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چکیده
با گسترش دسترسی به اینترنت و شبکههای اجتماعی اینترنتی و استفاده فزآیندهای که جوانان
از انواع مطالب و محتوای این رسانههای نوین مینمایند ،هویت فرهنگی به یکی از دغدغههای
اصلی مرتبط با انسجام اجتماعی و یکپارچگی ملی تبدیل شده است .بدین لحاظ پژوهش حاضر،

رابطه حضور و تعامل در شبکهاجتماعی فیسبوک را با هویت فرهنگی جوانان مورد مطالعه قرار
میدهد .پرسش اصلی این است که استفاده از فیسبوک چه تأثیری بر هویت فرهنگی کاربران دارد؟
آیا فیسبوک بهعنوان یکی از ابزارهای جهانیشدن ،تضعیفکننده هویت فرهنگی است؟ پژوهش
حاضر بهصورت پيمايشي و با استفاده از روش نمونهگيري داوطلبانه و در دسترس و بهرهگيري از

قساخته ،با تکیه بر نظریههای کاشت و ساختیابی گیدنز صورت گرفته
پرسشنامه اينترنتي محق 
است .جامعه آماري پژوهش حاضر را کاربران جوان فیسبوک شهر اصفهان در سال  1391تشكيل
ميدهند و حجم نمونه برابر با  424نفر است .نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که بين مدت

زمان عضويت ،میزان استفاده و میزان مشارکت و فعالیت کاربران در فیسبوک و هويت فرهنگی
کاربران رابطه معنادار معکوس و بین واقعی تلقی کردن محتوای مطالب فیسبوک و هویت فرهنگی
کاربران رابطه معنادار مثبتی وجود دارد .يعني هر چه مدت زمان عضويت ،ميزان استفاده و میزان

فعالیت و مشارکت کاربران در فیسبوک از سوی کابران افزايش پيدا میکند هويت فرهنگی کاربران
ضعيفتر ميشود.

واژگان کلیدی :شبکههای اجتماعی مجازی ،فیسبوک ،هویت ،هویت فرهنگی.
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مقدمه

امروزه كمتر كسي در اين گزاره شك ميكند كه جهان وارد عصر تا زهاي شده است که نماد آن
بنظران علوم اجتماعي بر اين باورند
اهميت يافتن اطالعات است .بسياري از دانشمندان و صاح 

يهاي اطالعاتيو ارتباطي و تجديد ساختار نظام سرمايهداري در
مگرايي فناور 
كه تركيب و ه 
دهههاي اخير ما را وارد عصر و جامعه تاز هاي كرده است که دانيل بل 1آن را جامعه فراصنعتي،
كاستلز ،2جامعه شبكهاي و تادائو اوم هسائو 3آ نرا جامعه اطالعاتي ناميده است.

به سبب گسترش دامنه تأثير رسانههاي جمعي ،جامعه اطالعاتي ،امروزه بعدي جهاني پيدا

كرده است و منحصر به كشور يا كشورهاي خاصي نميشود .ه مچنین با پیشرفت این رسان ههای
جمعی ،دوره سیّال و ابها مآمیزي از پیامدهاي احتماالً منفی دنیاي مدرن و رسان ههاي ارتباطی

کسو وحدت
یرسد رسان ههاي جمعی از ی 
یشود .به نظر م 
نوین آن براي انسان معاصر ترسیم م 

یکنند و از سوي دیگر پادزهري براي تهدیداتی هستند که از طرف سایر
اجتماعی را تهدید م 
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یشود (ویدون،4
نیروهاي اجتماعی از قبیل تحرك و دگرگونی سریع ،متوجه همین وحدت م 

یخواهیم تأثیر فرهنگی رسان ههاي جمعی
11:2004؛ بارکر.)76 :2002 ،5به گفته تامپسون ،6اگر م 

کسره به
در جهان معاصر را درك کنیم باید این دیدگاه را کنار بگذاریم که مواجهه با رسانه ی 

ترك شیو ههاي سنتی زندگی و پذیرش شیو ههاي مدرن زندگی منجر خواهد شد؛ زیرا در نفس
یتوان نه تنها در
چگونه رویارویی با سنت نیست .رسان ههاي ارتباطی را م 
مواجهه با رسانه ذات ًا هی 
تها
شها و باورهاي سنتی ،بلکه به منظور گسترش و تحکیم سن 
جهت چالش و تضعیف ارز 

نیز مورد استفاده قرار داد (دانش .)77 :1385 ،به هر طریق مطالعه تأثیرات و پیامدهاي مثبت یا
یتواند اهمیت چشمگیري در شناسایی این
شها ،باورها ،فرهنگ و هویت م 
منفی رسان هها بر ارز 

پدید ههاي فرامدرن و درک ابعاد مبهم و ناشناخته آن داشته باشد.

شبک ههای اجتماعی مجازی از رسان ههاي بسیار تأثیرگذار در عصر حاضر هستند که همانند
سایر رسان هها و وسایل ارتباطی ،اساس ًا محصول غرب بوده و در طول چند سال اخیر وارد کشور
گها و جوامع به
ایران شد هاست .اما آیا این رسانه صرف ًا داراي ماهیت غربی است؟ آیا فرهن 
1. Bell, D.
2. Castells, M.
3. Umesao, T.
4. Weedon, C.
5. Barker, C.
6. Thompson, J.

یتوان از آن در راستاي تقویت
یکنند؟ آیا م 
شهاي خاص خود از آن استفاده م 
تبع اصول و ارز 
فرهنگ بومی استفاده نمود یا به تضعیف مبانی فرهنگی و هویتی جوامع دریافت کننده منجر
بنظران بر این باورند که یکی از آسی 
یشود؟ بسیاري از صاح 
م 
بهاي شبک ههای اجتماعی
مجازی به عنوان یک رسانه مدرن ،هوی 
تشکنی است .این شبک ههای مجازی با درنوردیدن
تهای ریش هدار ،سامان سنتی جوامع را به نفع
دیوارها و مرزها و فروپاشاندن تمام خطوط هوی 
یگیرند .در این فرآیند ،زمانی که هویت به مثابه یک
یک نظم تازه و دهکده جهانی ،هدف م 
ذخیره تاریخی قطع شو د ،نظام بنیادین جامعه فرو خواهد ریخت.
سبوک ،1باعث شده
امروزه ،استفاده از ماهواره و شبک ههای اجتماعی مجازی همچون فی 
است حجم وسیعی از اطالعات و برنام ههاي برون مرزي و فراسنتی به فضاي فکري جوامع
وارد شود و بر ابعاد مختلف زندگی فردي و جمعی تأثیر بگذارد .یکی از این ابعاد مهم ،هویت
شها ،رسوم و رفتاري
یتوان مجموعه یا نظامی از باورها ،ارز 
فرهنگی است .هویت فرهنگی را م 
نشان و نیز با یکدیگر سازگار کنند.
یبندند تا خود را با جها 
دانست که اعضاي جامعه به کار م 
شهاي
یهای نوین اطالعاتی و ارتباطی نیز به چال 
امروزه فرآیند جهانی شدن و گسترش فناور 
هویت فرهنگی دامن زده ،یا دست کم بعد تازهاي به آنها افزوده است .ب هعنوان مثال ،زبان ،یکی
یتواند تحت تأثیر دامنه و عمق استفاده از
گهاست که م 
از عناصر هویتی و معناساز در همه فرهن 
رسان هها و مخصوص ًا اینترنت ،شبک ههای اجتماعی مجازی و ماهواره به چالش کشیده شود .از
گها ابراز وجود م 
خالل زبان است که فرهن 
یکنند .اگر رخن هاي در موجودیت زبان ایجاد شود ،آن
3
2
یافتد (مورالی 167 :2000 ،؛ کورستلینا  .)317 :2007 ،در این میان،
فرهنگ یا هویت آن به خطر م 
هویت فرهنگی جوانان ایران نیز متأثر از این عناصر و عوامل است .با توجه به انقالب ارتباطات و
یهای نوین اطالعاتی و ارتباطی ،جامعه و فرهنگ ایران نیز در حال تجربه کردن
گسترش فناور 
یهاي خاص خود بوده و پیامدهاي متعددي نیز براي فرهنگ و
نوعی گذار است که داراي ویژگ 
یها به دنبال دارد؛ به گون هاي که جوانان در اثر ارتباط نزدیک با عالیق و ظواهر جذاب
هویت ایران 
یتفاوتی نسبت ًا شدید به مسایل و عالیق
ي ،به مهاجرت به سوي غرب از یک طرف ،و ب 
رسان ها 
نرو،
گپوری .)136 :1389 ،از ای 
ییابند (سحابی و آقابی 
فرهنگی سنتی خود از طرف دیگر تمایل م 

یرسد مرحله بعدي حیات این نسل در راستاي تداوم سنت و فرهنگ بومی آنها نباشد .این
به نظر م 
یانجامد که براي کل فرهنگ و هویت ایرانی
امر در ابتدا به بحران هویت و سپس به تغییر هویت م 
1. Facebook
2. Morley, D.
3. Korostelina
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عواقب ناگواري به دنبال خواهد داشت و در اين بين مسئله هويت فرهنگی جوانان شهر اصفهان

نیز از اين امر مستثني نيست .در چنین شرایطی ،لزوم انجام پژوهش در مورد هویت فرهنگی امري
یها ب هعنوان
است که به شناخت عناصر تضعیف کننده یا تقویت کننده هویت فرهنگی اصفهان 

شها و راهکارهاي آن،
بخشی از فرهنگ ایرانی کمک کرده و در نتیجه با به کارگیري این پژوه 
يهاي فرهنگی و اجتماعی بسیار مؤثر و کارا واقع شود.
یتواند در برنام هریز 
م 

مروری بر آثار دیگران

يزاده و عنبرين ( )1388رابطه بين ميزان ،نوع و نحوه استفاده از اينترنت را با هويت
مهد 

فرهنگي جوانان بررسي کردند .هويت فرهنگي در اين پژوهش بر اساس دو بعد هويت ديني

و هويت ملي سنجيده شد .نتايج پژوهش از نمون هاي با  384نفر از جوانان شهر تهران به شيوه
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شنامه حاصل شده بود .تجزيه و تحليل اطالعات نشان داد
پيمايش و با استفاده از تکنيک پرس 
يتوان ب هعنوان يک رسانه تأثيرگذار بر هويت فرهنگي تلقي نمود و ثاني ًا هر
که اوالً اينترنت را م 

چه ميزان استفاده از اينترنت بيشتر باشد عام شدن هويت فرهنگي و يا ب هعبارت ديگر تضعيف
ييابد .نحوه استفاده از اينترنت نيز تأثيرگذار بر هويت فرهنگي است.
هويت فرهنگي افزايش م 

یافت ههای محمدپور و همکارانش ( )1389در پژوهشی با عنوان «تأثیر ماهواره بر هویت

فرهنگی در کردستان ایران :بررسی موردی دانشجویان کرد دانشگا ههای سنندج» ،حاکی از آن

است که بین میزان استفاده از ماهواره و نیز محتوای سه گانه آن (ب هویژه محتواهای خبری و
سرگرمی) با هویت فرهنگی بومی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد؛ به این ترتیب :افرادي

که زمان بیشتري را صرف استفاده از ماهواره کرد هاند ،به نسبت ،نمره کمتري از سازه هویت
فرهنگی محلی دریافت کرد هاند که به نوبه خود نشا نگر تغییر رفتار به سمت الگوهاي جدید
است .ب هعالوه ،نمره میزان هویت فرهنگی دانشجویان مورد مطالعه به حد وسط گرایش دارد؛ به

شکار است.
یطرفانه و ساز 
این معنا که هویت آنان نه منسجم و نه گسسته ،بلکه ب 

یپور ( )1391در رساله کارشناسی ارشد خود با عنوان «تحلیل جامع هشناختی پیامدهای
عدل 

شبک ههای اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی کاربران جوان شهر اصفهان» با استفاده از روش
پیمایش و حجم نمونه  424نفر به این نتیجه دست یافت که میزان مشارکت و فعالیت کاربران

در شبک ههای اجتماعی مجازی و میزان استفاده در هر بار متصل شدن به این شبک هها باعث

تضعیف هویت خانوادگی کاربران؛ مدت زمان عضویت و مدت زمان استفاده باعث تضعیف

هویت دینی و ملی کاربران ،ه مچنین انگیزه و هدف کاربران در استفاده از شبک ههای اجتماعی

یشوند .عالو هبراین حضور در شبک ههای
اینترنتی باعث تضعیف هویت دینی کاربران م 
یشوند.
اجتماعی مجازی باعث تقویت هویت مدرن و مصرفی کاربران جوان این شبک هها م 

انتقال هویت فرهنگی در عصر فناوری ارتباطات و اطالعات (مطالعه موردی مهاجران

فیجیان در بریسبان استرالیا) پژوهشی است که توسط پاتریک 1و همکارانش ( )2005به روش

کیفی انجام شده است .از جمله نتایج مهم این پژوهش این است که بین اینترنت و هویت

فرهنگی رابطه وجود دارد و اینترنت یکی از عوامل و منابع رو به گسترش و ه مچنین تأثیرگذار
یزاده و عنبرین.)10 :1388 ،
یشود (به نقل از مهد 
بر هویت فرهنگی مهاجران تلقی م 

النگ 2و همکارانش ( )2007در مطالعه خود با عنوان «تأثیر اینترنت بر رشد خو دهویتی

یپردازند .نتایج این
لگیري هویت فردي نوجوانان چینی م 
جوانان» ،به تأثیرات اینترنت در شک 

تحقیق نشان داد که کاربرد اینترنت نه تنها بر چهار بعد از رشد هویت تأثیر گذاشته است ،بلکه

تبندي هویت نیز در میان آنان مشاهده شده است .در این بررسی
شیو ههاي جدیدي از درك صور 

نشان داده شد که استفاده از اینترنت به مثابه روشی جهت دریافت تجربیات در محیط سایبرنتیک
یگردد.
فهم شده و رشد هویت نیز ب هعنوان میزان تعهد به یک مفهوم معین از خود ،درك م 

یدهد که شبک ههای اجتماعی مجازی در ترکیب با
یافت ههای پژوهش تیلر )2012( 3نشان م 

نسازی جهان آغاز کرد هاند که این حرکت سبب
تهای غربی ،حرکتی را به سوی همگ 
نفوذ قدر 

تها به سوی شکست و تضعیف هویت ملی و
ایجاد تضاد و ستیز در جهان و حرکت برخی مل 

تهایشان شده است .همچنین وی معتقد است که به واسطه این شبک ههای اجتماعی مجازی
سن 
افراد قابل توجهی در سراسر دنیا در تعامل با یکدیگر قرار گرفت هاند و با فرهنگ و عقاید بیگانه

یشان احساس خطر کرد هاند.
تهای ملی و دین 
ر وب هرو شد هاند و در خصوص از دست دادن هوی 
چارچوب مفهومی

ی ،مفاهیمی هستند كه در پژوهش حاضر مورد
شبک ههای اجتماعی مجازی و هويت فرهنگ 

نرو ،پيش از توضيح چارچوب نظري اين مقاله ،اين دو مفهوم را با عنوان مفاهيم
توج هاند .از اي 

یدهیم.
اصلي پژوهش مورد بررسی قرار م 

1. Patrick, Y.
2. Long, J.
3. Tyler, T.
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شبکههای اجتماعی مجازی
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پیشرفت در فناوري اطالعات راه و روش انسان را در ثبت و ضبط تاریخ تغییر داده است ،این
تغییر بر نحوه تعامل افراد با یکدیگر نیز تأثیرگذار بوده است .شبکههاي اجتماعی ب هعنوان یکی
از مه مترین این ابزارها ،با قابلیتها و امکانات خود نه تنها تأثیر عمیقی بر جنبههاي اجتماعی
کاربران در جوامع گوناگون گذارده است ،بلکه در زمینههاي مختلف ب هعنوان مثال ،آموزش و
پرورش پزشکی ،تجارت و قانون ،کاربرد فراوان یافته است .یک شبکه اجتماعی ،مجموعهای از
سرویسهای مبتنی بر وب 1است که این امکان را برای اشخاص فراهم میآورد که توصیفات
عمومی یا خصوصی برای خود ایجاد کنند؛ و یا با دیگر اعضای شبکه ارتباط برقرار کنند ،منابع
خود را با آنها به اشتراک بگذارند و در میان توصیفات عمومی دیگر افراد ،برای یافتن اتصاالت
جدید جس 
توجو کنند.
بر اساس تعریفی دیگر ،شبکههای اجتماعی ،خدمات آنالینی هستند که به افراد اجازه
میدهند در یک سیستم مشخص و معین پروفایل شخصی خود را داشته باشند ،خود را به
دیگران معرفی کنند ،اطالعاتشان را به اشتراک بگذارند و با دیگران ارتباط برقرار کنند .از
این طریق افراد میتوانند ارتباطشان با دیگران را حفظ کرده و ه مچنین ارتباطهای اجتماعی
جدیدی را شکل دهند (بوید و الیسون .)12 :2007 ،2در واقع شبک ههای اجتماعی اینترنتی برای
افزایش و تقویت تعامالت اجتماعی در فضای مجازی طراحی شده است .ب هطور کلی از طریق
اطالعاتی که بر روی پروفایل افراد قرار م 
یگیرد مانند عکس کاربر ،اطالعات شخصی و عالیق
(که همه اینها اطالعاتی را در خصوص هویت فرد فراهم م 
یآورد) برقراری ارتباط تسهیل
یتوانند پروفای 
میگردد .کاربران م 
لهای دیگران را ببینند و از طریق برنامههای کاربردی مختلف
مانند ایمیل و چت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند (پمپک 3و همکاران.)228 :2009 ،
ب هطور کلی در تعریف شبکههای اجتماعی مجازی میتوان گفت سایتهایی هستند که
از یک سایت ساده مانند موتور جس 
توجوگر با اضافه شدن امکاناتی مانند چت و ایمیل و
امکانات دیگر خاصیت اشتراکگذاری را به کاربران خود ارائه میدهند .شبکههای اجتماعی،

محل گردهمایی صدها میلیون کاربر اینترنت است که بدون توجه به مرز ،زبان ،جنس و
فرهنگ ،به تعامل و تبادل اطالعات میپردازند (سلطانیفر .)53 :1389 ،یک شبکه اجتماعی،

یدهد صفحات خود را روی آن
وبسایتی است که در مرحله اول به افراد و سازمانها اجازه م 
1. Web
2. Boyd, D. M., & Ellison, N. B.
3. Pempek, T.

ایجاد کنند و در مرحله دوم این امکان را میدهد که این صفحات بر اساس مشترکات گوناگون
به هم متصل شود .در حقیقت یک شبکه اجتماعی سایت یا مجموعه سایتی است که کاربران
آن دوست دارند عالقهمندیها ،افکار و فعالیتهای خود را با دیگران و دیگران هم با آنان به
اشتراک بگذارند.
یکی از پرکاربرترین شبک ههای اجتماعی مجازی که بیش از یک میلیارد عضو دارد فی 
سبوک
است که توسط سازنده جوان خود «مارک زاکربرگ» 1در چهارم فوریه سال  2004را هاندازی
یتوان با دوستانی که دارای حساب کاربری در في 
شد .در این پايگاه اينترنتي م 
سبوک هستند،
عکس ،فیلم یا پیغام به اشتراک گذاشت .این پايگاه ه ماکنون از نظر تعداد کاربر عضو و نیز
از نظر کارشناسان و در يک جمله در زمینه کاری خود ،پايگاه شماره يک جهان محسوب
سبوک در واقع مجلسی از دوستان و آشنایان یک کاربر ب هشمار م 
یشود .محیط في 
م 
یآید .اين
پايگاه با ارائه امکان عضوگیری در تعداد باال ،به کاربران اجازه م 
یدهد تا در هر لحظه دوستان
جدیدی را به مجموعه خود اضافه کنند .کاربران در شبکه اجتماعی فیسبوک به عنوان یک
عضو ،میتوانند عکسهای خود را به اشتراک بگذارند ،پیغام بفرستند ،عکسها را برای خود
و دیگران عالم 
تگذاری کنند ،روی وا ل2های خود و دیگران مطالبی بنویسند ،عضو گرو هها
شوند ،گروه جدیدی ایجاد کنند ،اید ههای خود را در بح 
ثهای گروهی به اشتراک بگذارند،
تها را بدهند و بپذیرند و در فی 
انواع درخواس 
سبوک بازی کنند .فیسبوک توسط میلیو نها نفر
در مدت زمان کوتاهی قابل دسترسی است .ه مچنین فیسبوک توجه محققان را در زمین ههای
مختلفی چون الگوهای فعالیت کاربران در داخل و خارج شبکه ،هوی 
تهای داخل شبکه
ظرفی 
تهای تکنولوژیکی ارتباطات اجتماعی و الگوهای فرهنگی به خود معطوف ساخته است.
هویت و هویت فرهنگی

نگونه تعریف
دو معنای اصلی هویت ،تمایز و تشابه مطلق است .جنکین ز ( )5 :1391هویت را ای 
م 
یکند :هویت ریشه در زبان التین و دو معنای اصلی دارد .اولین معنای آن مفهوم تشابه مطلق را
بیان میکند؛ این با آن مشابه است .معنای دوم آن تمایز است که با مرور زمان ،سازگاری و تداوم
3

را فرض میگیرد؛ به این ترتیب ،به مفهوم شباهت از دو زاویه مختلف راه مییابد .مفهوم هویت،

ه مزمان میان افراد یا اشیاء دو نسبت محتمل برقرار میسازد؛ شباهت و تفاوت.

1. Zuckerberg, M.
2. Wall
3. Jenkins

فصلنامهعلمی-پژوهشی

7

تأثیر شبکه اجتماعی
فیسبوک بر...

هویت ،مفهومی کام ً
ال پیچیده است که نمیتوان به شکل درستی معنی آن را درک کرد؛ به

فصلنامهعلمی-پژوهشی

8

دورههفتم
شماره 1
بهار 1393

همین دلیل از یک نسبیت خاصی برخوردار است .در پاسخ به پرسش چیستی هویت یا ارائه
تعریف مشخصی از آن از منظرهای مختلف ،دیدگا ههای گوناگونی ارائه شده است .از دیدگاه
روا نشناسان و نظریهپردازان شخصیت ،هویت عبارت از احساس تمایز شخصی ،احساس
ت(تامپسون .)9 :1998 ،1بر اساس نظريه هويت،
تداوم شخصی و احساس استقالل شخصی اس 
فرآيند هويت يك سيستم كنترل است كه مجموع هاي از هنجارها و ضد هنجارها را در فرد و
جامعه ب هوجود ميآورد .هويت مجموعه معاني است كه چگونه بودن را در خصوص نقشهاي
اجتماعي به فرد القا ميكند و يا وضعيتي است كه به فرد ميگويد او كيست و مجموعه معاني را
براي فرد تو ليد ميكند كه مرجع كيستي و چيستي او را تشكيل ميدهد.
هويت در سطوح و ابعاد مختلف واكاوي شده است .هويت ملي ،هويت ديني ،هویت
جنسیتی ،هويت شخصی و مواردي از اين قبيل .هویت فرهنگی آن درایتی از خویشتن است
که مشتق از عضویت (چه رسمی و چه غیررسمی) در یک گروه اجتماعی بر مبناي انتقال
شها ،سن 
شها ،نگر 
و پرورش دانش ،باورها ،ارز 
تها و شیو ههاي زندگی معین مشترکی بین
لگیری هویت فرهنگی بومی ب هوسیله
اعضاست (دافنی352 :2007 ،2؛ متیوز .)11 :2000 ،3شک 
نهاي مذهبی ،اجراي آداب و رسوم سنتی ،گذراندن اوقات
صهایی مانند شرکت در آیی 
شاخ 
فراغت مطابق با فرهنگ جامعه ،احساس تعلق خاطر به زبان ،میراث فرهنگی و پايبندي به
تدارك مراسم ازدواج صورت م 
یگیرد.
مچنین هویت فرهنگی یک سرزمین ،الهام گرفته از ویژگ 
ه
یهای محیط جغرافیایی،
نبینی ،خواس 
جها 
تها ،آرزوها ،غ مهای مشترک ،احساسات و اعتقادات و غیره است که به آن
ملت ،تشخص و هویت فرهنگی متفاوت با دیگران م 
یبخشد .هویت فرهنگی مبنای شخصیت
فردی و جمعی یک جامعه است.
بر اساس آنچه ذکر شد ،پيشنهاد ميشود تعريف زير را ب هعنوان برآيندي از مجموع ويژگيهاي
گفته شده براي هويت فرهنگی بپذيريم :مجموعه ویژگ 
یهای پایدار تشکیل دهنده خلق و خوی
شهای انسان (اعم از دینی و ملی و غیره) ریشه دارد و در تمام ساح 
افراد که در تمام نگر 
تهای
یکند .در واقع هویت فرهنگی
زندگی انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم ظهور و بروز پیدا م 

یکند.
مجموع های از خصوصیات فرهنگی است که ما را با عنوان افراد ،گروهها یا جوامع تعریف م 

1. Thompson, J.
2. Mathews, G.
3. Daphne, J.

چارچوب نظری پژوهش

در بررسی رابطه فضای مجازی و هویت فرهنگی نظری ههای چندان منسجمی وجود ندارند لذا
یشود.
در این خصوص به اشاراتی کوتاه از نظری هپردازان بسنده م 

در عرصه هویت ،فضای مجازی از آ نرو موجد امکان و فرصت است که منابع و ابزارهای

ینماید و قابلیت و توانایی منابعی چون مکان،
الزم برای ساخت هویت را بسیار افزون م 

یدهد .گیدنز معتقد است که
تسازی سنتی بسیار کاهش م 
زمان و فرهنگ را در زمین ههوی 
یگردد و این
یهای بسیار پیشرفته و کارآمد ارتباطی سبب جدایی مکان از زمان و فضا م 
فناور 

یآورد که زندگی اجتماعی در فضایی بسیار گسترده شکل بگیرد و توانایی
امکان را فراهم م 

مکان در محدود و مقید کردن روابط اجتماعی و گستره زندگی اجتماعی بسیار کاهش یابد .به

یها ب هواسطه فشردگی زمان و مکان و فضامند شدن زندگی اجتماعی بر
بیانی دیگر این فناور 
تسازی منابع هویت خصوص ًا فرهنگ تأثیر گذاشته است و با برهم ریختن فضای
کارکرد هوی 
تسازی
تها و توانایی آنها در زمینه هوی 
گها ،قابلی 
انحصاری و از بین بردن مصونیت فرهن 

یدهد .در واقع فضای مجازی با خارج نمودن افراد از محدود ههای جغرافیایی
سنتی را کاهش م 

خود (مکا نزدایی) و از بین بردن زمان (ب هعبارتی تاریخ جوامع) و ه مچنین فرو ریختن مرزهای
یگذارد.
گهای مختلف با یکدیگر در هویت افراد تأثیر م 
فرهنگی و افزایش ارتباطات فرهن 

فضای مجازی با ایجاد ظرفیتی باال برای کنش متقابل با افراد دیگر و دریافت اطالعات آن

یواسطه و بدونهیچ محدودیتی از اطالعات
یدهد تا ب 
سوی زمان و مکان ،به کاربران اجازه م 

ثهای فرهنگی کشورهای دیگر آشنا شوند ،در حقیقت
مختلف استفاده و با دانش و میرا 

یدهد .با افزایش استفاده از اینترنت
منبعی از اطالعات و دانش فرهنگی در اختیار آنها قرار م 

یکند
یواسطه و با هزینه پایین را فراهم م 
و شبک ههای اجتماعی مجازی که امکان ارتباطات ب 

یهای نوین اطالعاتی و ارتباطی ب هعنوان یک منبع هویتی با اهمیت
ب هطور حتم این فناور 
یشود که در هویت فرهنگی افراد تأثیر دارند.
محسوب م 

به گفته آپادوری از جمله تأثیراتی که فضای مجازی بر منابع هویت دارد ،فشردگی فضا و

یباشد که این خود مرزهای محلی و ملی را به انداز های
نزدایی ناشی از آن م 
زمان و سرزمی 

تهای مختلف
یکند که گستره روابط اجتماعی بیش از پیش فراملی و پیوند جماع 
نفوذپذیر م 
یشود (آپادوری .)147 :1996 ،1هال نیز در
مگیری سست م 
با محل و مکان معین ب هنحو چش 

1. Appadurai, A.
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یریزد
این مورد بیان داشته است که با فرسود هتر شدن مرزهای ملی ،مرزهای هویتی درهم م 
یگردد (هال)229 :1996 ،1؛ لذا م 
و سلطه بالمنازع هویت و فرهنگ ملی مخدوش م 
یتوان
نتیجه گرفت که استفاده از فناور 
یهای نوین اطالعاتی و ارتباطی همچون شبک ههای اجتماعی
مجازی ،هویت فرهنگی خاص افراد یک جامعه را دستخوش تغییر م 
ینماید.
در بخش دیگر چارچوب نظری ،با تکیه بر نظریه ساخ 
تیابی گیدنز و کاشت جورج گربنر،
الگوی میزان مشارکت و فعالیت ،میزان استفاده و غیره مورد بررسی قرار م 
یگیرد.
نظریه ساختیابی

2
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لگرايي و ساختارگرايي است .گيدنز
تيابي آنتوني گيدنز ،3به نوعي تلفيق بين تعام 
نظريه ساخ 
براي تلفيق ساختار و کنش ،مفهوم ساخ 
تيابي را وضع کرده است .هدف گيدنز ،تلفيق و
سازگاري بين ساختار نهادي و عامليت فردي در قالب يک الگوي ترکيبي نظريه اجتماعي
يکند که کن 
است .او استدالل م 
شهاي روزمره مانند خريد کردن ،به مدرسه رفتن و غيره هم
توليد (زاييده) و هم بازتوليد (زاينده) ساختارهاي اجتماعي است.
تيابي ،عامل انساني و ساخت در ارتباط با يکديگر قرار م 
طبق نظريه ساخ 
يگيرند؛ تکرار
رفتارهاي افراد ،ساختارها را بازتوليد م 
يکند و ب هواسطه همين بازتوليد ساختارها از سوي کنش
نها محدوديت ايجاد م 
انساني ،ساختارها براي کنش انسا 
يکنند .ساختار اجتماعي عمدت ًا ناشي
تهاي روزمره افراد و تبعيت از قاعده است و ساختار به آن قواعدي برم 
از فعالي 
يگردد که در
چنين کنشي نهفته است (کرايب .)144 :1388 ،به بيان ديگر ،اين انسا نها هستند که ساختارها
يشان انجام نم 
يسازند ،ولي اين کار را تحت شرايط انتخاب 
را م 
يدهند ،بلکه اين توليد و بازتوليد
تهايي که مستقيم ًا با آن ر وب هرو م 
ساختار را تحت شرايط و موقعي 
يشوند و از گذشته به آنها
يدهند .به اين ترتيب گيدنز بر فراگردي ديالکتيکي تأکيد م 
منتقل شده است ،انجام م 
يکند که
طي آن ساختار و آگاهي ساخته م 
يشود .به همين دليل است که وي رابطه عامليت و ساختار
را ب هصورت فراگردي پويا و تاريخي در نظر م 
يگيرد (ريتزر.)702 :1388 ،
شهاي فردي و نه مجموع هاي از ساختارهاي
گيدنز ،حيات اجتماعي را نه مجموع هاي از کن 

يکند که مفهوم کليدي آن ،عمل اجتماعي است و
اجتماعي ،بلکه بهمثابه فرايندي تعريف م 
شاند
داراي دو جنبه «عامليت» و «ساخت» است .ب هعبارتي ،ساختارهاي اجتماعي هم واسطه کن 

1. Hall, S.
2. Structuration
3. Giddens, A.

يشوند (سيدمن،
يسازند ،و هم خود ب هوسيله کنش اجتماعي بازتوليد م 
يا کنش را ممکن م 

.)191 :1388

تيابي ،بر مفهوم جدايي زمان از مکان است .گيدنز چنين فرض
نقطه تمرکز نظريه ساخ 

يشدن مانند مبادله پولي،
يکند که تغييرات ساختاري در قدرت بهواسطه سطوح چندگانه جهان 
م 

تهاي تکنولوژيک و دموکراسي سياسي گسترده ،باعث تغيير و دگرگوني حس ما از زمان و
پيشرف 

مکان شده است .در جوامع پيشامدرن ،زمان و مکان يکنواخت و ه مبسته بود ،به اين معني که مردم

به تعامل در مجاورت يکديگر تمايل داشتند؛ اما يکي از پيامدهاي مهم مدرنيته اين است که ظرفيت

ما براي زندگي و کار در گستره زمان و مکان ب هصورت مجزا از يکديگر ،گسترش يافته است.

يشود و
شگران به لحاظ ساختاري مقيد م 
شهاي روزمره ب هوسيله خود کن 
ب هنظر گيدنز ،کن 

يهاي رسان هاي نيز در اين امر دخيل هستند .در فرآيند امتداد زمان و مکان ،تجربيات
تکنولوژ 
يتواند
رسان هاي شده ،قادر به وادار کردن رويدادهاي متفاوت به درون آگاهي روزمره است که م 

يشده ،شرط
به احساس عدم امنيت و واژگوني واقعيت منجرشود .براي وي ،تجربيات رسان ها 

يدهد و روايتي را که ما درباره ديگران
بيروني کنش است که به ما اطالعاتي درباره ديگران م 
يدهد (لفی.)96-97 :2007 ،1
داريم ،تغيير م 

يتوان استنباط کرد که شبک ههاي اجتماعي مجازي
تيابي گيدنز م 
براساس نظريه ساخ 

محصول و مخلوق کنش معنادار آدميان است و افراد چنين محيطي را خلق کرد هاند ،اما اين محيط

يکند .ساختار شبک ههاي اجتماعي
تهايي را بر عامالن اعمال م 
پس از شکل گرفتن ،محدودي 

ييابد .افراد در رويارويي
اينترنتي براساس بازتوليد يا تکرار همان رفتار مداوم آد مها دوام م 
با شبک ههاي اجتماعي مجازی ب رخالف ساير رسان ههاي متعارف ،صرف ًا در رده توليدکننده يا

يتوانند در صورت تمايل ب هطور همزمان اين دو نقش را
يگيرند ،بلکه م 
فکننده قرار نم 
مصر 
داشته باشند و در آن به توليد و بازتوليد بپردازند ،اما افراد در برخورد با اين ساختار ،ميزان فعاليت

يتوان استنباط کرد که هر
تيابي م 
و مشارکت متفاوتي دارند .در واقع با استفاده از نظريه ساخ 

تجويانه در شبک ههاي اجتماعي حضور يابند ،بيشتر
چه کاربران با فعاليت بازانديشانه و مشارک 

در توليد معنا سهيم هستند و لذا احتمال تأثيرپذيري هویت فرهنگی آنها بيشتر است ،ولي هر

تجويانه در شبک ههاي اجتماعي حضور يابند ،کمتر در توليد معنا
چه کاربران منفعل و غيرمشارک 
سهيم هستند و احتمال تأثيرپذيري هویت فرهنگی آنها کمتر خواهد بود.

1. Laughey, D.
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نظريه کاشت يا پرورش گربنر ،2بر کنش متقابل ميان رسانه و مخاطباني که از آن رسانه استفاده
م 
يکنند و نيز بر چگونگي تأثيرگذاري رسان هها بر مخاطبان تأکيد دارد .فرض اساسي اين نظريه
اين است که بين ميزان مواجهه و استفاده از رسانه و واقعيت پنداري در محتوا و برنام ههاي آن
رسانه ارتباط مستقيم وجود دارد .به اين صورت که ساع 
تهاي متمادي مواجهه با رسان هاي
خاص باعث ايجاد تغيير نگرش و ديدگا ههاي موافق با محتواي رسانه م 
يشود .در واقع نظريه
پرورش با تعيين ميزان و نوع برنام ههاي مورد استفاده از رسان هها ،ميزان تأثير را مطالعه م 
يکند
يقادي و خليل 
تا به سازوکار و نحوه تأثير دست پيدا کند (عباس 
يکاشاني.)81 :1390،
نظريه کاشت يکي از اشکال اثر رسان هها در سطح شناختي بوده است و مربوط به اين
موضوع است که قرار گرفتن در معرض رسان هها ،تا چه حد م 
يتواند به باورها و تلقي عموم
از واقعيت خارجي ،شکل دهد؟ نظريه کاشت با اشاعه براي ارائه الگويي از تحليل ،تبيين شده
است؛ تا نشان دهند هتأثير بلندمدت رسان ههايي باشد که اساس ًا در سطح برداشت اجتماعي ،عمل
م 
يکنند (احمدزاد هکرماني.)336 :1390 ،
در واقع ،محور بحث گربنر اين است که اهميت تاريخي رسان هها بيشتر در ايجاد شيو ههاي
مشترک در انتخاب مسائل و موضوعات و چگونگي نگريستن به رخدادها و وقايع است .اين
شيو ههاي مشترک محصول استفاده از تکنولوژي و نظام ارائه پيام است که نقش واسطه را به
عهدهدارد و به ديدي مشترک و درک مشترک از جهان اطراف منجر م 
يشود .گربنر محصول
چنين فرآيندي را کاشت الگوهاي مسلط ذهني م 
ينامد .از نظر وي رسان هها متمايل به ارائه
ديدگا ههاي ه مشکل و کموبيش يکسان از واقعيت اجتماعي هستند و مخاطبان آنها براساس
يرود که م 
يشوند .گربنر تا آنجا پيش م 
گپذير م 
اين چنين مکانيسمي فرهن 
يگويد ،رسان هها به
دليل نظم و هماهنگي که در ارائه پيام در طول زمان دارند قدرت تأثيرگذاري فراواني دارند؛
ب هطوري که بايد آنها را شک 
لدهنده جامعه دانست.
گربنر بعدها در پاسخ به انتقادات وارده بر نظريه کاشت مبني بر لحاظ نکردن ساير متغيرهاي

متداخل بر کاربران ،اين نظريه را مورد تجديد نظر قرار داد .وي دو مفهوم «جريان اصلي» 3و
يشود که
تها در نظر گرفته م 
«تشديد» 4را به اين نظريه اضافه کرد .با اين مفاهيم اين واقعي 

1. Cultivation Theory
2. Gerbner, G.
3. Mainstream
4. Resonance

ميزان مواجهه با رسان هاي خاص ،نتايج متفاوتي را براي گرو ههاي اجتماعي مختلف در بردارد.

يدهد که ميزان مواجهه با رسانه ،به تقارن ديدگا هها در گرو هها
جريان اصلي هنگامي رخ م 
يدهد که اثر کاشت در گروه خاصي از جمعيت بيشتر شود
منجر شود و تشديد ،زماني روي م 

(سورين و تانکارد.)392 :1384 ،

اکنون داعيه اين نظريه اين است که استفاده از رسانه با متغيرهاي ديگر در تعامل قرار

يگيرد؛ به شيو هاي که مواجهه با رسان هاي خاص ،بر برخي از افراد و گرو هها اثر قوي خواهد
م 

داشت و بر برخي از گرو هها تأثيري نخواهد گذاشت .گربنر معتقد است زماني که شخص

يهاي فردي و اجتماعي) را ه مزمان کنترل کند ،اثر
متغيرهاي ديگر (ميزان ،نوع ،مدت و ويژگ 
يمانده که قابل انتساب به رسان هاي خاص باشد ،نسبت ًا کم است.
باق 

يتوان استنباط کرد که ميزان استفاده و مدت زمان عضويت در
براساس نظريه کاشت م 

شبک ههاي اجتماعي و واقعي تلقي کردن محتواي شبک ههاي اجتماعي اينترنتي بر هويت فرهنگی

يتوان گفت هر چه ميزان استفاده و مدت زمان عضويت در شبک ههاي
کاربران مؤثر است .م 
اجتماعي افزايش يابد احتمال تأثيرپذيري کاربر بيشتر است .بر عکس هر چه ميزان ،مدت زمان

استفاده و مدت زمان عضويت در شبک ههاي اجتماعي کاهش يابد احتمال تأثيرپذيري وي کمتر
خواهد بود.

لدهی به فرآیند
بر اساس همین مباحث نظری در خصوص نقش رسان ههای ارتباطی در شک 

هویت است که در پژوهش حاضر به جایگاه شبک ههای اجتماعی مجازی و تأثیر آن بر هویت
یشود.
فرهنگی کاربران پرداخته م 

فرضی ههای تحقیق به شرح زیر است:

سبوک و هويت فرهنگی آنها
 -1بين مدت زمان عضويت کاربران در شبکه اجتماعی فی 

رابطه معناداری وجود دارد.

سبوک و هويت فرهنگی آنها رابطه
 -2بين ميزان استفاده کاربران از شبکه اجتماعی فی 

معناداری وجود دارد.

سبوک و هويت فرهنگی آنها
 -3بين ميزان مشارکت و فعال بودن کاربران در استفاده از فی 

رابطه معناداری وجود دارد.

سبوک از سوي کاربران و هويت
 -4بين واقعي تلقي کردن محتواي شبکه اجتماعی فی 

فرهنگی آنها رابطه وجود دارد.
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روشتحقیق

از آنجايي که فضاي مجازي داراي مکان خاصي در دنياي واقعي نيست ،و فضايي است

بين رايانهاي و مجازي ،و با لحاظ کردن اين نکته که دسترسي به کاربران متنوع و متفاوت
شبکه اجتماعي فيسبوک عم ً
ال در دنياي واقعي به علت پراکندگي جغرافيايي آنان امکانپذير
نميباشد ،و اصوالً مطالعه يک کاربر شبکه اجتماعي فيسبوک در فضاي کاربري و در محيط
شنامه اينترنتي استفاده
مورد مطالعه ،مناسبتر و پربازدهتر است ،در اين پيمايش از تکنيک پرس 

شده است .جمعيت آماري اين پيمايش نيز شامل جوانان کاربر شبکه اجتماعي فيسبوک شهر
چگونه
اصفهان در سال  1391است .در پيمايش فوق به علت موجود و در دسترس نبودن هي 

چارچوب نمون هگيري مشخص و پراکندگي جمعيت آماري مورد نظر ،از نمونهگيري غير

شنامه
احتمالي با استفاده از نمونههاي در دسترس و داوطلبانه استفاده شده است .در واقع پرس 

اين پژوهش در ابتدا براي نزديک به 15هزار نفر از جوانان کاربر شبکه اجتماعي فيسبوک شهر
فصلنامهعلمی-پژوهشی
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شنامههاي بازگشته و تکميل شده توسط کاربران،
اصفهان فرستاده شد و در مرحله بعد ،از پرس 

شنامههاي مشکلدار در نهايت
با توجه به تعريف جمعيت آماري پژوهش و پس از حذف پرس 
شنامه مورد ارزيابي و بهرهبرداري نهايي قرار گرفت.
 424پرس 

مفاهیم و متغیرهای تحقیق
الف) متغیر مستقل

سبوک در
سبوک :عبارت است از مدت زماني که فرد به عضويت فی 
تزمان عضویت در فی 
مد 
سبوک در پنج طبقه -1 :کمتر
آمده است .در پژوهش حاضر مدت زمان عضويت کاربران در فی 

از شش ماه -2 ،از شش ماه تا کمتر از يک سال -3 ،از يک سال تا کمتر از دو سال -4 ،از دو

سال تا کمتر از سه سال -5 ،از سه سال تا بيشتر ،دست هبندی شده است.

سبوک
سبوک :عبارت است از مدت زماني از شبان هروز که فرد از فی 
میزان استفاده از فی 

سبوک در شش طبقه -1 :کمتر
يکند .در پژوهش حاضر ميزان دسترسي کاربران به فی 
استفاده م 

از پانزده دقيقه -2 ،بين پانزده دقيقه تا نيم ساعت -3 ،بيشتر از نيم ساعت تا کمتر از يک ساعت،

 -4از يک ساعت تا کمتر از دو ساعت -5 ،از دو ساعت تا کمتر از سه ساعت و  -6از سه
ساعت تا بيشتر ،دست هبندی شده است.

سبوک :مشارکت و فعال بودن کاربران
مشارکت و فعال بودن کاربران در استفاده از فی 

يشود .در
سبوک اطالق م 
سبوک به ميزان درگيري تعامل کاربران در فی 
در استفاده از فی 

سبوک از
پژوهش حاضر ،براي سنجش ميزان مشارکت و فعال بودن کاربران در استفاده از فی 
صهاي ذيل استفاده شده است:
شاخ 

سها و آلبو مهاي شخصي دوستان؛
لها ،عک 
 -ديدن پروفاي 

 -فقط خواندن والها و موضوعات به بحث گذاشته شده؛

 اغلب خواندن و گاهي نوشتن بر روي وال و موضوعات به بحث گذاشته شده؛ -شروع يک بحث تازه در بين گروهاي عضو؛

 -دنبال کردن لينک اخبار و موضوعات سياسي؛

 -دنبال کردن لينک اخبار و موضوعات اجتماعي و فرهنگي.

سبوک
سبوک از ديد کاربران :واقعي تلقي کردن محتواي فی 
واقعي تلقي کردن محتواي فی 

از ديد کاربران به ميزان شناخت و اعتقاد کاربران نسبت به صحت محتواي مطالب مورد استفاده

يشود .در پژوهش حاضر براي سنجش واقعي تلقي کردن
سبوک اطالق م 
در شبک هاجتماعي فی 

يشود:
فهاي زير استفاده م 
سبوک از معر 
محتواي مطالب فی 

سبوک؛
 -1اعتقاد کاربران نسبت به صحت و درستي اخبار و اطالعات فی 

سبوک در مقايسه با
شبيني کاربران نسبت به محتواي مطالب فی 
 -2ميزان اعتماد و خو 

رسان ههاي داخلي؛

سبوک از ديد کاربران.
 -3اعتبار و مقبوليت پيا مرسانان فی 

ب) متغیر وابسته

تهای دیگر جهان پیرامون متمایز
هویت فرهنگی :آن بخش از هویت که ما را از هوی 

فمان با آنها .در پژوهش حاضر
تهای ما نسبت به دیگران است نه اختال 
نگر تفاو 
یکند و بیا 
م 
یشود.
متغیر هویت فرهنگی با طیفی از سوأالت درباره هویت ملی و دینی سنجیده م 

اعتبار و قابليت اعتماد ابزار تحقيق

در پژوهش حاضر ،جهت تأمين اعتبار طيفهاي به كار رفته در سنجش متغيرها از اعتبار
محتوايي و هم چنين اعتبار صوري استفاده شده است.بدين صورت كه هر متغير با استفاده از
تعاريف نظري موجود و سازههاي نظري به صورت يك سازه عملياتي مفهومبندي شده است
(اعتبار محتوايي) .همچنين پرسشنامه پس از طراحي توسط دو نفر از اساتيد جامعهشناسي مورد
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تأييد قرار گرفته است (اعتبار صوري) .همچنین براي سنجش ميزان قابليت اعتماد پرسشنامه
از آلفاي کرونباخ استفاده شده است .براي تمام متغيرها ميزان آلفا بيش از  0/7بهدست آمد .اين
محاسبات در جدول شماره  1نشان داده شده است.
جدول  .1ضرايب آلفاي کرونباخ براي متغيرهاي پرسشنامه
متغیر
هویت فرهنگی

ابعاد

تعداد گویه

آلفاي کرونباخ

هویت ملی

16

0/86

هویت دینی

15

0/94

يافتهها

يافتههاي پژوهش حاضر در دو بخش قابل ارائه است :بخش توصيفي كه به معرفي سيماي

خگويان ميپردازد و بخش استنباطي كه به آزمون فرضيات تحقيق اختصاص دارد.
پاس 
فصلنامهعلمی-پژوهشی
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گروههای سنی
 15 -18سال

 19 -22سال

جنس

مجموع

 23 -26سال

مرد

 27 -30سال

زن

تعداد

46

57

117

28

مجموع

248

درصد

10/8

13/4

27/6

6/6

58/5

درصد

2/6

8/5

22/4

8

41/5

درصد

13/4

21/9

50

14/6

تعداد

تعداد

11

57

36

93

95

212

34

62

176

424
100

خگويان را مردان و
همانگونه كه در جدول  2آمده است در مجموع  41/5درصد از پاس 

خگويان در گروه
يدهند .بر اساس آمار فوق ،بيشترين تعداد پاس 
 58/5درصد را زنان تشكيل م 
سني  23 -26سال و کمترین تعداد در گروه سنی  15 -18سال قرار دارند.

جدول  .3ميزان هویت فرهنگی افراد و شاخصهای آن بر حسب فراوانی و درصد

پایین
متوسط
باال
کل

هویت ملی

هویت دینی

هویت فرهنگی

فراوانی

64

86

77

درصد

13/5

20/3

18/1

فراوانی

200

125

173

درصد

47/2

29/5

40/8

فراوانی

160

213

174

درصد

37/8

50/3

41

فراوانی

424

424

424

درصد

100

100

100

در جدول  3ميزان هویت فرهنگی افراد و شاخصهای آن ،قابل مشاهده است .بر اساس

خگویان
یشود که در متغیر هویت فرهنگی 40/8 ،درصد پاس 
اطالعات این جدول مشاهده م 
یشان در حد متوسط 18/1 ،درصد پایین و  41درصد نیز باال است.
میزان هویت فرهنگ 
تحليل استنباطي

هما نطور كه قبال هم گفته شد ،پژوهش حاضر داراي  4فرضيه بود كه به منظور بررسي صحت
و سقم اين فرضيات از آزمونهاي آماري مختلفي استفاده شده كه در اين قسمت ،به آنها
پرداخته ميشود.

یشود که بين مدت زمان عضويت کاربران در
در فرضیه اول پژوهش حاضر ،مطرح م 

سبوک و هويت فرهنگی آنها رابطه معناداری وجود دارد .يعني هر چه
شبک هاجتماعي فی 

سبوک بيشتر يابد ،احتمال تأثيرپذيري هويت فرهنگی آنها
مدت زمان عضويت کاربران در فی 

سبوک کمتر باشد ،احتمال
بيشتر است .بر عکس هر چه مدت زمان عضويت کاربران در فی 

تأثيرپذيري هويت فرهنگی آنها کمتر خواهد بود .برای آزمون این فرضیه از آزمون تااو-کندال
یکنیم .در جدول  4در هر مورد مقدار آماره آزمون و سطح معناداری نشان داده
 bاستفاده م 

سبوک
یشود بین مدت زمان عضویت در شبکه اجتماعی فی 
نطور که مشاهده م 
شده است .هما 

و هویت فرهنگی کاربران رابطه معناداری وجود دارد یعنی با افزایش مدت زمان عضویت
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یشود .بنابراین فرضیه اول پژوهش با سطح
سبوک ،هویت فرهنگی کاربران تضعیف م 
در فی 
یشود.
اطمینان  99درصد و سطح معناداری  0/00تأیید م 

جدول  .4بررسی رابطه مدت زمان عضویت در شبکه اجتماعی فیسبوک و هویت فرهنگی کاربران
متغير
مدت زمان عضويت در فیسبوک و
هويت فرهنگی کاربران

مقدار

سطح معناداري

آزمون فرضيه

-0/158

0/000

تأييد فرضيه

سبوک و هويت
طبق فرضیه دوم پژوهش ،بين ميزان استفاده کاربران از از شبک هاجتماعي فی 

سبوک
فرهنگی آنها رابطه معناداری وجود دارد .يعني هر چه ميزان استفاده کاربران از فی 

افزايش يابد ،احتمال تأثيرپذيري هويت فرهنگی آنها بيشتر است .بر عکس هر چه ميزان
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سبوک کاهش يابد ،احتمال تأثيرپذيري هويت فرهنگی آنها کمتر خواهد
استفاده کاربران از فی 
یکنیم.
بود .برای آزمون این فرضیه از آزمون تااو-کندال  cاستفاده م 

در جدول  5در هر مورد مقدار آماره آزمون و سطح معناداری نشان داده شده است.

سبوک و هویت فرهنگی
یشود بین میزان استفاده از شبک هاجتماعی فی 
نطور که مشاهده م 
هما 

سبوک هویت فرهنگی
کاربران رابطه معناداری وجود دارد و با افزایش میزان استفاده از فی 

یشود .بنابراین فرضیه دوم پژوهش با سطح اطمینان  99درصد و سطح
کاربران تضعیف م 

یشود.
معناداری  0/00تأیید م 

جدول  .5بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه اجتماعی فیسبوک و هویت فرهنگی کاربران
متغير

ميزان استفاده از فیسبوک و هويت
فرهنگی کاربران

مقدار

سطح معناداري

آزمون فرضيه

-0/024

0/050

تأييد فرضيه

یشود که بين ميزان مشارکت و فعال بودن کاربران
در فرضیه سوم پژوهش حاضر ،مطرح م 

سبوک و هويت فرهنگی آنها رابطه معناداری وجود دارد.
در استفاده از شبک هاجتماعي فی 

تجو باشند ،احتمال تأثيرپذيري
سبوک فعال و مشارک 
يعني هر چه کاربران در استفاده از فی 

سبوک منفعل و
هويت فرهنگی آنها بيشتر است .بر عکس هر چه کاربران در استفاده از فی 

تجو باشند احتمال تأثيرپذيري هويت فرهنگی آنها کمتر خواهد بود .برای آزمون
غيرمشارک 

یکنیم .در جدول  6در هر مورد مقدار آماره آزمون
این فرضیه از آزمون تااو-کندال  bاستفاده م 

یشود بین ميزان مشارکت و
نطور که مشاهده م 
و سطح معناداری نشان داده شده است .هما 

سبوک و هویت فرهنگی کاربران رابطه
فعال بودن کاربران در استفاده از شبک هاجتماعي فی 

سبوک ،هویت
معناداری وجود دارد و با افزایش ميزان مشارکت و فعالیت کاربران در فی 

یشود .بنابراین فرضیه دوم پژوهش با سطح اطمینان  95درصد و
فرهنگی کاربران تضعیف م 
یشود.
سطح معناداری  0/04تأیید م 

جدول  .6بررسی رابطه میزان فعالیت در شبکه اجتماعی فیسبوک و هویت فرهنگی کاربران
متغير
ميزان فعاليت و مشارکت کاربران در
فیسبوک و هويت فرهنگی

مقدار

سطح معناداري

آزمون فرضيه

-0/870

0/340

رد فرضيه

سبوک از
طبق فرضیه چهارم پژوهش ،بين واقعي تلقي کردن محتواي شبکه اجتماعی فی 

سبوک
سوي کاربران و هويت فرهنگی آنها رابطه وجود دارد .يعني هر چه کاربران محتواي فی 

را واقعي تلقي کنند ،احتمال تأثيرپذيري هويت فرهنگی آنها بيشتر است .بر عکس هر چه
سبوک را غيرواقعي تلقي کنند ،احتمال تأثيرپذيري هويت فرهنگی آنها
کاربران محتواي فی 

یکنیم .در جدول 7
کمتر خواهد بود .برای آزمون این فرضیه از آزمون تااو-کندال  bاستفاده م 
در هر مورد مقدار آماره آزمون و سطح معناداری نشان داده شده است .هما نطور که مشاهده

سبوک و هویت فرهنگی کاربران
یشود بین واقعی تلقی کردن محتوای شبک هاجتماعی فی 
م 

رابطه معناداری وجود دارد و با افزایش واقعی تلقی کردن محتوای مطالب ارائه شده در

یشود .بنابراین ،فرضیه چهارم پژوهش با سطح
سبوک ،هویت فرهنگی کاربران تقویت م 
فی 
یشود.
اطمینان  99درصد و سطح معناداری  0/00تأیید م 

جدول  .7بررسی رابطه واقعی تلقی کردن محتوای شبکه اجتماعی فیسبوک و هویت فرهنگی کاربران
متغير

مقدار

سطح معناداري

آزمون فرضيه

واقعی تلقی کردن محتوای فیسبوک و
هويت فرهنگی کاربران

0/391

0/000

تأييد فرضيه
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در ادامه به منظور مشخص شدن سهم تأثير هر يک از متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته

يشود .جدول  8مدل رگرسيوني چند متغيره هويت فرهنگی
به تحليل رگرسيوني پرداخته م 
يدهد.
کاربران را نشان م 

جدول  .8مدل رگرسيوني چند متغيره هويت فرهنگی کاربران
متغيرها
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ضرايب غير استاندارد

ضرايب استاندارد

مقدار t

سطح
معناداري
000.0

B

خطاي استاندارد

ateB

مدت زمان عضويت

-731.0

330.0

-802.0

812.4

ميزان استفاده از فیسبوک

-920.0

030.0

-760.0

-669.0

533.0

واقعي تلقي کردن

-391.0

140.0

-022.0

-546.4

000.0

مشارکت و فعالیت کاربران

900.0

230.0

430.0

472.0

587.0

يدهند که متغير واقعي تلقي کردن محتواي مطالب
آمار ههاي موجود در جدول فوق نشان م 
فی 
سبوک با بتاي  22درصد بيشتر از ساير متغيرهاي مستقل ديگر بر هويت فرهنگی کاربران
يگذارد .جهت تأثير اين متغير نيز مثبت است است و اين مطلب را نشان م 
تأثير م 
يدهد که
با افزايش ميزان واقعي تلقي کردن محتواي فی 
سبوک از سوي کاربران ،ميزان هويت فرهنگی
يکند .عالوه بر اين ،متغير مدت زمان عضويت در فی 
آنها نيز افزايش پيدا م 
سبوک با بتاي -20
درصد بعد از متغير واقعي تلقي کردن محتواي فی 
سبوک از سوي کاربران ،بيشترين تأثيرگذاري
را بر هويت فرهنگی کاربران دارد .جهت تأثير اين متغير ،منفي و معکوس است و نشان م 
يدهد
سبوک از ميزان هويت فرهنگی آنها کاسته م 
با افزايش مدت زمان عضويت در فی 
يشود و بر
عکس با کاهش مدت زمان عضويت کاربران در فی 
سبوک؛ بر ميزان هويت فرهنگی آنها افزوده
سبوک با بتاي  6درصد و مشارکت و فعال بودن
مچنين متغيرهاي ميزان استفاده از فی 
يشود .ه 
م 
کاربران با بتاي  3درصد ،به ترتيب بر هويت فرهنگی کاربران تأثير دارند.

نکه متغيرهاي مستقل تا چه حد توانست هاند واريانس متغير وابسته
براي مشخص شدن اي 

صها و آمار ههاي تحليل رگرسيوني هويت فرهنگی کاربران در
پژوهش را تبيين کنند شاخ 

جدول  9نشان داده شده است.

جدول  .9شاخصها و آمارههاي تحليل رگرسيوني هويت فرهنگی کاربران
()erauqS R

ضريب تعيين تصحيح شده
()erauqS R detsujdA

سطح معناداري

ضريب تعيين
02.0

81.0

000.0

()giS

يشود ،ضريب تعيين برابر با  0.20است و اين مطلب را
همانگونه در جدول فوق مالحظه م 

يکند که  20درصد از واريانس و تغييرات هويت فرهنگی کاربران را متغيرهاي موجود در
بيان م 
يکنند .ه مچنين با توجه به سطح معناداري بهدست آمده که کمتر از  0.05است،
معادله تبيين م 

يتوان به اين نکته پي برد که متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته يعني هويت فرهنگی تأثير داشت هاند.
م 

در ادامه ،مدل معادله ساختاري پژوهش حاضر ترسيم شده است .مدل با استفاده از نرم افزار

يشود كه متغير پنهان وابسته يعني هویت فرهنگی از دو
 Amosرسم گرديده است و مالحظه م 

بُعد هویت ملی و دینی تشکیل شده است .ه مچنین چهار ضريب ه مبستگي مشاهده ميشود

يدهد.
سبوک بر هويت فرهنگی کاربران را نشان م 
که تأثير متغير مستقل يعني شبک هاجتماعي فی 

متغير مدت زمان عضويت  ، -0/27ميزان استفاده  ،0/02ميزان مشارکت و فعاليت کاربران

سبوک  ،0/29بر هويت فرهنگی کاربران تأثير دارد.
 -0/10و واقعي تلقي کردن محتواي فی 

شکل  .1مدل معادله ساختاري

برازش مدل ب هطور كلي خوب است .در جدول  ،10تعدادي از مه مترين معيارهاي برازش
و تفسير آنها و مقدارش در مدل مفروض آمده است .ب هطور کلي ميتوان گفت که عمده
شاخصهاي برازش مدل قابل قبول هستند .بنابراين مدل ترسيم شده ،مدلي است که ميتواند
دادههاي ما را با مدل نظري تطبيق دهد .ب هعبارت ديگر ،مدل ما نشان ميدهد که دادههاي

تجربي ما ميتواند تا حدودي با نظريهها پوشش داده شود.
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جدول  .10معيارهاي برازش مدل و تفسير برازش قابل قبول
معيار برازش مدل

مقدار حاصل در
مدل مفروض

سطح قابل قبول

تفسير

وضعيت
پذيرش

نيکويي برازش
()IFG

0/99

( 0عدم برازش) تا
( 1برازش کامل)

مقدار نزديک به 0/59
منعکس کننده يک
برازش مطلوب است.

قابل قبول

نيکويي برازش اصالح
شده ()IFGA

0/69

( 0عدم برازش) تا
( 1برازش کامل)

مقدار نزديک به 0/59
منعکس کننده يک
برازش مطلوب است.

قابل قبول

ريشه ميانگين مربعات
خطاي برآورد
()AESMR

0/50

کوچکتر از 0/80

مقدار کمتر از 0/80
يک برازش خوب را
نشان ميدهد.

قابل قبول

توکر لوئيس ()ILT

0/29

( 0عدم برازش) تا
( 1برازش کامل)

مقدار نزديک به 0/59
منعکس کننده يک
برازش مطلوب است.

قابل قبول

شاخص برازش هنجار
شده ()IFN

0/59

( 0عدم برازش) تا
( 1برازش کامل)

مقدار نزديک به 0/59
منعکس کننده يک
برازش مطلوب است.

قابل قبول

کاي اسکوئر نسبي
()FD/NIMC

2/82

 1تا 5

مقدار کمتر از 1
نشاندهنده ضعف
برازش و مقدار بيشتر
از  5منعکس کننده
نياز به بهبود است.

قابل قبول

شاخص برازش هنجار
شده مقتصد ()IFNP

0/15

باالتر از  0/05يا 0/06

قابل قبول
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شاخص برازش
تطبيقي مقتصد
()IFCP

0/94

باالتر از  0/05يا 0/06

قابل قبول

نتیجهگیری

یتوان گفت
ت ،عقاید و رفتار و فرهنگ و غیره م 
در رابطه با تأثیرات رسان هها در زمینه اخالقیا 

یشوند زیرا رسان هها مجموعه بسیار
رسان هها یکی از ابزارهاي مهم و تأثیرگذار محسوب م 

گسترد هاي از پیا مها ،تصویرها و افکاري هستند که بیشترشان از جامعه سازنده رسانه گرفته
یشود.
شد هاست و عاقبت نیز به خود آن جامعه و سایر جوامع بازپس فرستاده م 

ورود برنام ههاي ماهوار هاي و اینترنتی در جهان در حال توسعه ،باعث پذیرش افکار جدید و

یشود که جوانان از عمل
یشود و همین باعث م 
شهاي زندگی وارداتی در بین قشرجوان م 
رو 

به بسیاري از عادات و رسوم سنتی جامعه خود سرباز زنند و دائم به تقلید فرهنگ غربی پرداخته
کهاي سفیدباشند و ه مچنین
و به قول فرانتس فانون با وجود پوست سیا هشان به دنبال صورت 
تهاي غربی؛ و در مقابل ،بیشتر از آنچه مبتنی بر
شهاي زندگی جدید و بدع 
در پی عمل به رو 

نشان است دورتر و شوند.
میراث فرهنگی و تمد 

تهای ملی ،دینی و
لدهی هوی 
نکنند های در فرهنگ و شک 
امروزه ارتباطات نقش تعیی 

یکند .در این ارتباط ،نوع محتوای برنام ههای رسانه با عرضه هنجارهای متفاوت
فرهنگی ایفا م 
و بعض ًا متعارض ،آثار متفاوتی در هویت شهروندان دارد .ه مچنان که نتایج پژوهش حاضر
سبوک روي هويت فرهنگی
نشان داده است در زمينه تأثير و پيامدهاي شبک هاجتماعي فی 

يتوان گفت که بين میزان استفاد ه ،مدت زمان عضويت و میزان مشارکت و فعالیت کاربران
م 
سبوک و
سبوک رابطه معنادار معکوس و بين واقعي تلقي کردن محتواي مطالب فی 
در فی 

هويت فرهنگی کاربران رابطه معنادار مثبتي وجود دارد .يعني هر چه میزان استفاده ،مدت

یکند هويت
سبوک افزايش پيدا م 
زمان عضويت و میزان مشارکت و فعالیت کاربران در فی 
یتر
سبوک را واقع 
يشود و هر چه کاربران محتوای مطالب فی 
فتر م 
فرهنگی کاربران ضعي 
یزاده و عنبرین
یشود .يافت ههاي پژوهش مهد 
یکنند ،هویت فرهنگی کاربران تقویت م 
تلقی م 

یپور ( )1391و تیلر ( )2012نيز حاکي از اين
( )1388محمدپور و همکارانش ( )1389عدل 
امر است که حضور و تعامل در فضای مجازی اینترنت و شبک ههای اجتماعی سایبری باعث
یشود.
تضعیف هویت فرهنگی کاربران م 

سبوک در تضعیف ابعاد هویت فرهنگی (هویت دینی و ملی) کاربران
در تحلیل نقش فی 
باید گفت كه احتماالً استفاده آزاد از امكاناتي چون شبک ههاي اجتماعي مجازي در خانواد ههايي

فتر از ديگر خانواد هها
بيشتر رواج دارد كه اعتقادات و باورها و در نهايت هويت ديني آنها ضعي 

يگيرد و آن اين است كه چون در جامعه
است .اما اين مسئله از عامل ديگري نيز سرچشمه م 
يشود
ما از اينترنت ،شبک ههاي اجتماعي مجازي و ماهواره اکثرا ً ب هصورت منطقي استفاده نم 
ينگر و لذ 
و اين رسان هها و امكانات اطالعاتي و ارتباطاتي ،بيشتر مروج فرهنگ ماد 
تجو و
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بزاي آن كاهش تعلقات ديني و اخالقي در
فردگرايانه غربي هستند ،يكي از جنب ههاي آسي 
نوجوانان و جوانان است .ه مچنين تعامل در فضاي مجازي تأثير دوگان هاي بر ابعاد هويت
ديني جوانان دارد؛ ب هطوري که با افزايش دسترسي و بهر همندي از مجاري نوين اطالعاتي و
ارتباطي و افزايش مد 
تزمان استفاده و نوع مصرف به دليل تلطيف افق ذهني و بينشي و ارتقاء
يهاي شناختي ،عاطفي و عملي ،از ي 
تگير 
و گسترش جه 
کسو ،از شدت ابعاد پيامدي و
يشود و از سوي ديگر ،هويت ديني جوانان در بعد شناختي تقويت م 
تجربي کاسته م 
يشود .در
واقع اطالعات ياد شده بر اين واقعيت داللت دارد که جوانان متناسب با نوع نيازهاي ديني و
مذهبي خود از اينترنت و شبک ههاي اجتماعي مجازي استفاده م 
يکنند و به همان ترتيب استفاده
يگذارد و انعطا 
نداري آنها تأثير م 
از شبک ههاي اجتماعي اينترنتي بر شيوه و سبک دي 
فپذيري
تهاي ديني مختلف را افزايش م 
نسبت به قرائ 
يدهد.
ه مچنین در تحلیل نقش شبک ههای اجتماعی مجازی همچون در تضعیف بعد دیگر هویت
فرهنگی یعنی هویت ملی کاربران باید گفت که با گسترش رو زافزون این رسان هها ،ب هویژه
در جوامع در حال گذار ،روند نوسازی به تضعیف پیوندهای سنتی م 
یانجامد .این شبک ههای
یتوانند در نگر 
اجتماعی اینترنتی م 
شها و رفتار شهروندان تأثیر گذارده و باعث کاهش ه مدلی،
احساس تعلق ملی و انسجام اجتماعی شوند .اینگلهارت 1با طرح مفهوم انقالب خاموش ،بر
شها و اید ههای جدید از طریق تکنولوژ 
این نظر است که ورود سریع ارز 
یهای نوین اطالعاتی
یتواند گسس 
و ارتباطی م 
تهای جدی در مبانی هویتی جامعه ایجاد کند .ه مچنان که کاستلز
بیان کرده است ماهواره و اینترنت با دگرگون ساختن بنیادین ماهیت ارتباطات ،نقش تعیین
گها و هویت ملی شهروندان ایفا م 
لدهی فرهن 
کنند های در تغییر و شک 
یکند (کاستلز:1389 ،
 .)383 -384عالو هبرآن ،پاستر 2بر نقش اینترنت در گسترش فرهنگ و هویت و روش جدید
ساخته شدن هویت ملی تأکید کرده است .در این خصوص ،او فرآیند جهان 
یشدن رسان هها را
با بهوقوع پیوستن افول هویت ملی تحلیل کرده است (پاستر .)52 :1377 ،گیدنز اینترنت و

ینظمی فرهنگی قلمداد کرده است.
یثباتی و ب 
ماهواره را عامل سردرگمی و ب 

یافت ههای پژوهش ه مچنین با آنچه در زمينه همسا نسازي فرهنگ كشورهاي جهان سوم با

يگيرد نيز ه مخواني دارد .از آنجا كه ايجادكنندگان و پيام فرستندگان
كشورهاي غربي صورت م 
و برنام هسازان اين تكنولوژي ارتباطي و اطالعاتي عمدت ًا كشورهاي توسع هيافته غربي هستند

1. Inglehart, R.
2. Poster, M.

تهاي پرمخاطب آنها هويت فرهنگي ،دینی ،قومی و
مها و ساي 
تعجبي هم ندارد كه انبوه فيل 

فكننده را تحتتأثير قرار داده و تضعيف نمايد .با اين حال در سا لهاي
ملي كشورهاي مصر 
يخورد كه نشان از ظهور و احياي
تهايي در برابر اين جريان به چشم م 
اخير در اينترنت مقاوم 

تفرهنگی در اينترنت و فضای مجازی شبک ههای اجتماعی اینترنتی است .در مجموع
هوي 

یتوان گفت که قرارگرفتن جوان ایرانی در برابر شبک ههای
با توجه به یافت ههای پژوهش م 
اجتماعی مجازی با سیل عظیمی از اطالعات و برنام ههاي متنوع از سراسر جهان که هرکدام

گهاي جدیدي
یشود که جوانان با فرهن 
یکند باعث م 
فرهنگ خاص خود را ارائه و معرفی م 

یتوان شاهد تغییرات
ت .لذا در نتیجه این امر م 
روبرو شوند که با فرهنگ خودشان متفاوت اس 
فرهنگی همچون تغییر روی ه ،رفتار ،طرز تفک ر ،هویت فرهنگی و در واقع منش زندگی جوانان

بود .در واقع ،شاید بتوان گفت هویت فرهنگی کنونی جوانان ایرانی درگیر یک بحران ناشی از

تساز رسان ههای نوین در کنار پیدایش عناصر و فرآیندهاي جهانی شدن است
تجربه فضاي هوی 
که تقریب ًا بر کلیه ابعاد فرهنگ کنونی کشور تأثیر نهاده است ،هما نطور که بسیاري از مطالعات

تهاي
دیگر نیز به همین استنتاج رسید هاند .به این معنا که جوانان امروز بر پای ههاي لرزانی از هوی 
یگیرند .گسترش ارتباطات
چکدام از آنها جاي نم 
سیال عصر مدرن قرار گرفت هاند که در قالب هی 

یست که در آن
و گردش آزاد اطالعات در جهان معاصر بستر نوینِ مملو از چالش و فرصت 

هویت فرهنگی کلیه جوامع در معرض تغییرات شگرف قرار گرفته است .در یک جمع بندي
یشود که امروزه هویت فرهنگی ایرانی در وضعیت مبهم و حساسی به
کلی ،بر این نکته تأکید م 

شهاي هویتی جدي متأثر از اثرات رسان هاي است.
یبرد و بنابراین در معرض چال 
سر م 
پیشنهادها و ارائه راهکار

 -1برنام هريزي دقيق در رابطه با برنام ههاي هويتي جوانان ،به منظور آگاهي از وضعيت

جديد و رشد و پويايي ابعاد مختلف هويتي آنها.

تساز نهادهاي اجتماعي بايد به کمک ابزارهايي که در اختيار دارند
مهاي هوي 
 -2مکانيس 

(نظير :خانواده ،آموزش و پرورش دانشگا هها و رسان ههاي داخلي) به انتقال صحيح ميراث

فرهنگي ،تاريخي و اجتماعي به افراد جامعه و ب هويژه نسل جوان بپردازند اين امر با برنام هريزي
يشود.
ميسر م 
و مديريت صحيح ّ

شهاي الزم به
 -3ب هجاي اقدامات قهري بايد برنام هاي براي ارتقاء فرهنگي داشت .آموز 
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نوجوانان از طريق رسان هها ،خانواده و نهادهاي آموزشي ،نقش سازند هاي در افزايش مهارت

يهاي ارتباطي را در برخواهد داشت .برای مثال
بهاي ناشي از اين فناور 
جوانان و كاهش آسي 

بهایی در زمینه نحوه استفاده مفید و درست از اینترنت و یا فضای مجازی به رشته
یتوان کتا 
م 
تحریر د رآورد و در محتوای درسی مدارس و دانشگا هها گنجاند.

 -4افزايش سواد رسان هاي نوجوانان ،جوانان و خانواد هها در برخورد با محتوا و مطالب

شبک ههاي اجتماعي مجازي.

 -5حال که شبک ههاي اجتماعي مجازي ب ه عنوان يک رسانه نوين در هويت فرهنگی،

ملی و دینی جوانان تأثير دارند و استفاده از آن بين جوانان بسيار رايج است ،وظيفه مسئولين

يباشد که با اتخاذ تدابير الزم و از را ههاي مناسب سبب تقويت هويت اجتماعي و ملی
جامعه م 

يهاي مدرن گردند تا به حفظ و تقويت فرهنگ بومي و از طريق آن
جوانان با استفاده از فناور 

به انسجام و وحدت ملي کمک نمايند.
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نکه اگر با اين پديده نوظهور به شکل منطقي برخورد شود و درک درستي
 -6سرانجام اي 

نکه اين پديده،
يرغم اي 
يتوان گفت عل 
از امکانات و ابزارهاي نهفته در آن حاصل شود ،م 

يتواند به عاملي
کسري پيامدهاي منفي را در بعضي از ابعاد به همراه دارد ،در بيشتر زمين هها م 
ي 

مهم براي رشد و تعالي ابعاد مختلف هويتي جوانان تبديل گردد که پايه و اساس مهمي براي

يتوان بنيا نهاي پيشرفت و
تقويت و پويايي هويت فرهنگی آنان خواهد بود .از اين طريق م 

توسعه جامعه را پاي هگذاري کرد.
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