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  با هويت ملي جوانان خارجيهاي داخلي و  مصرف رسانه ةرابط

  *ياكبر نيحس

  چكيده
مطالعه حاضر به بررسي وضعيت هويت ملي جوانان و ابعاد سازنده آن و رابطه استفاده از 

هاي داخلي و خارجي با هويت ملي جوانـان پرداختـه اسـت. بـراي سـنجش       انواع رسانه
ها با ابعاد مختلـف   هويت ملي ابعاد شش گانه مشخص و سپس رابطه مصرف انواع رسانه

يبر شـ يمايروش پ مطالعهبـا لي بررسي شده اسـت.  هويت ملي و شاخص تركيبي هويت م
گانه شهر تهران انجام شده است. نتايج  22ساله مناطق  29تا  15نفر از جوانان  380روي 

اي مربوط به اسـتفاده از تلويزيـون و مـاهواره     تحقيق نشان داد كه بيشترين مصرف رسانه
 70يـت ملـي جوانـان    است. بررسي وضعيت هويت ملي جوانان نشان داد كه ميانگين هو

ها با هويت ملي نشان  ) است. مدل ساختاري رابطه استفاده از انواع رسانه100تا  0(در بازه 
داراي رابطـه منفـي و    - 0.23داد كه از ميان شش رسانه مورد بررسي ماهواره بـا ضـريب   

  داري با هويت ملي جوانان دارند.  رابطه مثبت و معني 0.16تلويزيون داخلي با ضريب 
  .لهئهاي رسانه مقدمه و بيان مس اي، برنامه هويت ملي، جوانان، مصرف رسانه :ها هواژكليد

  
  . مقدمه1

اي اسـت،   هاي اساسي در بعد تكاليف جامعه هويت ملي به اين دليل كه پاسخگوي پرسش
كند. اين  هاي اجتماعي فراهم مي براي افراد جامعه پايه و پشتوانه فكري براي رفتار و انديشه

شـدن، باعـث ايجـاد تغييـرات      امروزه افزايش ارتباطات جهاني و جهانيدر حالي است كه 
در و هاي گوناگون، قرارگرفتن  جوامع مختلف شده است. رواج ارزشفرهنگي بسياري در 

فـرو بـرده كـه     وضعيتيهاي مختلف، انسان امروزي را در چنان  ها وگرايش معرض انديشه
انبـوهي  شخصيت انسان امروزي معجوني است از  .خود را به فراموشي سپرده استيكسره 

                                                                                                 

  H-akbari@um.ac.ir، مشهد يدانشگاه فردوس ي، گروه علوم اجتماعي،شناس جامعهيار استا *
 12/7/1396، تاريخ پذيرش: 24/3/1396تاريخ دريافت: 



 هاي داخلي و خارجي با هويت ملي جوانان رابطة مصرف رسانه   2

انـي كشـانده   رمسيرهاي زندگي به حيناهمخوان كه او را در كشاكش ي ها و هنجارها ارزش
و گرفتارشـدن در   ،قـدرتي سياسـي   احساس بي ،است. تحوالت سريع اجتماعي و فرهنگي

كـه  اسـت  ثباتي قـرار داده   شده، شخصيت انسان امروزي را در چنان بي روند اقتصاد جهاني
بـه كثـرت    امروزه با توجه ،. بنابراين»رود به كجا مي«و »خواهد چه مي«و  »كيست«داند  نمي

فرد در جامعه، هويت ملـي دچـار نقصـان شـده و پايـه و      از سوي هاي كسب شده  هويت
  .مورد تهديد قرار گرفته استاساس شخصيت متعهد به جامعه 

اين روند بويژه در كشورهاي در حال توسعه نمود بيشتري دارد. ايـن كشـورها كـه تـا     
با هجـوم انـواع مظـاهر     داشتند،را هاي ويژه خود  ها، هنجارها و نگرش چندي پيش ارزش

گونـه كـه كـاترين     هويتي شدند. همـان  فرهنگي ـ اجتماعي غرب، دچار نوعي تناقض و بي 
هويت ملي معموالً با دو نيروي  آن است كه عصر مدرن،يكي از نتايج كند ن اشاره مياتهراني

نيروهـاي  از يك سـو و  )globalization( شدن  نيروهاي جهاني ؛شود متناقض اصلي معين مي
طور همزمان هويـت ملـي را كامـل و     به. اين دو نيرو از سوي ديگر )locality( گرايي محلي

. شـوند  تقويـت مـي  اي  رسـانه وسيله روندهاي ارتباطـات   بهنيرو كنند و هر دو  تكه تكه مي
  )211: 1998(تهرانيان، 

بسـياري  ي هـا  تنـاقض ر از جامعه سنتي بـه صـنعتي،   ادر ايران نيز با توجه به دوران گذ
خود  »ملت«و  »خود«هايي درباره  در زمينه پاسخگويي به پرسش ،دامنگير بويژه نسل جوان

هـاي   نشان از آشفتگي و بحران در پايـه  ،بسياريهاي  پژوهشكه ؛ به طوري است ... شده و
 ،مـودب  ؛1380 ،صـالحي و زاللـي   ؛1379 ،هويتي شخصيت جوان ايرانـي دارد(حاجيـاني  

هاي  فرد ايراني هر چند از لحاظ تاريخي و فرهنگي داراي پشتوانه ).1380 ،روحاني ؛1377
اي را پشت سر خود دارد، در كسب اين هويت  عظيم ملي است و افتخارات و فرهنگ غني

ترين آن تعارض ظاهري ميان عناصر اصـلي ايـن    روست كه مهم با مسائل و مشكالتي روبه
اي اسـت از هويـت    شته شكل گرفته، آميختـه هويت است. هويت ايراني كه طي ساليان گذ

ها هر يك حامـل   ملي باستاني، هويت ديني اسالمي و عناصري از هويت غربي . اين هويت
رسد تفكر ايراني هنوز قادر به آميخـتن   نظر مي هاي خاص خود هستند و به ها و انديشه پيام

  آميز عناصر ياد شده نيست.  موفقيت
هاي  اي به هم پيوسته از ويژگي مجموعه ؛اي است شبكه جهاني امروز،جهان در حقيقت 
 ةاي، هويت سرچشـم  مركز، درهم تنيده و چند وجهي است. در دنياي شبكه فرهنگي كه بي

اند. مكان، فضا، زمان، فرهنگ، جامعه  اما منابع هويت ساز دگرگون شده ،معنا و تجربه است
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. سـرزمين زدايـي ناشـي از جهـاني     هايي متفاوت دارنـد  و دولت، در مقياس با گذشته نقش
زمـان)،   فشردگي زمـان (دنيـاي بـي    ،شدن( نامكاني)، مرز گريزي فضاها (در هم آميختگي)

تر شدن  ها (غير رسمي د مراجع اجتماعي (چند پارگي) و كاهش نقش هويت ساز دولتتعد
  هويت) از جمله رويدادهاي پيش روست.

و تأثير بسياري  هاي پرشتابند متن اين دگرگوني ها نه در حاشيه كه در رسانهدر اين ميان، 
اند كه دنياي چند  هايي موفق رسانهدر ايجاد و تقويت هويت ملي دارند؛ هر چند بايد گفت 

اي، چند منبعي و متنوع را به رسميت بشناسند و درصدد ايجاد فضاي تـك سـاحتي    شالوده
باعـث گسـترش ضـريب نفـوذ     نباشند. بر اساس آمارها رشد سريع تكنولوژيهاي ارتبـاطي  

هايي چون اينترنت، تلفن همراه و شبكه هاي مـاهواره اي شـده اسـت. بـر      العاده رسانه فوق
 96اساس آمارها نيمي از جمعيت جهان به نسل سـوم موبايـل دسترسـي دارنـد و حـدود      

ميليارد  2درصد (يعني چيزي بيش از  38كنند و  درصد جمعيت جهان از موبايل استفاده مي
) به اينترنت دسترسي دارند. اين در حالي است كه در ايران ضريب نفوذ تلفن همراه در نفر

 27درصد خانوارهاي ايراني داراي رايانه بوده و  42درصد بوده و حدود  78حدود  91سال 
درصد جوانـان كشـور از اينترنـت اسـتفاده      52درصد به اينترنت دسترسي دارند. همچنين 

دهـد كـه بـر اسـاس      ط به استفاده از ماهواره در كشور نيز نشان مـي كنند. آمارهاي مربو مي
درصد خانوارهـاي ايرانـي از مـاهواره اسـتفاده      70تا  50تخمين ها و مطالعات ميداني بين 

 هـاي  درحـوزه  مختلفـي  تغييـرات  ايجـاد  باعث ها رسانه اين از استفاده ضريب اينكنند.  مي
 وگسـترش  رشـد « كنـد  مـي  اشـاره  نيز يدنزگ همچنانكه. است شده بشري زندگي گوناگون
 همبسـته [انساني]  تجربه شدن اي واسطه در تنظيم افزايش با مستقيم طور  به مدرن نهادهاي

 امـروزه  زيـرا  كننـد،  مـي  ايفـا  جديـد  هـاي  رسانه ميان اين در را نقش مهمرين و است بوده
)پاسـتر  يكـي از   132: 1995(استونسـون،   »انـد  انسـاني  هـاي  تجربـه  در ميـانجي  ترين مهم

در ايـن زمينـه    "هـا  عصـر دوم رسـانه  "پردازان پست مدرنيسم، در اثر خود با عنـوان   نظريه
هـا، يعنـي عصـر اينترنـت،      هاي فني مربوط به عصر دوم رسـانه  آنچه در نوآوري«گويد:  مي

هنگي و روش پست الكترونيكي و ماهواره مهم است، دگرگوني گسترده فرهنگ، هويت فر
  )108: 1383(شجاعي، » هاست. جديد ساخته شدن هويت

بنابراين، توجه به ارائه تصويري يكپارچه و صحيح از هويت ملـي ايرانـي بـويژه بـراي     
هـا در ايـن ميـان از جايگـاه بسـيار مهمـي        جوانان حـائز اهميـت اساسـي اسـت و رسـانه     

ترين مسائل  مروزه يكي از اساسيبا اين حال بايد گفت كه مسئله هويت ملي ابرخوردارند. 
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، ايـن  رود كه بايد به آن پاسخ داده شود. بنـابراين  به شمار مي نظام اجتماعي ايرانروي  پيش
هـاي   رابطه استفاده از انواع رسـانه  به دنبال پاسخگويي به اين پرسش اساسي است كه مقاله

  داخلي و خارجي و هويت ملي جونان چيست؟
  

  نظريمفاهيم و مالحظات . 2
  هويت ملي 1.2

مفهوم هويت ملي بحثي است كه بطور فزاينده اي، پس از جنگ سرد برجسـته (اسـتون و   
) و وارد ادبيات علوم انساني شد. در حقيقت هويت ملي جزء مهمـي از  31: 2007ريزوال 

كند كـه عنصـر    ) همانگونه كه اريكسون اشاره مي95: 2000هويت فردي است (اندرسون 
: 1998) است. (مـك كـرون،   self identificationملي، تعيين هويت خود( كليدي در هويت

). بنابراين هويت ملي جزئي مهم از تعريف فرد از خود است و تناسب فـرد و جامعـه   27
 social) هويت ملي را نماد خود اجتماعي(1992كند. در اين راستا داوا ( او را مشخص مي

selfطريق احساس تعلق به اجتماع ملي خـود، نـه تنهـا     ). فرد از79: 1992داند ( ) فرد مي
كنـد.   كند، بلكه چشم اندازي از آينده را نيز براي خود ترسيم مي گذشته خود را دروني مي

) هويت ملي، موضوعي دربـاره اسـتفاده از منـابع تـاريخي، زبـاني و      1996به عقيده هال (
ـ «)بيشتر از process of becoming» (روند شدن«فرهنگي در  ) اسـت. هويـت   being» (ودنب

اسـت.  » شويم چه چيزي ما مي«، » از كجا آمده ايم« يا » چه كسي ما هستيم«ملي بيشتر از 
  ).  24: 2002(ادنسور، 

  توان گفت كه  بنابراين مي
عناصـر و   ،هاي مثبت نسـبت بـه عوامـل    ها و نگرش اي از گرايش هويت ملي مجموعه

عنوان يك واحد سياسي   سطح يك كشور بهكننده در  بخش و يكپارچه الگوهاي هويت
است. براساس اين تعريف، هويت ملي به عنوان مفهومي مركب و چند ركنـي در نظـر   
گرفته شده است كه در سطح ذهنيت و رفتار يكايك شهروندان قابل بررسي و جستجو 

  )197: 1379 ،(حاجياني. است

اور است كه ايجاد هويـت  سرشناس سياست تطبيقي بر اين ب كارشناس»گابريل آلموند«
هاي سياسي در تمام  هايي است كه نظام ترين چالش مشترك در ميان شهروندان يكي از مهم

 ؛. نبود چنين حس هويتي تبعات سياسي فراوانـي بـه همـراه دارد   رو هستند روبهجهان با آن 
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هـاي   تـرين داليـل آشـوب    اصلي ءقومي يا مذهبي جز ،هاي ملي زيرا تعارض بر سر هويت
ياسي است؛ مثل ايرلند شمالي، يوگسالوي سابق، رواندا و ... اين در حالي است كه برخي س

يـك  از مردم ژاپـن  بيشتر چرا كه  ؛از كشورها نظير ژاپن از اين نظر موقعيت مساعدي دارند
. دينشان نيز بودايي و شينتو است ،كنند و عالوه بر اين و به يك زبان صحبت ميهستند نژاد 

ترين كاركرد هويت، ايجاد پيوستگي و هماننـدي   مهم) در حقيقت 18ـ   19: 2000(الموند، 
دهي، ساماندهي و سازماندهي هويت هر فرد دو عنصر دخالـت دارنـد كـه     است. در شكل

توجه آن است كه هويـت  شايان از: تعريف ما از خود و تعريف ما از ديگران. نكته   عبارتند
  .)196: 1379 ،(حاجياني. شود مطرح مي »غير«در هر سطحي در مقابل 

  
  گيري هويت ملي جوانان ها و شكل رسانه 2.2

يـابي اسـت.    گيري شخصيت نوجوان و جوانان، مسئله هويـت  يكي از مسائل مهم در شكل
هايي از اين قبيل است: من كيستم  جوانان و نوجوان پيوسته درگير يافتن پاسخ براي پرسش

پيوسـته در ايـن فكرنـد كـه چـه چيـزي مهـم و        و نقش و جايگاه من در جامعه چيست؟ 
دهي به شخصيت خود استفاده كنند. جوانان و نوجوانـان   ارزشمند است تا از آن براي شكل

هـا   توانند به تنهايي به ايـن پرسـش   با توجه به محدوديت دانش و نداشتن تجربه كافي نمي
ش به الگوها و منابع پاسخ دهند و هويت خود را بسازند.از اين رو براي ساختن هويت خوي

هـا هسـتند.    يـابي جوانـان و نوجوانـان، رسـانه     شوند. يكي از منابع هويت ديگر متوسل مي
هاي فناوري باشـند. بنـا بـه تعريـف      توانند شامل همه شكل ها در تعريف گسترده مي رسانه

رفـت در  اي با توليد، بازتوليد و توزيع مع پرداز ارتباطات، نهاد رسانه دنيس مك كوايل نظريه
اي از نمادها سروكار دارد كه ارجاع معناداري به تجربـه در   ترين معاني آن، با مجموعه وسيع

سازد تا به تجربه خويش معنا بخشيم، ادراك  جهان اجتماعي دارد. اين شناخت ما را توانا مي
خود را درباره آن شكل دهيم و در ذخيره كردن معرفت گذشته و تداوم فهم كنـوني سـهيم   

  )119: 1385م . (خانيكي، شوي
ها، از يك سو، نگاه خـوش   هاي اطالعاتي و جهاني شدن رسانه امروزه گسترش فناوري

هاي فردي  بينانه و انتظار ايجاد مدينه فاضله و از سوي ديگر، نگاه بدبينانه و فرسايش هويت
حـران در  هـا در هويـت يـابي يـا ب     دهد. بنابراين، بررسي نقش رسانه و اجتماعي را نويد مي

ايجاد هويت جوانان و نوجوانان، از موضوعاتي اسـت كـه بايـد بـه آن پرداخـت. تنهـا در       
هـاي مهـاجم    تـوان از تـأثيرات منفـي رسـانه     هاست كـه مـي   صورت آگاهي از نقش رسانه
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سـازي مثبـت و تسـهيل     هاي جديد ارتباطي به منظـور فرهنـگ   جلوگيري كرد و از فناوري
  )102: 1383نوجوانان بهره برد. (شجاعي، يابي جوانان و  فرايند هويت

از نظر پياژه، كودك در حال رشد ابتداً نوعي وابستگي يكجانبه را نسبت به يـك اقتـدار   
كند. او در اين مرحله يك پيرو يا هدايت شونده از سوي ديگـري اسـت. در    برتر تجربه مي

اي  كي بعد كودك رابطـه اين مرحله از زندگي كودك، رسانه يك اقتدار برتر ديگر است. اند
آورد كه از حمايت دو  كند و بعد استقاللي را به دست مي دوجانبه با دوستان خود برقرار مي

طـور مسـتقيم بـه ايـن مسـاعدت، خودجوشـي و        گيرد. رشد شخصـيت بـه   طرفه بهره مي
  )172: 1385شود. (محمدي،  هماهنگي با ارتباط منوط مي

راليا به موضوعاتي از قبيل تجربه كودكان از مقوله هادر است حجم قابل توجهي از پژوهش
دهند، واكنش آنها نسبت  هايي را ترجيح مي برداري و اينكه چه برنامه ها، الگوهاي بهره رسانه

ها و تفسيرشان از آنها اختصاص داشته است. اين مطالعات دامنه وسيعي از  به محتواي برنامه
آموزان دبيرسـتاني را نسـبت بـه     تا ديدگاه دانش نخستين تجارب نوزاد از تماشاي تلويزيون

). در همـين زمينـه   165: 1380گيرد (دوركين و لوو،  هاي تلويزيوني در برمي محتواي برنامه
طلب اسـت.   اي بسيار فعال و مشاركت ) معتقد است كه تلويزيون، تجربه1987مك لوهان (

كنـد. كيفيـت    كـه تماشـا مـي    هـايي اسـت   كودك همواره در عمل، دستيار تهيه كننده برنامه
بـه  «يـا  » گـرم «موزاييكي و حجم اندك محتواي اطالعاتي هر تصوير، فرايندي به اصطالح 

آيـد،   هر نوع اطالعاتي كه از تصاوير به دست مـي «آورد.  را پديد مي» طلب شدت مشاركت
 براساس فرضيه مك لوهان، كودكـان هـر آنچـه را كـه از    » بايد از سوي بيننده تكميل شود.

كننـد. (مرلـو، فلـورس،     هاي زندگي خويش كامل مي دارند، با واقعيت تلويزيون دريافت مي
1380 :251(  

» رويكرد فراگيري اجتماعي«اي كه در اين زمينه مطرح شده است،  ترين نظريه شايد مهم
و همكارانش باشد. از آنجا كـه بخـش اعظـم فراگيـري مـردم از طريـق       » آلبرت باندورا«از 

توان نتيجه گرفت كـه فراينـدهاي مشـابه     واسطه پيرامونشان است، مي محيط بيمشاهده در 
هاي گروهي نيز همين تأثير را بر مخاطبان دارند. مطالعات بسياري نشان داده است كه  رسانه

كنند  بينند، تقليد مي طور مستقيم آنچه را كه بر صفحه تلويزيون مي كودكان و نوجوانان يا به
  ).274: 1380افزايند (گرويل،  الگوهاي رفتاري خويش مي يا آن را به ذخيره

هـا،   ها بر شكل گيري خود معتقد است كه پيشرفت رسانه تامسون با تاكيد بر تاثير رسانه
اي شد، به روي  هاي جديد دانش غيرمحلي و ديگر انواع مواد نمادين رسانه با گشودن شكل



 7   ياكبر نيحس

كند؛ به اين معنا كه وقتـي   كند. پربار مي مي را پربار و تقويت» خود«، سازمان بازتابي »خود«
كننـد، قادرنـد از دامنـه رو بـه      اي شدة ارتباطات دسترسي پيدا مـي  هاي رسانه افراد به شكل

اي شـده را،   استفاده كنند. مواد رسـانه » خود«گسترشي از منابع نمادين براي مقاصد ساختن 
توان در جريان خودسازي در هـم   ، ميمانند مواد نمادين مبادله شده از طريق تعامل رودررو

شود كه  آميخت، بنابراين خود به نحو روزافزوني به عنوان يك طرح بازتابي سامان يافته مي
وار،  اي شده (از جمله ديگـر مـواد) را در داسـتاني شـرح حـال      از طريق آن فرد مواد رسانه

ها نيز سازمان بازتاب  آميزد. پيشرفت رسانه منسجم و پيوسته در حال تجديد نظر در هم مي
كند به اين معني كه با گسترش منـابع نمـادين موجـود     را عميق و برجسته مي» خود«دهنده 

هـاي آنهـا    رو هستند، افق طور مداوم با امكانات جديد روبه براي فرآيند خودسازي، افراد به
گـوني  هـاي مـورد اشـارة نمـادين آنهـا پيوسـته در حـال دگر        كند؛ و موضوع مدام تغيير مي

هـا در   ). از سوي ديگر جرج گربنر با تاكيد بر نقش منفـي رسـانه  297 -  298: 1379است(
يابي جوانان و نوجوانان معتقد است كه امـروز مـا داراي يـك نظـام و محـيط       زمينه هويت

اند و نه مدارس، نه مذاهب و نـه هـيچ    فرهنگي هستيم كه آن را نه پدر و مادرها ايجاد كرده
هـاي   جامعه؛ اين محيط دست پروردة تعداد معدودي از نهادها و شـركت  فرهنگ مربوط به

يـابي كودكـان و    اي دارنـد و مـانع هويـت    بزرگ است كه نفوذ تجـاري، سياسـي و رسـانه   
  ).107: 1383شوند (به نقل از شجاعي،  نوجوانان با الهام از جنبش محيط فرهنگي مي

كاس تعيين هويت (شناسايي) يك ها نقش قاطعي در بيان و انع بر اين اساس، رسانه
كنند. همراه با توسعه چاپ انبوه در  شخص در كشوري كه او به آن تعلق دارد، بازي مي

هاي كلي به عموم مردم فرصت ديـدن كشـور و شـناخت     ها و نقشه قرن پانزدهم، كتاب
)نكته بديهي، غيرقابل انكار بـودن نقـش   112: 1385زبان و ادبيات آن را داد. (محمدي، 

هـاي ملـي و قـومي اسـت. فنـاوري جديـد        فناوري ارتباطات در تغيير و تحول فرهنگ
شـود؛ بـه    ارتباطي باعث تسريع در فرآيند جهاني شدن و فشردگي زماني ـ مكـاني مـي   

نحوي كه خودبسندگي و ميل به انزواگرايي محلي، اكنون جاي خـود را بـه همبسـتگي    
هاي ناشي از ارتباطات، تنوع و تعـدد   متقابل جهاني داده است. همچنين گسترش آگاهي

تر كرده است. ترديدي نيست كه امروزه يافتن كشوري بـا   فرهنگي را در جوامع برجسته
هـاي   هاي قومي و اقليـت  فرهنگ يكدست و يكسان دشوار است. بنابراين واقعيت گروه

توان نقش آن را ناديده گرفـت. (رحمـت    ملي در عصر حاضر بسيار جدي است و نمي
  .)104ـ  105: 1384لهي، ال
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  ة پژوهشپيشين 3.2
صـورت گرفتـه اسـت،     يمل تيبا هو يمصرف رسانه ا نيرابطه ب يكه بر رو يدر مطالعات

 يدار و در برخـ  يرابطه معنـ  نياز مطالعات ا يدهد كه در برخ يبدست آمده نشان م جينتا
رسـانه   كيـ اير كل د يگروه يها مطالعات رسانه نياز ا يدار بوده است. در برخ يمعن ريغ

ها بطور همزمان  مصرف انواع رسانه  ريتاث زين گريد ي. در برخستقرار گرفته ا يمورد بررس
كـه بـر اسـاس يـك      رديـ گ يمـ  جـه ي) در مطالعـه خـود نت  1387( يعيشده است. رب يبررس
بندي نسلي، نسل سوم بيشترين كاربران اينترنتي در ايران بوده و بـيش از نسـل هـاي     تقسيم
هاي نوين، عامل تغييرات در نهادهـاي   در معرض آثار ناشي از اينترنت همچنين رسانهديگر 

اند و فضاي مجازي عوامل معناساز هويتي را دستخوش تغيير نموده است.  هويت ساز شده
 - كـه مصـرف علمـي     رسند يم جهينت ني) در مطالعه خود به ا1393( يسيمرتضايي  و ادر
) در 1388و همكـاران (  يزيـ ملي نوجوانان تاثير دارد. عز اي بر هويت يابي فرهنگي رسانه

دانش آموزان، نشـان داد كـه    نيدر ب يو ادب يزبان تيبا هو يگروه يها رابطه رسانه يبررس
ـ  يزبان تيبا هو يدار يو معن يرابطه منف يگروه يها رسانه يبيشاخص ترك دانـش   يو ادب
 تيـ دانشگاه ترب انيدانشجو ي) در مطالعه خود بر رو1389( يو آزادوار اتيآموزان دارد. ب

هـاي ارتبـاطي نـوين) قـرار      كه در معرض فرآيند جهاني (رسانه دنديرس جهينت نيمعلم به ا
) در مطالعه خـود  1391و همكاران ( چيهرسهمچنين گرفتن رابطه اي با هويت ملي ندارد. 

دانشـجويان دانشـگاه اصـفهان     تاثيرات مصرف رسـانه اي بـر هويـت اجتمـاعي     يبه بررس
شـنيداري   - نوشتاري و ديداري  - هاي چاپي  آنها نشان داد استفاده از رسانه جيپرداختند. نتا

  شود. گذارد و باعث تقويت اين هويت مي بر روي هويت ملي تاثير مثبتي مي
ان ) نش1388و همكاران ( ينيمطالعه حس يمل تيانواع رسانه ها بر هو ريارتباط با تاث در

دارند، اما مـاهواره و   يمل تيبر هو يدار ياثر مثبت  معن ونيزيو تلو ويداد كه استفاده از راد
 ي) در بررس1388و همكاران ( يندارند. ربان يمل تيبر هو يدار يكتب و مجالت رابطه معن

دانشـگاه   انيدانشجو نيو ابعاد آن در ب يمل تيبا هو يو خارج يداخل يها رسانه نيبرابطه 
بـا   دار يرابطـه مثبـت معنـ    يدارا يداخل يها استفاده از رسانه زانياصفهان نشان دادند كه م

 تيـ بـا هو  دار يو معنـ  يرابطه منف يدارا يخارج يها استفاده از رسانه زانيو م يمل تيهو
شهروندان شهرستان كاشـان   ني) در ب1391مقدم ( ييو شفا يازين مطالعه جيهستند. نتا يمل

دار و مثبت بين ميزان استفاده از تلويزيون و ميزان گرايش به هويت  داد كه رابطه معني نشان
دار و منفي بين ميزان استفاده از ماهواره و اينترنت با ميزان گرايش بـه   ملي و نيز رابطه معني
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هويت ملي را به ترتيب با وجود دارد. هم چنين، نتايج آزمـون كـاي اسـكوئر معنـي داري     
ن نوع محتواي برنامه هاي مورد استفاده از تلويزيون و ماهواره و اينترنت بـا ميـزان   رابطه بي

 جـه يتت نيـ ) در مطالعه خـود بـه ا  1388( يگرايش به هويت ملي را تاييد كرده است. ظروف
ها و ميزان هويت ملي رابطه آماري معنـي داري وجـود    كه بين ميزان استفاده از رسانه ديرس
ويزيون با افزايش هويت ملي و استفاده از موبايل و اينترنـت، بـا كـاهش    . استفاده از تلدارد

  ميزان هويت ملي همراه است.
  
  قيتحقي نظر ارچوبهچ 4.2

مطابق با نظريات ارائه شده فرد، هويت فردي و ملي خـود را در فراينـد جامعـه پـذيري از     
قسمتي از هويت فرد را آورد. اين منابع، با توجه به ماهيت خود،  منابع مختلفي به دست مي

دهند. بويژه در مورد هويت ملي، انتقال عناصـر احساسـي و شـناختي نسـبت بـه       شكل مي
اجتماع عام از طريق منابع مختلف، از اهميت به سزايي برخـوردار اسـت. بـويژه در دوران    

ها و منابع هـويتي مختلـف ممكـن اسـت      معاصر كه تعدد عناصر ارائه شده از سوي رسانه
گيري هويـت   تواند به شكل هاي چندپاره و نامنسجم شود، اين امر مي ظهور هويت منجر به

هـا حـائز    ملي ضعيف و در نهايت بحران هويت در افراد بينجامد.در اين ميان نقـش رسـانه  
ها محتواي خود را چگونه  ها، اينكه رسانه اهميت بسياري است. مطابق با نظريات تاثير رسانه

هـا   تواند ميزان و ماهيت تاثير رسانه آنها با مخاطبان چگونه است مي دهند و نسبت انتقال مي
تواننـد بـر    هاي گروهي از طريق ديگري نيـز مـي   بر هويت ملي جوانان را نشان دهد. رسانه

هويت ملي تأثير بگذارند كه همان روايت هويت ملي است. اينكه هويت ملي چگونه و بـا  
اي جامعه منتقل و شناسانده شود و چـه عناصـري   ها به اعض چه شگردهايي از طريق رسانه

تواند نوع نگاه افراد جامعه و ميزان احساس تعلق آنان به هويـت   مورد تاكيد قرار گيرند، مي
ملي را مشخص كند. هر چند اين روايت ممكـن اسـت از طريـق مجراهـاي ديگـري نيـز       

  شود.  ارائه
هاي داخلي و خـارجي و   سانههاي مختلف بويژه ر با توجه به كثرت و گستردگي رسانه

تواند به طرق مختلفي تحـت تـاثير آنهـا     تنوع برنامه هاي ارائه شده، هويت ملي جوانان مي
هاي مختلف و اهداف آشكار  هاي متنوع ارائه شده در رسانه قرار بگيرد. قطعا با توجه به پيام
با توجه به رسانه و نـوع  ها، هويت يابينوجوانان و جوانان نيز  و پنهان گردانندگان اين رسانه
تواند ماهيتي كم وبيش متفاوت به خود بگيرد. هر چند در روند  برنامه هاي مصرف شده مي
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هويت يابيملي جوانان عوامل مختلفي موثرند ولي قطعا با توجه به اهميت و گسـتره ره بـه   
  ها، مصرف رسانه اي نقشي قاطع در اين روند دارد. فزوني رسانه

  
  . روش تحقيق3
هاي مورد نيـاز بـا اسـتفاده از     باشد و داده وش تحقيق حاضر ميداني و تكنيك پيمايش مير

ساله  29تا  15جوانان جامعه آماري تحقيق شامل كليه ابزار پرسشنامه گرداوري شده است. 
باشـند.   شهر تهراناستكه توانايي (جسمي و كالمي) پاسخگويي به سـواالت تحقيـق را دارا   

 5درصد با  95 نانيدر سطح اطم انسيوار حداكثر با كوكران فرمول از فادهبااستتحقيق  نمونه
نفـر   385تيـ مخـدوش در نها  يهـا و پس از حذف پرسشـنامه  يرينمونه گ يدرصد خطا

ها گرداوري شد. بر اسـاس   اي داده اي چند مرحله گرديد و با استفاده از نمونه گيري خوشه
گانـه شـهر تهـران     22ساله مناطق  29تا  15 اين روش ابتدا نمونه تحقيق به نسبت جمعيت

هايي در هر منطقه مشخص و در هر بلوك نمونه بـا   تخصيص و سپس بطور تصادفي بلوك
، بلـوك  هـر  در كه نصورتيا بهاستفاده از نمونه گيري سيستماتيك مورد بررسي قرار گفت.

 بـه  خانه 5 فاصلهو سپس هر نمونه بر اساس  نييتع يعدد تصادف كي براساس شروع نقطه
  . اند شده نييتع كيستماتيس صورت

و  نـرم افـزار معـادالت     SPSSدر مطالعه حاضـر بـراي تحليـل داده هـا از نـرم افـزار       
استفاده شده است تا امكان بررسي رابطه يك متغير مستقل با چند متغيـر   eqs 6.1سارختاري

  وابسته در يك آزمون فراهم گردد.
 يبـرا اسـت كـه    يمستقل مصـرف رسـانه ا   ريه متغمطالع در: قيتحق يرهايمتغ سنجش
 ييويـ راد يشبكه هـا  ،يداخل ونيزيتلو يها از رسانه انياستفاده پاسخگو زانيسنجش آن م

و روزنامه مورد پرسش قرار گرفـت.   نترنتيا ،يخارج ييويراد يها شبكهماهواره،  ،يداخل
هاي خبـري  (اخبار و برنامهياشامل قالب برنامه دسته دو در مايصداوسي هابرنامه نيهمچن

 ،فـيلم و سـريالهاي تلويزيـوني    ،هـاي تفريحـي و سـرگرمي صداوسـيما    برنامه ،صداوسيما
هاي ورزشـي)  هاي خانوادگي و برنامهبرنامه ،هاي مستندبرنامه ،هاي علمي و آموزشي برنامه
افيا و سرزمين هاي مربوط به جغربرنامه ،هاي مربوط به تاريخ ايران(برنامه يبرنامهايومحتوا

 ،هاي مربوط به فرهنگ و هنر ايـران برنامه ،هاي مربوط به مسائل سياسي كشوربرنامه ن،ايرا
هاي مربوط به زبان هاي مربوط به اقوام و اقليت هاي ايران و برنامهبرنامه ،هاي مذهبيبرنامه

  .گرفت قرار يبررس موردفارسي) 
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در  يمتنـوع  يهـا  هيـ مختلف و گو ابعاددر مطالعات مختلف  يمل تيهو نجشس يبرا
مطالعات مختلف و با توجـه بـه اهـداف     ينظر گرفته شده است. در مطالعه حاضر با بررس

بعـد   ،بعـد سياسـي   ،بعد جغرافيـايي  ،بعد فرهنگي  شامليمل تيهو ياصلمطالعه شش بعد 
الت تحقيـق  اعتبار سوا .قرارگرفتيموردبررسيتمليهوبعد تاريخي  وبعد زباني و ادبي  ،ديني

 درجدولبا استفاده از اعتبار صوري و روايي با استفاده از آلباي كرونباخ سنجيده شده است.
  .است آمده آنها كرونباخي آلفا بيضر همراه به بعد هر به مربوطي ها هيرگويز

  هاي سنجش هويت ملي و آفاي كرونبخ ابعاد و شاخص كل هويت ملي . معرف1جدول شماره 
  آلفايكرونباخكل  آلفايكرونباخابعاد  تحقيق هاي سوال  بعد

گي
رهن

ف
  

  .برم مي لذت... و معرق  كاشيكاري، مانند ايراني اصيل هنرهاي ازديدن

0.27  

0.82  

  .ندارم ايراني اصيل موسيقي به ايعالقه
چون عيد نوروز، چهارشنبه سوري و ... از ميراث ارزشمند  هايي مراسم

  باشد. ايرانيان مي

ايي
رافي

جغ
  

 به كشورم خاك از وجب يك م نميد اجازه هرگز ايراني يك عنوانه ب من
  .بيفتد بيگانگان دست

  .بودم   نيامده دنيا به ايران در ايكاش كه گويم مي خودم به وقتها  خيلي  0.62
  .ورزم مي عشق ايران سرزمين به من

سي
سيا

  
  به مسئولين حكومتي اعتماد ندارم. رفته رويهم من

  كنم. سرود جمهوري اسالمي ايران به ايراني بودن خود افتخار مي  شنيدن با  0.56
  باشد. نظام جمهوري اسالمي از واجبات مي حفظ

يني
د

  

  چنداني به زيارت اماكن مقدس ندارم. عالقه

0.68  
  بيند. ناظر اعمال ماست و كارهاي نيك و بد ما را مي خداوند
  پيشرفت علم ديگر نيازي به اعتقادات ديني نيست. با
  اعياد مذهبي مانند عيد قربان، عيد فطر را دوست دارم. من

اني
زب

 و 
دبي

ا
  

  ورزم. به زبان فارسي عشق مي من
خواندن اشعار شاعراني مانند فردوسي و حافظ و ... احساس غرور و  از  0.55

  كنم. شعف مي

خي
تاري

  

  ايراني از برجسته ترين تمدنهاي جهان است. تمدن

به آداب و رسوم بر جاي مانده از گذشتگان، باعث عقب افتادگي  پايبندي  0.51
  شود. جامعه مي

  كنم. ديدن آثار باستاني مانند تخت جمشيد احساس غرور مي از
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  هاي پاسخگويان . ويژگي4
درصـد   47.9درصد پاسخگويان پسران و  52.1دهد كه توزيع فراواني پاسخگويان نشان مي

 71.8درصد از كل جمعيت نمونه مورد بررسي متاهـل و   27.9دهند.  را دختران تشكيل مي
سال قـرار  20تا  15درصد از جوانان مورد بررسي در گروه سني  45.8درصد مجرد هستند. 

سـال   25تا  21درصد از  30.3دهند و  دارند، كه بيشترين ميزان افراد پاسخگو را تشكيل مي
درصد داراي ديپلم بوده  57.8سال سن دارند. از نظر تحصيالت  29تا  26درصد از  23.9و 

درصد از كل جمعيت نمونه  29.6دهند و  كيل مياند كه بيشترين ميزان افراد پاسخگو را تش
درصد جوانان پاسـخگو شـاغل،    18.2مورد بررسي داراي  تحصيالت دانشگاهي بوده اند. 

درصـد   10درصـد خانـه دار و    20.1درصـد دانشـجو و    20.9درصد دانـش آمـوز،    30.5
  بوده اند.  بيكار

  
  هاي تحقيق . يافته5

شود. براي ايـن منظـور ابتـدا     از تحقيق پرداخته ميدر اين بخش به بررسييافته هاي حاصل 
نيمرخي از وضعيت هويت ملي و مصرف رسانه اي پاسخگويان ارائه و در نهايت رابطه بين 

  هاي و هويت ملي جوانان و ابعاد آن بررسي شده است. استفاده از انواع رسانه
  

  هاي توصيفي يافته 1.5
دهـد.   هـاي مختلـف نشـان مـي     گو را از رسانه. ميزان استفاده جوانان پاسخ2جدول شماره 

اي جوانان پاسخگو مربوط بـه  دهد بيشترين ميزان مصرف رسانه همچنانكه جدول نشان مي
دقيقه  6ساعت و  1ساعت در شبانه روز و ماهواره با ميانگين  4تلويزيون با ميانگين بيش از 

دقيقه و  3خارجي با ميانگين است. كمترين ميزان مصرف رسانه اي نيز مربوط به راديوهاي 
  دقيقه در شبانه روز است. 22راديوهاي داخلي با ميانگين 

  اي جوانان پاسخگو . ميزان مصرف رسانه2جدول شماره 

 
  انحراف استاندارد  ميانگين (ساعت/ دقيقه)  حداقل حداكثر

  2:57  4:03  18:00  0:00  تلويزيون
  1:03  0:22  10:00  0:00  راديوداخلي
  2:02  1:06  10:00  0:00  ماهواره
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  0:21  0:03  5:00  0:00  راديوخارجي
  1:32  0:50  10:00  0:00  اينترنت
  0:51  0:34  8:00  0:00  روزنامه

  
دهـد كـه در    همچنين بررسي برنامه هاي مورد استفاده جوانان از صدا وسيما نشان مـي 

و  3.8هاي تلويزيوني بـا ميـانگين   فيلم و سريالدسته بندي قالب برنامه، بيشترين استفاده از 
باشـد.   مي 2.7با ميانگين  هاي مستندبرنامهو  هاي علمي و آموزشيبرنامهكمترين استفاده از 

و  3در دسته بندي محتواي برنامه ها، بيشترين استفاده از برنامه هـاي مـذهبي بـا ميـانگين     
  است. 2.1با ميانگين  رانهاي مربوط به جغرافيا و سرزمين ايبرنامهكمترين استفاده از 

 هاي صداوسيما ها و محتواهاي برنامه . ميزان استفاده جوانان پاسخگو از انواع قالب3جدول شماره 

 

  فراواني درصدتوزيع
 آمارههاي
  توصيفي

  )5 تا 1 از دامنه(

اصالً
به ندرت 

بعضي اوقات 
 

اكثر
 

اوقات
 

هميشه
ميانگين 
انحراف  
استاندارد 

  
لب

قا
 

امه
برن

  

 1.2  3.3 21.1  24.7  28.9  16.1  9.2 خبري هاياخباروبرنامه

 1.1  3.1 13.7  23.7  35.0  18.4  9.2 سرگرمي و تفريحي هايبرنامه

 1.1  3.8 35.5  29.5  20.5  10.3  4.2 تلويزيوني هايسريال و فيلم

 1.1  2.7 7.1  14.7  33.9  29.5  14.7 آموزشي و علمي هايبرنامه

 1.2  2.7 10.0  13.9  29.2  27.1  19.7 مستند هايبرنامه

 1.3  2.9 14.2  19.5  25.0  20.5  20.8 خانوادگي هايبرنامه

 1.4  3.0 21.3  19.2  16.8  21.8  20.8 ورزشي هايبرنامه

حتوا
م

ي 
امه
برن

  

 1.1  2.3 4.5  8.2  25.0  32.6  29.7 ايران تاريخ به مربوط هايبرنامه

 1.0  2.1 3.9  5.8  21.8  37.4  31.1 ايران سرزمين و جغرافيا به مربوط هاي برنامه

 1.3  2.5 8.9  12.6  23.4  26.6  28.4 كشور سياسي مسائل به مربوط هايبرنامه

 1.1  2.5 5.0  10.5  31.3  31.3  21.8 ايران هنر و فرهنگ به مربوط هايبرنامه

 1.3  2.9 13.9  19.7  31.3  18.7  16.3 مذهبي هايبرنامه

 1.1  2.2 3.4  6.6  26.1  33.2  30.8 ها اقليت و اقوام به مربوط هايبرنامه

  1.1  2.2  5.0  6.3  23.9  35.5  29.2 فارسي زبان به مربوط هايبرنامه
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 وضعيت هويت ملي جوانان 2.5
در ادامه وضعيت ابعاد مختلف هويت ملي و شاخص تركيبي هويت ملي مورد بررسي قرار 

آمارهاي توصـيفي هويـت ملـي و ابعـاد ششـگانه آن      گيرد. جدول زير توزيع فراواني و  مي
  است.  آمده

  . وضعيت هويت ملي و ابعاد ششگانه آن4جدول شماره 

 
  آمارههايتوصيفي  فراواني درصدتوزيع

  )100 تا 0 دامنه(
خيلي 
 خيلي باال متوسط پايين پايين

 انحراف  ميانگين باال
  استاندارد

  16.58  71.7 18.2  55.5  22.9  3.2  0.3 بعد فرهنگي هويت ملي
  20.50  78.5 42.6  40.0  13.2  3.4  0.8 بعد جغرافيايي هويت ملي
  18.62  72.1 23.2  52.4  19.7  4.5  0.3 بعد سياسي هويت ملي
  16.00  84.6 49.7  41.3  6.8  2.1  0 بعد ديني هويت ملي

  19.01  79.9 38.7  46.6  11.8  2.4  0.5 بعد زباني وادبي هويت ملي
  18.16  76.8 35.8  42.4  19.7  1.6  0.5 مليبعد تاريخي هويت 
  17.29  70  16.8  47.4  31.1  4.5  0.3 هويت ملي

  
بعـد جغرافيـايي   ، 71.7بـا ميـانگبن    بعد فرهنگي هويت ملـي .4مطابق با جدول شماره 

 بعد ديني هويت ملي، 72.1با ميانگبن  بعد سياسي هويت ملي،  78.5با ميانگبن هويت ملي
 بعد تاريخي هويـت ملـي  و  79.9با ميانگبن  زباني و ادبي هويت مليبعد ، 84.6با ميانگبن 
اسـت هويـت    70 هويـت ملـي  در حد بااليي قرار دارند. ميانگين شاخص  76.8با ميانگبن 

 4.8دهد كـه   دهد. بررسي توزيع فراواني متغير هويت ملي نشان مي بااليي را نشان مينسبتاً 
 64.2متوسـط و   داراي هويـت ملـي  درصد  31.1درصد جوانان داراي هويت ملي ضعيف، 

  درصد داراي هويت ملي باال و خيلي باال هستند.
  
  ها و هويت ملي جوانان رابطه بين ميزان استفاده از انواع رسانه 3.5

ها و هويت ملي جوانـان ، رابطـه انـواع     براي بررسي رابطه بين ميزان استفاده از انواع رسانه
ـ   رسانه ا اسـتفاده از ضـريب همبسـتگي پيرسـون مـورد بررسـي       ها و هويت ملي جوانـان ب
  گرفت.  قرار
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هـا و هويـت ملـي     . بررسي رابطه بين ميزان اسـتفاده از انـواع رسـانه   5مطابق با جدول 
داراي رابطـه مثبـت و    0.10دهد كه ميزان استفاده از تلويزيون بـا ضـريب    جوانان نشان مي

داراي  - 0.20دار با هويت ملي است. در حالي كه ميزان استفاده از ماهواره با ضـريب   معني
هويت ملي است. بنابراين هر چـه ميـزان اسـتفاده از تلويزيـون افـزايش       اي كاهنده با رابطه
كند و هر چـه ميـزان تماشـاي مـاهواره بيشـتر       يابد، هويت ملي جوانان افزايش پيدا مي مي
شود. بر اين اساس از ميان شـش رسـانه مـورد     شود، از ميزان هويت ملي آنها كاسته مي مي

  ي رابطه معني داري با هويت ملي جوانان هستند. بررسي ماهواره و تلويزيون داخلي دارا

  ها با ابعاد هويت ملي . رابطه همبستگي بين ميزان استفاده از انواع رسانه5جدول شماره 

 بعد    
  فرهنگي

 بعد
  جغرافيايي

 بعد
 بعدزباني  ديني بعد  سياسي

  ادبي و
 بعد

  تاريخي
 تيهو
  يمل

  - 0.20  - 0.14  - 0.14  - 0.11  - 0.21  - 0.16  - 0.12  رسونيپي همبستگ  ماهواره
  )0.000(  )0.005(  )0.007(  )0.039(  )0.000(  )0.002(  )0.026( يداريمعن

  0.10  0.006  0.04  0.09  0.22  0.12  0.00  رسونيپي همبستگ  ونيزيتلو
  )0.050(  )0.904(  )0.420(  )0.085(  )0.000(  )0.017(  )0.875( يداريمعن

   يويراد
  يداخل

  - 0.049  - 0.029  - 0.095  - 0.049  0.031  - 0.053  0.044  رسونيپي همبستگ
  )0.343(  )0.577(  )0.065(  )0.343(  )0.553(  )0.307(  )0.394( يداريمعن

ي ويراد
  يخارج

  - 0.082  - 0.07  - 0.05  0.027  - 0.148  - 0.133  - 0.024  رسونيپي همبستگ
  )0.11(  )0.173(  )0.327(  )0.598(  )0.004(  )0.009(  )0.646( يداري معن

  - 0.041  - 0.009  - 0.014  - 0.003  - 0.175  - 0.067  0.139  رسونيپي همبستگ  نترنتيا
  )0.425(  )0.857(  )0.792(  )0.955(  )0.001(  )0.195(  )0.007( يداريمعن

  0.079  0.058  0.084  0.015  0.045  0.064  0.04  رسونيپي همبستگ  روزنامه
  )0.125(  )0.258(  )0.101(  )0.776(  )0.387(  )0.215(  )0.442( يداريمعن

  
براي بررسي دقيق تر رابطه بين اين دو رسانه با هويت ملي، رابطه آنها بـا ابعـاد هويـت    

دهد ميـزان اسـتفاده از    گيرد. همچنان كه جدول فوق نشان مي ملي نيز مورد بررسي قرار مي
بعـد  و  0.22تلويزيون بيشترين رابطه را به ترتيب بـا ابعـاد سياسـي بـا ضـريب اسـتاندارد       

دهد هـر چـه ميـزان     دارد. همچنان كه جدول نشان مي 0.12جغرافيايي با ضريب استاندارد 
شود، ميزان هويت سياسي و جغرافيايي جوانان افـزايش قابـل    استفاده از تلويزيون بيشتر مي

كند. رابطه ميزان استفاده از تلويزيون با ساير ابعاد هـر چنـد كـم و غيـر      اي پيدا مي مالحظه
  ر، ولي مثبت و افزاينده است.معني دا
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دهد ميزان استفاده از ماهواره بيشترين رابطه را به ترتيب بـا   همچنان كه جدول نشان مي
و بعـد زبـاني و ادبـي و بعـد       - 0.16، جغرافيايي با ضـريب  - 0.21ابعاد سياسي با ضريب 

دارد. مطابق با ضرايب هر چـه ميـزان اسـتفاده از مـاهواره بيشـتر       - 0.14تاريخي با ضريب 
تـوان نتيجـه    كند. بنابراين مـي  ابعاد هويت ملي جوانان كاهش پيدا مي شود، ميزان تمامي مي

گرفت كه ميزان استفاده از ماهواره و تلويزيون در مقابل همديگر قرار دارد و با تقويت هـر  
  شود.  يك از تاثير ديگري بر هويت ملي كاسته مي

  
  ملي جوانانهاي خارجي بر هويت  هاي داخلي و رسانه بين رسانه ةبررسي رابط 4.5

هاي باال نشان داد ماهواره و تلويزيون داراي تاثير زيادي بر هويت ملـي و   همچنان كه يافته
هـاي   ابعاد آن هستند. البته بايد به اين امر اشاره كرد تلويزيون و ماهواره در كنار ساير رسانه

داخلـي و   هـاي  گذارند. مدل زير رابطه بين رسـانه  داخلي و خارجي بر هويت ملي تاثير مي
علت دارا بودن عناصر داخلـي و   دهد (اينترنت به خارجي با هويت ملي جوانان را نشان مي

  خارجي در مدل نيامده است).
هاي داخلي باعث افزايش هويت  دهد افزايش استفاده از رسانه همچنان كه مدل نشان مي

ان هويـت ملـي   هـاي خـارجي از ميـز    شود ولي با افـزايش اسـتفاده از رسـانه    ملي افراد مي
هاي  هاي داخلي و خارجي، هنوز هم رسانه شود. هرچند از ميان رسانه پاسخگويان كاسته مي

هـاي خـارجي    ) داراي رابطه بيشتري با هويت ملي نسـبت بـه رسـانه   0.48داخلي (ضريب 
هاي داخلي تلويزيون داراي سهم بيشـتري   ) هستند. مطابق با مدل در رسانه- 0.29(ضريب 

هاي داخلـي نسـبت    هاي خارجي ماهواره. بنابراين در مجموع هنوز رسانه نهاست و در رسا
  هاي خارجي تاثير بيشتري بر هويت ملي دارند. به رسانه
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  هاي داخلي و خارجي با هويت ملي . رابطه بين استفاده از رسانه1مدل شماره 

  
  يابي جوانان ها در منابع هويت جايگاه رسانه 5.5

تـرين متغيرهـاي مـورد بررسـي، منـابعي اسـت كـه         در بررسي هويت ملي، يكـي از مهـم  
كنند. در حقيقـت،   هويتي خود را از طريق آن كسب ميهاي  پاسخگويان اطالعات و آگاهي

دهد كه شناخت آنان بيشتر از چـه طريـق حاصـل شـده      منابع هويتي پاسخگويان، نشان مي
است. در اين مطالعه نيز، منابع اصلي آشـنايي و اطالعـات پاسـخگويان در ابعـاد مختلـف      

  تر گردد. ايند مشخصها در اين فر هويت ملي مورد پرسش قرار گرفت تا جايگاه رسانه
دهد در مهمترين منابع هويت يابي جوانان؛ مدرسه،  . نشان مي6همچنانكه جدول شمار 
باشد. مطابق با جدول مدرسه مهمترين منبع كسـب آگـاهي هـاي     صداو سيما و خانواده مي
درصـد   60.6بـا   جغرافيـا وسـرزمين ايـران   درصد، آشنايي با  53.7مربوط به تاريخ ايران با 

 مسائل سياسي كشورباشد. همچنين صداوسيما مهمترين منبع كسب آگاهيهاي مربوط به  مي
آشـنايي بـا اقـوام و اقليتهـاي     درصد،  34.2با  آشنايي با فرهنگ و هنر ايراندرصد،  50.7با 

ل آشنايي با مسائهاي مربوط به  است. خانواده نيز مهمترين منابع كسب آگاهي 34.1با  ايران
  باشد. درصد مي 44.4با  آشنايي با زبان فارسيدرصد و  50.1با  مذهبي
  

  تلويزيون

  داخلي راديوي

  روزنامه

  ماهواره

  خارجي راديوي

  فرهنگي بعد

 جغرافيايي بعد

 سياسي بعد

 ديني بعد

  وادبي زباني بعد

  تاريخي بعد

 ملي هويت

0.39  
0.67

0.62  

0.61  
0.68  

0.68  

0.54  
0.16 

0.41  

0.82  

0.39  

 هاي رسانه
  داخلي

 هاي رسانه
 خارجي

0.48  

0.29 -  
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  هاي هويتي جوانان . منابع كسب آگاهي6جدول شمار 

  

واده
خان

سه 
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م

تان 
وس
د
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انش
د

يما 
وس
صدا
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يوه
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ماه

نت 
ينتر

ا
 

لعه
مطا

 
تب
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ست
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 و ها 
اني
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س

 ها 

 تاريخ با آشنايي
 %0.3  %9.6  %2.1  %1.1  0  %12.3  %4.3  %2.4  %53.7  %14.2  ايران

 جغرافيا با آشنايي
 %0.3  %6.1  %1.3  %0.8  0  %17.5  %1.3  %2.7  %60.7  %9.3  ايران وسرزمين

 مسائل با آشنايي
 %2.7  %4.1  %3.0  %3.0  %0.5  %50.8  %3.6  %6.3  %13.7  %12.3  كشور سياسي

 فرهنگ با آشنايي
 %0.5  %7.8  %0.5  %0.5  0  %34.2  %2.9  %3.7  %31.6  %18.2  ايران هنر و

 و اقوام با آشنايي
 %1.4  %7.3  %1.4  %1.1  0  %34.1  %1.9  %3.5  %30.6  %18.7  ايران هاي اقليت

 مسائل با آشنايي
 %2.7  %4.0  %1.3  %0.3  %0.3  %22.3  %1.1  %2.7  %15.4  %50.1  مذهبي

  
مهمتـرين منبـع   هـا صـدا وسـيما     شـود از ميـان رسـانه    بنابراين همچنانكه مشاهده مـي 

يابي جوانان در بعد سياسي، فرهنگي و قومي است. مطـابق بـا جـدول نقـش سـاير       هويت
توان نتيجه گرفت كه صداوسـيما نقـش    ها در اين زمينه بسيار پايين است. بنابراين مي رسانه

  كند. هاي هويتي و در نتيجه شكل گيري هويت ملي جوانان ايفا مي مهمي در كسب اگاهي
 

  گيري . نتيجه6
هـا و هويـت ملـي نشـان داد كـه از ميـان        بررسي رابطه بين ميزان استفاده از انـواع رسـانه  

اي كـه   هاي مختلف تلويزيون و ماهواره بيشترين تاثير را بر هويت ملي دارند. به گونه رسانه
 نيـ اشـود.   تلويزيون باعث افزايش هويت ملي پاسخگويان و ماهواره باعث كاهش آن مـي 

وربـاني و همكـاران    )1388( ي)، ظروفـ 1391مقـدم (  ييو شـفا  يازين نتايج تحقيقبا  افتهي
هر چند با نتايج برخي از مطالعات پيشين مانند حسـني و همكـاران    .دارد) مطابقت 1388(
) كه رابطه معني داري بين استفاده از ماهواره و هويت ملي را نشـان نـداده مطابقـت    1388(

دو رسانه با ابعاد هويت ملي نشان داد كـه تلويزيـون بيشـترين    ندارد. بررسي رابطه بين اين 



 19   ياكبر نيحس

گذارد. يعني با افزايش استفاده از تلويزيون  تاثير را به ترتيب بر ابعاد سياسي و جغرافيايي مي
  داريدارد.  يابند. اما ماهواره با تمام ابعاد هويت مليرابطه معني اين ابعاد هويت ملي افزايش مي

هـاي   هاي خارجي هم نشان داد كه رسـانه  هاي داخلي و رسانه انهبررسي رابطه كلي رس
هاي خارجي رابطه منفـي و كاهنـده بـا     داخلي رابطه مثبت و افزاينده با هويت ملي و رسانه

مقايسـه  ) مطابقـت دارد.  1388و همكـاران (  يربـان  قيتحق جيبا نتا افتهينياهويت ملي دارند
هاي داخلي داراي ضـريبي تقريبـاً دو برابـر     سانهضرايب مسير دو نوع رسانه نشان داد كه ر

). اين به آن معناست كه هنـوز در جامعـه    - 0.29در برابر  0.48هاي خارجي هستند ( رسانه
هاي خارجي است و  گيري هويت ملي بيشتر از رسانه هاي داخلي در شكل ايران تاثير رسانه

هـاي داخلـي    ير شـبكه اي مـردم بيشـتر تحـت تـاث     هـاي مـاهواره   علي رغم گسترش شبكه
  دارند.  قرار

بـودن  » دوسـويه «لزوم تمركـز بـر مقولـه     است،نيازمند توجهي ويژه  ،آنچه در اين ميان
از يك سو با فرسـتنده / توليـد كننـده /     ،معنا كه در فرايند ارتباطات به اينارتباطات است، 

را از طريـق   كنـد و آن  نظر خـود را رمزگـذاري مـي    هاي مورد رمزگذاري مواجهيم كه پيام
دهد و از سوي ديگر با گيرنده/ مصرف كننـده/ رمزگشـايي    ها در اختيار همه قرار مي رسانه

قدرت درك و تفسـيري دارد كـه    ،در معرض بمباران اطالعات است ،كه اگر چه از هر سو
طرف ديگـر ايـن    كند و در مياي منفعل و صرفاً پذيرا خارج  وي را از حالت مصرف كننده

ابعـاد مغفـول    ،جا بكاهـد و در عـوض   هاي بي تواند از نگراني يمدهد. آنچه  مي تعامل قرار
اگرچـه بيشـتر در   هايي كه  نگراني مانده را آشكار سازد، توجه به همين تعامل فعاالنه است.

اي، بيشـتر   شود كه در بازار عرضـه و مصـرف محصـوالت رسـانه     هايي ديده مي ميان ملت
همه مسئوالن  .توان گفت كه تنها منحصر به آنهاست اما نمي ،هاند تا توليد كنند مصرف كننده

» خودي«هاي بيگانه با فرهنگ  از روند سلطه و نفوذ فرهنگ ،امور فرهنگي در همه كشورها
ها به معناي ناديده گرفتن امكانات عملي و نظـري   اما اين نگرانيدهند.  نگرانند و هشدار مي

طـور   توان بـه  اي نيست. از سوي ديگر هم نمي رسانه مخاطب در مقابله و چانه زني با متون
هاي مخاطـب در رمزگشـايي متـون اعتقـاد داشـت؛ زيـرا مخاطـب نيـز          آرماني، به قابليت

شود. امـا   هاي خاص خود را دارد و از سوي عوامل گفتماني مختلف تحديد مي محدوديت
قـدرت تفسـير و درك پيـام در جريـان     از است كـه مخاطـب    نكته اين ، پذيرشنكته مهم

بنـابراين بـا گسـترش    . )1389(به نقل از اكبري و مباركي .برخوردار استاي  مصرف رسانه
هاي ارتباط جمعي منابع هويت يابي نوجوانان و جوانان متنوع تر شده و بـر حسـب    رسانه
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كننـد. ايـن    هاي مختلـف را مصـرف مـي    جذابيت و عالقه، افراد ميزانهاي متفاوتي از رسانه
ها بـر هويـت ملـي جوانـان تـاثير       ارتباط دو سويه باعث شده است كه از يك طرف رسانه

هاي مصرفيتحت تاثير هويت ملـي خـود    بگذارند و از سوي ديگر جوانان در انتخاب رسانه
قرار بگيرند. بنابراين در اين روند يك رابطه دو سويه وجود دارد. با اين حال از انجايي كـه  

هاي خارجي با هدف ضربه زدن به ساختار ارزشي و اعتقادي و سياسي  بويژه رسانه ها رسانه
توان به اين مساله پي برد كه هويت ملي جوانان تـا حـد    جوانان ايراني طراحي شده اند مي

  ها قرار گيرد. تواند تحت تاثير رسانه زيادي مي
سياسي، فرهنگي و قوميتي هر چند كه هنوز صداوسيما بعنوان اصلي ترين منبع در امور 

شود. بديهي است تضعيف جايگاه صداوسيما در اين فرايند منجر بـه افـزايش    محسوب مي
گيـري   هاي خارجي خواهد شد كه اين امر منجر بـه شـكل   ها بويژه رسانه نقش ساير رسانه

هـاي   هاي نامناسب براي هويت ملي جوانان و تضعيف آن خواهد شد. بر اسـاس يافتـه   پايه
هـاي خـود،    ق پيشنهاد مي شود صدا و سيما از طريق افزايش كيفيت و كميـت برنامـه  تحقي

گيـري هويـت ملـي     زمينه جذب حداكثري بويژه كودكان و نوجوانان را كه در مرحله شكل
هاي بخش خصوصي در جهت افـزايش   هستند فراهم آورد. در اين زمينه استفاده از ظرفيت

  ر واقع شود. تواند موث كمي و كيفي برنامه ها مي
  
  نامه كتاب

). تاثير جهاني سازي بر هويت ملي و هويت جهاني (با تاكيد بـر  1389بيات بهرام, آزادواري علي اكبر (
  ).104تا  83(  ; 22هاي ارتباطي نوين)، مطالعات امنيت اجتماعي، دوره  جديد , شماره   رسانه

 52شـماره   ،حسـن، رسـانه   دخت،يـ ب يائمترجم: نـور  ن،يهاي نو ، فرهنگ و رسانه1381مارك، پوستر،
  ).127تا  120(صفحه 

شناختي هويت ملـي در ايـران و طـرح چنـد فرضـيه، فصـلنامه        تحليل جامعه ،1379حاجياني، ابراهيم، 
  ).228ـ  193، صفحه (5سال دوم، شماره  ات مليمطالع

سانه، بهار ـ شـماره   جوانان، ر رييدستخوش تغ تيها و هو : رسانهي، جامعه شناس1381 ،يهاد ،يكيخان
 ).11تا  2(صفحه  49

 119(صفحه  69رسانه، بهار ـ شماره  ،ها و پرسش وندهايو نهاد ارتباطات؛ پ ني، د1385 ،يهاد ،يكيخان
  ).12تا 

هـاي جمعـي و هويـت ملـي      ). رسـانه 1388رباني علي, رباني خوراسگاني رسول, حسني محمدرضا (
,  16پژوهشهاي ارتباطي (پـژوهش و سـنجش)، دوره     مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه اصفهان،

  ).93تا  65(  ;) 58(پياپي  2شماره  
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 149(  ;) 36( 4, شماره   9هاي نوين و بحران هويت، مطالعات ملي، دوره   ). رسانه1387ربيعي، علي(
  ).176تا 
 ،ياي حقـوق هـ  شـه ياند،يو مل يهاي قوم تيشدن و تأثير آن بر هو ي، جهان1384 ن،يحس ،ياله رحمت

  )11تا  91(صفحه  8بهار و تابستان ـ شماره 
  .4؛ صفحه 24/9جوانان، تحوالت اجتماعي و بحران هويت، روزنامه حيات نو،  ،1380روحاني لطيف، 

 102(صـفحه   87معرفـت، اسـفند ـ شـماره     ت،يهـا و هو  ، جوانان، رسانه1383محمدصادق،  ،يشجاع
  )109 تا

  بحران هويت با نگاه به جوانان استان ايالم. فصلنامه فرهنگ ايالم. ،1380حسين،  صالحي، زاللي، علي
ها در بين دانشجويان، مطالعات  ). بررسي ارتباط بين هويت ملي و استفاده از رسانه1388ظروفي مجيد( 

  ).155تا  139(  ; 5, شماره   2جامعه شناسي، دوره  
 - هاي جمعـي و هويـت زبـاني     ). رسانه1388عزيزي جليل, رسول اف رامين, جاذبي زاده محمدرضا (

  ).198تا  177(  ; 7, شماره   3ادبي در ميان جوانان شهر شيراز، علوم اجتماعي، دوره  
اي،  مطالعـات   ). هويت يابي ملي در فضاي رسانه1393مرتضايي، فريزهندي كبري و ادريسي، افسانه (

  ).94تا  75(  ;) 58( 2, شماره   15ملي، دوره  
 4ـ شماره   1379تابستان  ،ي. مطالعات ملتيو هو يهاي جمع رسانه ،1379 ،يمحمد مهد م،ئلقاا منتظر

  )27تا  249(صفحه 
  من كيستم؟ بحران هويت در دوران نوجواني، روزنامه همشهري. ،1377مودب، الهام، 

ملـي  هاي جمعـي در گـرايش بـه هويـت      ). بررسي تاثير رسانه1391نيازي محسن, شفايي مقدم الهام (
)، مطالعات ميـان رشـته اي در رسـانه و    1390(مطالعه موردي شهروندان شهرستان كاشان در سال 

  ).127تا  100(  ; 1, شماره   2فرهنگ (رسانه و فرهنگ)، دوره  
). بررسـي تـاثيرات   1391هرسيج حسين, محموداوغلي رضا, عيسي نژاد اميد, رهبرقاضي محمودرضا (

اعي دانشجويان دانشگاه اصفهان، جامعه شناسـي كـاربردي، دوره    مصرف رسانه اي بر هويت اجتم
  ).92تا  75(  ;) 47(پياپي  3, شماره   23
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