هويت بازانديشانش انجام  لفشؤبراسار تحليل عاملي کش در خصوص م
هايي است  (، چهار عامل اساسي وجود دارد و هر عامل متشکل از گويش2گرفتش )جدول 

 کش معناي مشترکي دارند.
 هـا بـراي   در تمام ابعـاد، داده  K.M.Oتوان گفت کش با توجش بش آماره  در مجموع، مي

ميـزان   ،نيز معنـادار اسـت. دروااـع    1لتو نتيجش آزمون بارتهستند تحليل عاملي مناسب 
عبارت  درصد است؛ بش99داراي سطح معناداري باال و سطح اطمينان  = Sig) 01/0)خطا 

کنندگي مـورد نظـر را بـراي     ديگر، تمامي عناصر بش کار رفتش براي هر بعد، ادرت تبيين
 اند. متغير وابستش داشتش

 
 در بین پاسخگویان )درصد( ـ نتایج تحلیل عاملی هویت بازاندیشانه2جدول 

 

هاي هويت  گويه

 بازانديشانه

هاي هويت  عامل

 بازانديشانه
ابعاد هويت 

 بازانديشانه

KMO 
 نتيجه آزمون

 چهارم سوم دوم اول

    70 گو  دادن به موسیقي فراملي و جیاني   

ی
يق

س
مو

ه 
ئق

ذا
 K
.M

.O
 = 

79/0
 

S
ig

=
 

01/0
 

 گتتو  دادن بتته موستتیقي ر  
 سيآنجل لس -ایراني

83    

 گتتو  دادن بتته موستتیقي پتتا 
 آنجلسي لس -ایراني

75    

 گتتو  دادن بتته موستتیقي جتتاز 
 آنجلسي لس -ایراني

76    

 گتتو  دادن بتته موستتیقي را  
 آنجلسي لس -ایراني

68    

                                                      

1. Bartlett 
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 2جدول ادامه 

هاي هويت  گويه

 بازانديشانه

هاي هويت  عامل

 بازانديشانه
ابعاد هويت 

 بازانديشانه
KMO 

 يجه آزموننت
 چهارم سوم دوم اول

تجدید نظتر در رفتتار در نتیجته    
 گتتگو با دیگران

 65   

نه
شا

دي
زان

 با
کر

تف
 

K
.M

.O
 = 

79/0
 

S
ig

=
 

01/0
 

   64  توان ارائه استدال  در برابر انتقاد

   70  توان کنار گذاشت، عادات

   72  ها و عقاید خود توان دفاع از دیدگاه

  67   زایش وزنحساسیت به اف

ن
بد

ت 
ري

دي
م

 

  79   کنتر  وزن از طریق ورز 

  75   کنتر  چربي شک 

  76   کنتر  وزن با رژی  غذایي

  65   ارتودنسي

  64   تاتو کردن ابروها

  78   لنزگذاری

  72   جراحي زیبایي بیني
استتتتاده از داروهتتای گیتتاهي و  

 طب سنتي
  70  

  76   ی از مصرف خودسرانه داروخوددار

  68   ورز  مداوم

   74   ها کنتر  سالمت دندان

  69   کنتر  مرتب قند خون

  63   کنتر  مرتب فشار خون

  80   ...استتاده از عطر، ادکل، و 

  68   آرایش مو و صورت

کننتده   های روش، استتاده از کرم
 و ضدآفتاب

  67  
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 2جدول  ادامه

هاي هويت  گويه

 بازانديشانه

ي هويت اه عامل

 بازانديشانه
ابعاد هويت 

 بازانديشانه
KMO 

 نتيجه آزمون
 چهارم سوم دوم اول

 70    هست  راضي خودم ظاهر و اندام از

ن
بد

ور 
ص

ت
 

K
.M

.O
 = 

79/0
 

S
ig

=
 

01/0
 

 71    رس  مي نظر به قیافه و زیبا خو 

 64    رمدا خودم از مثبتي ارزیابي
 ظریت   انتدام  بته  امروزه متردم 

 کنند مي توجه
   80 

 68    شوند مي نما انگشت جامعه در چاق افراد

 78    است زیبایي نشانه اندام الغری
 آرایتش  کته  کستي  بته  متردم 
 72    کنند نمي اعتنایي کند نمي

 زیباتر م، را که آرایشي وسایل از
 67    کن  مي استقبا  دهند، نشان

 بتر  را آرایتش  بتدون  صتورت  م،
 66    ده  مي ترجیح آرایش کرده صورت

 تتر  جذاب برای جدید های راه از
 67    کن  مي استقبا  شدن

 72    کرد استتاده روز مُد های لباس از باید
 

 کش بـش  استشش فرضيش  داراي ،هم گفتش شد، پژوهش حاضر تر پيشکش  گونش  همان
در  وهاي آماري مختلفـي اسـتفاده شـده    از آزمون درستي يا نادرستي آنهاسي منظور برر

 شود.پرداختش مي هر يکاين اسمت، بش 
جنسـيت پاسـخگويان و هويـت     شود کش بين فرضيش اول پژوهش حاضر، مطر  ميدر 

 هويـت  ميـانگين  مقايسـش  آزمـون  نتـايج  3 دارد. جدولرابطش معناداري وجود  ،بازانديشانش
هاي جـدول،   يافتش دهد. براسار نشان مي آنها جنسيت برحسب را پاسخگويان انشبازانديش

نمره با هم اخـتالف دارنـد.    92/9است کش  21/73و نمره زنان  29/70ميانگين نمره مردان 
حـاکي از معنـادار بـودن تفـاوت      004/0و سطح معناداري برابر بـا   59/2برابر با  Tمقدار 

 اند. ، زنان بيش از مردان در هويت خود بازانديشي کردهمشاهده شده است. بر اين اسار
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 نتایج آزمون مقایسه میانگین هویت بازاندیشانه بر حسب جنسیت ـ3جدول 

 ميانگين فراوانی جنس
انحراف 

 معيار
 Tمقدار 

سطح 
 معناداري

 11/8 29/70 176 مرد
59/2 004/0 

 05/8 21/73 248 زن
 

بـوک و   ان عضويت در شبکش اجتماعي فـيح بين مدت زم طب  فرضيش دوم پژوهش،
بـراي ارزيـابي    ،تقويت هويت بازانديشانش رابطش معناداري وجـود دارد. در ايـن فرضـيش   

ميزان و شدت رابطش دو متغير از ضريب دي سامرز استفاده شده است. سطح معنـاداري  
و  بـوک  دست آمده از آزمون دي سامرز براي رابطش ميان مدت زمان عضويت در فيح بش

معنـادار   ،تر است، بش لحـاف آمـاري   کوچک 05/0با توجش بش اينکش از  ،هويت بازانديشانش
اي مستقيم ميان دو  توان گفت کش رابطش مي ،است. جهت رابطش نيز مستقيم است. بنابراين

ميـزان هويـت    ،بـوک  متغير وجود دارد، يعني با افزايش مدت زمـان عضـويت در فـيح   
ـ  فزايش ميبازانديشانش پاسخگو نيز ا فرضـيش دوم پـژوهش بـا     ،عکح. بنـابراين ريابد و ب

  شود. ييد ميأت 000/0درصد و سطح معناداري 99سطح اطمينان 
 بوک  رابطه میان مدت زمان عضویت در فیس ـ4جدول 

 هویت بازاندیشانهتقویت و 

 مقدار آماره آزمون
 سطح 

 معناداري
 آزمون فرضيه

 طهوجود راب 002/0 70/0 ضریب دی سامرز

شود کـش بـين ميـزان اسـتفاده از شـبکش اجتمـاعي        در فرضيش سوم پژوهش مطر  مي
براي  ،رابطش معناداري وجود دارد. در اين فرضيش ،بوک و تقويت هويت بازانديشانش فيح

ارزيابي ميزان و شدت رابطش دو متغير از ضريب دي سامرز استفاده شـده اسـت. سـطح    
بـوک   سامرز براي رابطش ميان ميزان استفاده از فـيح  دست آمده از آزمون دي معناداري بش

تر است، بش لحاف آمـاري معنـادار    کوچک 05/0و هويت بازانديشانش با توجش بش اينکش از 
ميـان   ،اي مسـتقيم  توان گفت کش رابطـش  مي ،است. جهت رابطش نيز مستقيم است. بنابراين

ميـزان هويـت    ،بـوک  فـيح  دو متغير وجـود دارد، يعنـي بـا افـزايش ميـزان اسـتفاده از      
فرضيش سـوم پـژوهش    بش اين ترتيب،عکح ريابد و ب بازانديشانش پاسخگو نيز افزايش مي

 شود. ييد ميأت 000/0درصد و سطح معناداري 99با سطح اطمينان 
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 هویت بازاندیشانهتقویت بوک و  رابطه میان میزان استفاده از فیس ـ5جدول 

 مقدار آماره آزمون
 سطح 

 معناداري
 زمون فرضيهآ

 وجود رابطه 004/0 69/0 ضریب دی سامرز
 

بـوک و تقويـت    بين نوع استفاده از شبکش اجتماعي فـيح  طب  فرضيش چهارم پژوهش،
دسـت آمـده از آزمـون     هويت بازانديشانش رابطش معناداري وجود دارد. سطح معنـاداري بـش  

است کـش بـش    001/0يشانش بوک و هويت بازاند دو براي رابطش ميان نوع استفاده از فيح خي
ثير معنـاداري بـر هويـت    أبوک ت يعني نوع استفاده افراد از فيح است؛لحاف آماري معنادار 

دهد شدت رابطش ميـان   است کش نشان مي 40/0بازانديشانش آنها دارد. مقدار آماره وي کرامر 
فرضـيش   ،. بنـابراين اسـت در حـد متوسـط    ،بوک و هويت بازانديشـانش  نوع استفاده از فيح
 شود. ييد ميأت 001/0درصد و سطح معناداري 99سطح اطمينان چهارم پژوهش با 

 هویت بازاندیشانهتقویت بوک و  رابطه میان نوع استفاده از فیسـ 6جدول 

 مقدار آماره آزمون
 سطح 

 معناداري
 آزمون فرضيه

 وجود رابطه 001/0 40/35 دو خي

 شدت رابطه متوسط 001/0 40/0 وی کرامر

بـين نـوع امکانـات شـبکش اجتمـاعي      شـود کـش    فرضيش پنجم پژوهش مطر  مـي  در
دوي  رابطـش معنـاداري وجـود دارد. مقـدار خـي      ،بوک و تقويت هويت بازانديشانش فيح
برابـر بـا    ،بوک و هويت بازانديشانش دست آمده از آزمون رابطش ميان نوع امکانات فيح بش
حـاف آمـاري معنـادار اسـت. همچنـين      کش بش ل است 05/0و سطح معناداري آن  94/36

کش شدت رابطش ميان  دهد است، نشان مي 30/0 برابر بادست آمده کش  مقدار وي کرامر بش
توان گفت کش ميان دو متغير رابطش وجود دارد  دو متغير در حد ضعيف است. بنابراين مي

تـر و   جذاببوک را  و هويت بازانديشانش افراد بر حسب اينکش کدام يک از امکانات فيح
دهند کش اين  نشان مي 7هاي جدول  هاي معناداري با هم دارد. آماره تر بدانند، تفاوت مهم

 است: زير صورت بشها  تفاوت
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 هویت بازاندیشانهتقویت بوک و  رابطه میان نوع امکانات فیس ـ7جدول 

 آزمون بوک نوع امکانات فيس
مقدار 
 آماره

سطح 
 معناداري

 آزمون فرضيه

 رتباط با دیگرانبرقراری ا
 وجود رابطه 000/0 11/39 دو خي

 شدت رابطه قوی 000/0 70/0 وی کرامر

 نشر عقاید و افکار خود با دیگران
 وجود رابطه 000/0 10/37 دو خي

 شدت رابطه متوسط 000/0 51/0 وی کرامر

 چت کردن
 وجود رابطه 03/0 22/34 دو خي

 شدت رابطه ضعی  03/0 31/0 وی کرامر

 ارگذاری عکس و کلیپ و غیرهب
 وجود رابطه 05/0 65/31 دو خي

 شدت رابطه ضعی  05/0 28/0 وی کرامر

 نوع امکانات )کل(
 وجود رابطه 05/0 94/36 دو خي

 شدت رابطه ضعی  05/0 30/0 وی کرامر
 

بين ميزان مشارکت و فعاليـت کـاربران در شـبکش اجتمـاعي      طب  فرضيش ششم پژوهش،
بـراي   ،رابطش معنـاداري وجـود دارد. در ايـن فرضـيش     ،قويت هويت بازانديشانشبوک و ت فيح

از ضـريب دي سـامرز اسـتفاده شـده اسـت. سـطح        ،ارزيابي ميزان و شدت رابطش دو متغيـر 
دست آمده از آزمون دي سـامرز بـراي رابطـش ميـان ميـزان مشـارکت و فعاليـت         معناداري بش

تـر اسـت، بـش     کوچـک  05/0با توجش بش اينکـش از   ،بوک و هويت بازانديشانش کاربران در فيح
اي  توان گفت کش رابطـش  لحاف آماري معنادار است. جهت رابطش نيز مستقيم است. بنابراين مي

يعني بـا افـزايش ميـزان مشـارکت و فعاليـت کـاربران در        ؛مستقيم ميان دو متغير وجود دارد
فرضـيش   ،عکح. بنـابراين ريابد و ب ميميزان هويت بازانديشانش پاسخگو نيز افزايش  ،بوک فيح

 شود. ييد ميأت 005/0درصد و سطح معناداري 99سطح اطمينان ششم پژوهش با 

 بوک و  رابطه میان میزان مشارکت و فعالیت کاربران در فیس ـ8جدول 

 هویت بازاندیشانهتقویت 

 آزمون
مقدار 
 آماره

سطح 
 معناداري

 آزمون فرضيه

 جود رابطهو 005/0 70/0 ضریب دی سامرز
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در ادامش مدل معادلش ساختاري پژوهش حاضر ترسيم شده است. مدل بـا اسـتفاده از   
يعنـي هويـت    ؛شود کش متغيـر پنهـان وابسـتش   ده و مالحظش ميشرسم  Amosنرم افزار 

بـش چشـم   بازانديشانش از چهار بُعد تشکيل شده است. همچنين پنج ضـريب همبسـتگي   
بر هويت بازانديشـانش  را بوک  اجتماعي فيح  يعني شبکش ؛ثير متغير مستقلأکش ت خورد مي

درصـد، ميـزان اسـتفاده     19مـدت زمـان عضـويت     هـاي دهنـد. متغير  کاربران نشان مـي 
درصـد، نـوع مصـرف يـا اسـتفاده       22فعاليت کاربران  ميزان درصد، ميزان مشارکت و 24
 ثير دارند.أن تدرصد بر هويت بازانديشانش کاربرا17بوک  درصد و نوع امکانات فيح 20

 مدل معادله ساختاری ـ1شکل 

 

 
 
 
 

تـوان  طور کلي مـي  ترين معيارهاي برازش آمده است. بش ، تعدادي از مهم9در جدول 
مدل ترسيم شـده،   ،هاي برازش مدل اابل ابول هستند. بنابراينگفت کش تمامي شاخص

 ها پوشش داده شوند.د تا حدودي با نظريشنتوانهاي تجربي ما ميدهد کش دادهنشان مي

 های برازش مدل  شاخص ـ9جدول 

 های براز  مقتصد شاخص های براز  تطبیقي شاخص های براز  مطلق شاخص

GFI AGFI CFI NFI TLI PCFI PNFI RMSEA CMIN/DF 

96/0 94/0 97/0 96/0 93/0 58/0 55/0 06/0 65/2 

 گيري بحث و نتيجه

 هـاي  فنّـاوري  شـدن،  جهـاني  کننـده  تسـريع  سـازوکارهاي  همچنين و ها مؤلفش از يکي
ابزارهـا   اين از است. استفاده هاي اجتماعي مجازي ارتباطي همچون شبکش ـ  اطالعاتي
 ،دارد پي آنچش در و شود مي بش يکديگر جوامع و ها انسان شدن تر نزديک هرچش باعث
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از  برخـي  کـش  گونـش   آن جوامـع اسـت.   سـاير  فرهنگـي  عناصـر  مـورد  در بيشـتر  تأمـل 
 هـاي اجتمـاعي مجـازي    اينترنـت و شـبکش   ابيـل  هـايي از  فنّاوري نديشمندان معتقدند،ا

 در معـرض  کنشـگران  ،فضـا  ايـن  در و کننـد  فرهنگـي عمـل مـي    سوپرمارکتي همچون
 .کننـد  مـي  تعم  آن در مورد و گيرند مي ارار جهان مختلف نقاط ساير فرهنگي کاالهاي
 بردنـد،  بهره مـي  بوک بيشتر ش اجتماعي فيحشبک از پاسخگويان چش هر ،ها يافتش بر اسار

 و گيـدنز  ديـدگاه  تأييدکننـده  خوداين  کردند کش مي بازانديشي بيشتر خويش، هويت در
کنـد.   مـي  تلقـي  مدرن خاص تجربش دو از يکي را مدرن جمعي است. برگر ارتباط برگر

 و عـرف  رد اساسـي  نظـر  تجديـد  در اين پديده بش نقش اطالعات، بر تأکيد با گيدنز نيز
 .دارد اشاره ها سنت

توان گفـت   ر هويت بازانديشانش کاربران ميببوک  ثير شبکش اجتماعي فيحأدر زمينش ت
نـوع   ،، ميزان مشارکت و فعاليت، نوع استفاده کش بين مدت زمان عضويت، ميزان استفاده

رد. بوک و هويت بازانديشانش رابطش معنـادار مربـت وجـود دا    هاي فيح امکانات و اابليت
هويـت بازانديشـانش    ،کنـد  مـي  ميزان اين متغيرها افـزايش پيـدا    بش اين معنا کش هر چقدر
شـالچي   ؛(1385ذکـايي و خطيبـي )  هـاي پـژوهش    شـود. يافتـش   کاربران هم تقويت مـي 

( و گراسـموک  2007کلـي )  ؛(1391پـور )  عدلي ؛(1390دادگران و همکاران ) ؛(1384)
 ،حضور در فضاي مجـازي و اسـتفاده از اينترنـت   ش نيز حاکي از اين امر است ک( 2009)

 شود. کاربران جوان مي بويژهگيري و تقويت هويت مدرن در بين کاربران،  باعث شکل
 دختـران  بيشـتر  بازانديشـي  يعني بازانديشانش، هويت و جنسيت معنادار رابطش درباره
 وي  .کرد شارها جديد عصر در بازانديشي درباره بک بش بحث توان مي پسران، بش نسبت

 رابطـش  خـانواده،  طبقش، پرداختش و ادرتمند ساختش هاي هويت کش در دوراني است معتقد
 بـش  ايـن امـر   انـد،  شـده  مسـتهلک  زيادي حد تا ،کليسا يا اجتماع پدرساالرانش، جنسيتي

 در نيـز  جنکينـز  کند. مي کمک زنان، براي بخصوص فردي، آزادي عمل حوزه گسترش

 سياسـي  بسـيج  بـراي  ابـزاري  را آن و پـردازد  مـي  جنسـيت  يتبش اهم هويت، از بحث

 جهـان  سراسـر  در کـش  کنـد  مـي  اخير اشاره هاي دهش در زنان هاي تالش بش . وي داند مي

اند )ترجمـش   برخاستش مبارزه آن بش با و داده ارار سؤال مورد را خود افتاده جا هاي هويت
ناشي  مردان، بش نسبت زنان يشترب بازانديشي رسد مي نظر (. بش13، ص1391ياراحمدي، 

 است. زنان نفع بش وجود آمده بش فضاي از اين
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 فضـاي  حضـور در  ؛توان گفـت  هاي پژوهش حاضر مي بش يافتش توجش با ،مجموع در
 کـش    فضا اين امکانات خاص و توجش بش خصوصيات بوک با مجازي شبکش اجتماعي فيح

 و فيزيکـي  هاي نداشتن چارچوب ـگي  فضابود يعني آنذاتي  خاصيت دو از متأثر بيشتر
 مـان زگمنامي، تعامل هم ابيل: از نظير امکاناتي) است بودن مجازي وـ مکاني مشخص  

 در دسـترر  از يـا دور  دسـترر  در اعـم از  هـا  از ديگري وسيعي طيف با مانزو غيرهم
و  افضاه با سايرين، رويارويي با ارتباط در بازتاب خود ديدندر پي آن؛ و  وااعي دنياي
 دنيـاي  در اجتمـاعي موجـود   و طبيعي نسبي مرزهاي نهادن سر پشت آشنا، نا هاي جريان

 محلـي،  از اعـم  ؛اطالعـات  از وسيعي طيف بش نسبت آسانبش  و وااعي، دسترسي سريع
 و سـايرين  نوشـتار بـا   بر مبتني صرفاً تعامل و ارتباط غيره، و تخصصي، عمومي جهاني،

 جـوان  و پرمصرف اي حرفش کاربران بويژه مجازي فضاي کاربران (ديگر نهايت امکان بي
 پساسـنتي  مـدرن،  سنتي، نيمش نيمش وامعج ذهني و بش ساختارهاي عيني توجش بارا  ايراني

زنـدگي   ويـژه  و کـالن  تجـارب خـرد  از  برخـي  سـازد  مـي  خودشان اـادر  پيشامدرن و
 نـوع  ايـن  خـتص م هاي و ساخت ساختارها، نهادها بش توجش بارا  کنوني مدرن درجوامع
 روابـط  از فضا، براـراري  مکان جدايي نظير تجاربي تأثيرپذيرند؛ آنها و ازکسب  جوامع
 بـش  درونـي  تعهـد  نـوعي  احسـار  با همراه متفاوت و متعدد افرادصميمي با  و دوستانش
 و هـا  بـيم  و پـذيرفتن  گـرفتن  نظـر  بـا در  سـاختارهاي نـامرکي   و اعتماد بش افراد رابطش،

 وطني، و جهان نبود السي ،ادرتمندي فردي و استقالل آزادي، تجربش موجود، مخاطرات
 غيره. و مداوم و مييدا تجربش بازانديشي

 و بوک مجازي شبکش اجتماعي فيح فضاي بين مشترک بش نسبت تجارب اين ترکيب
 تعامالت دامنش افزايش ،اين فضا، نخست در حضور پيامد ديگر دو با همراه مدرن دنياي

جهـان   دو هـر  بـا  ،وااعـي  دنيـاي  در ،آن بش تبع و مجازي فضاي در کاربر فرد اجتماعي
را در پي  فرد سرمايش اجتماعي افزايش ،آن پي در و دسترر غير و دسترر معاصران در

 گونـاگون  اطالعات از بش دامنش وسيعي مجازي کاربر فضاي دستيابيبش دليل  ،دوم و دارد
از  را ايرانـي  جـوان  کـاربر  پنداشـت  ،تـدريج  بش فرد، نمادين افزايش ادرت آن پي در و

 باعـث  ،نهايت در و سازد مي دگرگون پيرامونش جهان و ديگران خود، و چيستي کيستي
 هـويتي  شـود؛  مي وي در متکرر و سي ار، ناپايدار، بازانديشانش بش نسبت هويتي گيري شکل
 انش ناميـد.  مـدرن يـا بازانديشـ    هويـت  آن را تـوان  مي ،خصوصياتبرخي  بش توجش با کش
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هـاي   کـاربري شـبکش   زمـان  از خـود  هـويتي  تغييرات درباره کاربران هاي نگرش ،کل در
 هويـت  کليـدي  هـاي   شاخص از برخي بش آنان دستيابي بيانگر ،اجتماعي مجازي تاکنون

 فنّـاوري  ايـن  از گيـري  بهـره  و بـوک  فضاي مجازي فيح در پرتو حضور بازانديشانش در
 کـاربراني کـش   ؛کرد وضو  مشاهده  بش توان مي کش چناناست.  مدرن ارتباطي ـ  اطالعاتي
 ،کننـد  شـبکش مـي   در مستمر جدي و فعاليت صرف را خود وات از بيشتري زمان مدت

 و نشر دستاوردها توزيع بش ،ممکن نحو هر بشرا  شبکش از فضايي کش بخصوص کاربراني
بـش شـبکش    اي مالحظـش اابـل   حـد  تـا  ،کل در از اين رو، دهند، مي اختصاص عقايد خود

از  بـيش  مجـازي  فضاي در مستمر فعاليت و پناه اين حضور در ،هستند متکي و وابستش
 بـش  پـيش  از بـيش  و شوند مي بعد هويتي پذيرا در بويژه را تغييرات جدي ،کاربران ساير
 يابند. مي دست هويت بازانديشانش هاي شاخص ترين کليدي

 ،گـي  پيچيـد  و مجـازي، هويـت  فضاهاي  گيري با پديد آمدن عصر اطالعات و شکل
تواند فارغ از الزامـات و خصـايص    بيش از پيش يافتش است. در اين فضا، هر کاربري مي

خواهـد، بنمايانـد و در    طبيعي و وجودي خويشتن، ظاهر شود و خود را آن طور کش مي
هـاي   فـرد از پيلـش تنـگ هويـت    کش شود  معرض ديگران ارار دهد. اين جريان، سبب مي

روهي و محلي، بش درجات رها شود و فارغ از تاريخ و فرهنگ خويشتن، در فضـاهاي  گ
مجازي سير کند. ناگفتش پيداست کش هويت در اين فضا، مجازي است. از اينجاسـت کـش   

گذارد و بـا حرکـت در    فرد تمامي مرزهاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي را پشت سر مي
بـا ايـن توضـيح،     رود. مـي اين سـو و آن سـو    امتداد بردارهاي زمان و مکان، بش سادگي

اي کش بر دوش رسانش ملي نهاده شده، بسي حسـار، اساسـي، مهـم و بـش غايـت       وظيفش
توان ايجـاد همگـوني    ترين رسالت رسانش ملي را مي دشوار است. با کمي تسامح، اساسي

و همبستگي جمعي و مقابلش با شکاف و شقاق اجتماعي برشـمرد؛ يعنـي درسـت نقطـش     
عنـوان يـک راهکـار يـا      کننـد. بـش   قابل جرياني کش تاريخ و جوامع بش سمت آن سير ميم
يشنهاد عملي و اجرايي براي رسانش ملي، بايد گفت کش تحت چنـين شـرايطي، بهتـرين    پ

گزينش براي رسانش ملي، نوعي راهبرد فرهنگي است کش اگـر اـرار باشـد بـراي آن نـامي      
است. رسانش ملي بايد ترين  مناسب« رر فرهنگيسياست وحدت در تک»انتخاب شود، نام 

عبـارتي چـارچوب    اتکاي وحدت نمادي، يـا بـش    بتواند بش کمک زبان مشترک ملي نقطش
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طـوري کـش ايـن چـارچوب فراگفتمـاني بتوانـد        جامعش را تشکيل دهد، بـش  1فراگفتماني
اختي، هـاي شـن   اي و گفتمـان  هاي اـومي، زبـاني و حرفـش    فرهنگ دربرگيرنده انواع خرده
 اي متنوع باشد. ارزشي، هنجاري و رويش

صورت گرفتـش  تحوالت عظيم و پرشتاب  ضروري استرسد کش رسانش ملي  بش نظر مي
اوري اطالعاتي و ارتباطي را با ديده باز، موشـکافانش  در مقيار جهاني و بويژه در عرصش فنّ

وف بش ذات و ماهيـت  پژوهانش و با وا و لحظش بش لحظش رصد کند و با اخذ رويکردي آينده
در کوتـاه مـدت و ميـان مـدت      کم دستاين نوع تحوالت، اتفااات و رويدادهاي آينده را 

هـا   هـا، ارزش  اوري جديد، مظاهر سنتهاي سنگين فنّ بيني نمايد و پيش از آنکش چر  پيش
و فرهنگ ما را از بين ببرد، در استفاده از آن براي تصويب فرهنگ خودي و وحدت ملـي  

 آگـاهي اي و  تالش، افزايش دانـش، سـواد رسـانش    کمترين ،براي تحق  اين هدف بکوشد.
هـا و هنجارهـاي    هاي ابعاد مختلف هويـت، منطبـ  بـا ارزش    لفشؤنوجوانان و جوانان از م
اهرمانـان   دربـاره هاي تلويزيوني  از طري  ساخت سريال است کش فرهنگ ايراني و اسالمي

هـاي مسـتند    هاي تاريخي و برنامـش  سريال ،سينمايي هاي هاي گوناگون، فيلم ملي در عرصش
جانبـش فرهنگـي و    مقابلش با هجمش همـش  در راهتا گامي هر چند کوچک  شود پذير مي امکان

اجتمـاعي و  اجتماعي کشورهاي غربي عليش هويـت نوجوانـان و جوانـان، بـويژه هويـت      
مجـازي، توليـد   آنان برداشتش شود. همچنين، حضور مـنظم و فعـال در فضـاهاي     فرهنگي
هـاي   اي ايرانـي، گسـترش کانـال    هـاي مـاهواره   بومي، گسـترش شـبکش   اي رايانشهاي  بازي

از  ،هاي اجتمـاعي مجـازي ملـي    اندازي شبکش تلويزيوني، توسعش راديوهاي تخصصي و راه
 آفريني کنند. آن نقش زمينش توانند در هاي کشور مي ديگر ااداماتي است کش رسانش
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