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مقدمه
امروزه، انسان ها بیش از هر زمان دیگري وقت 
خود را با تکنولوزي هاي ارتباطي مي گذرانند 
پیشرفت  با   .)1393 همایون،  و  )عباسی 

ارتباطات، جوامع دستخوش تغییرات بسیاری 
شده اند و رسانه های همگانی مانند تلویزیون، 
... در سطح جامعه  رادیو، اینترنت، ماهواره و 
جایگاهی را اشغال کرده اند، که از آن جایگاه به 

 تأثیر استفاده از رسانه های جمعی 
 بر میزان آگاهی جوانان 
از هویت ملی و فرهنگی

چکید�ه
شروع زندگی اجتماعی انسان ها همراه با تعامل اجتماعی است. همین تعامل یا کنش 
اجتماعی متقابل است که گروه و جامعه را ایجاد می کند. از این   رو همواره انسان ها به 
بودن در گروه ها و اجتماعات تمایل داشتند. امروزه رسانه های جمعی تأثیرگذاری ویژه ای 
بر روی جوامع دارند. این منابع جدید اطالع  رسانی به سبب گستردگی رسوخ و اثری که 
بر روی اشخاص می گذارند، می توانند موجبات تأثیر بر روی طیف های وسیع تری از افراد 
و در نهایت، یک جامعه و ملت را فراهم آورند. از سوی دیگر، امروزه جوامع برای این که 
بتوانند در دنیای پر از تغییر و رقابت موفق باشند، الزم است که هویت ملی و فرهنگی 
خود را حفظ نمایند و برای این امر الزم است که جوانان خود را از هویت ملی و فرهنگی 
خود آگاه کنند و برای این امر می توانند از شیوه های مختلفی استفاده نمایند که یک از 
این شیوه ها که بیشترین تأثیر را می تواند داشته باشد، رسانه های جمعی است. رسانه های 
جمعی به دلیل خصوصیات ویژه ای که دارند می توانند هویت ملی و فرهنگی جامعه را به 
نسل جوان انتقال دهند و زمینه آگاهی آن ها را افزایش دهند. بنابراین در این پژوهش، 
پژوهشگر به دنبال بررسی این امر بود که آیا استفاده از رسانه های جمعی بر میزان آگاهی 
جوانان از هویت ملی و فرهنگی تأثیرگذار است. به همین منظور به بررسی مبانی نظری 
در این زمینه پرداخته شد که نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که استفاده از رسانه های 

جمعی می تواند بر میزان آگاهی جوانان از هویت ملی و فرهنگی بیفزاید. 
واژگان�کلید�ی

هویت، هویت ملی، رسانه، رسانه های جمعی.
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طور فزاینده چه در سطح ملی و چه در سطح 
شاهزائی،  و  )توکلی  می برند  بهره  بین الملل 
1396(. رسانه هاي نوین، انتقال و هدایت دامنه 
گسترده اي از نمادها، هنجارها، ارزش ها، عقاید، 
پیام ها و افکار امروزه درون جوامع را بر عهده 
صاحب نظران  برخی  که  جایی  تا  گرفته اند، 
زندگی  کل  جمعی  رسانه هاي  که  معتقدند 
می کنند  دگرگون  را  اجتماعی  و  فرهنگی 
)آذریان، ساروخانی و نوابخش، 1396(. رسانه 
به  عنوان یک عامل ارتباطي، در دنیاي کنوني 
عامل  این  است.  فراوان  کارکردهاي  داراي 
ارزش ها  نهادینه سازي  نقش  داراي  ارتباطي 
در جامعه است و از طریق تبادل اطالعات بین 
نسل حاضر و انتقال آن به نسل هاي آتي، نقش 
احساسات  ایجاد  و  فرهنگ سازي  در  حیاتي 
مشترک بین افراد و جوامع دارد )قربان  زاده، 
می توان  بنابراین   .)1395 ناطقی،  و  رحمتی 
بیان داشت که رسانه ها در حوزه هاي گوناگون 
زندگي داراي نقش اساسي هستند و زندگي 
تصور  قابل  امــروزي  دنیاي  در  رسانه  بدون 
نیست؛ زیرا افراد جامعه در جهان در حال گذار، 
بر اساس خط  مشي رسانه ها حرکت مي کنند. 
تا رفتار  با عملکرد خود سعي دارند  رسانه ها 
افراد جامعه  در  را  انتظار صاحبان خود  قابل 
رواج دهند و تحول اجتماعي مطلوب اهداف 
نمایند  ایجاد  خویش  مخاطبان  در  را  خود 

)قربان  زاده، رحمتی و ناطقی، 1395(. 
با گسترش بسیار وسیع و  در دهه های اخیر 
نو  فناوری های  و  جمعی  رسانه های  عمیق 
فناوری  انقالب  عنوان  با  آن  از  که  ارتباطی 
رسانه های  آثار  درباره  بحث  است،  شده  یاد 
اجتماعی  و  فرهنگی  ویژگی های  در  جمعی 
جوامع به  ویژه هویت ملی، تالش های ذهنی 
و تجربی صاحب نظران و محققان را برانگیخته 
امروزه  )نیازی و شفائی  مقدم، 1391(.  است 
رسانه های جمعی، به منزله شاهراه اطالعاتی 
ابعاد  و  فرهنگ  در  آن ها  نقش  و  جوامع، 
گوناگون هویت انسانی به  ویژه هویت ملی مورد 
توجه صاحب نظران و محققان علوم انسانی و 

شفائی  و  )نیازی  است  گرفته  قرار  اجتماعی 
داشت  بیان  می توان  بنابراین   مقدم، 1391(. 
مخصوصا  و  رسانه ها  که  عواملی  از  یک  که 
هستند،  تأثیرگذار  آن  بر  جمعی  رسانه های 
یکی  این  رو  از  است.  فرهنگی  و  ملی  هویت 
از ابزارهای مؤثر بر هویت ملی هر جامعه ای، 
رسانه ها هستند، رسانه ها می توانند بر هویت هر 
فردی تأثیر بگذارند و هویت فردی و به تبع آن، 
هویت جمعی را تغییر دهند و هویت جدیدی 

ایجاد کنند )افشانی و موسوی، 1396(.
هویت ملی، فرایند پاسخگویی آگاهانه یک ملت 
به پرسش هایی درباره خود، گذشته، کیفیت، 
حوزه  دائمی،  و  اصلی  خاستگاه  تعلق،  زمان، 
تمدنی، جایگاه سیاسی و اقتصادي و فرهنگی، 
و ارزش هاي ملهم از هویت تاریخی خود است 
)آذریان، ساروخانی و نوابخش، 1396(. هویت 
ملي یا هویت جامعه اي، عالي ترین سطح هویت 
جمعي در داخل کشور و همزاد ملت به معناي 
امروزي آن است. هویت ملي، احساس تعلق و 
تعهد نسبت به اجتماع ملي است )قربان  زاده، 
رحمتی و ناطقی، 1395(. هویت ملی عبارت 
فرهنگ محور،  تعلق  احساس  نوعی  از  است 
تمایزآفرین و تداوم بخش به یک ملت که دولت 
و گفتمان هاي مسلط با بهره برداري از منابعی 
معین آن را به وجود آورده و حفظ و تعریف 
می کند )آذریان، ساروخانی و نوابخش، 1396(. 
که  داشت  بیان  می توان  مجموع  در  بنابراین 
متعالی  ارزش هاي  از  ملی مجموعه اي  هویت 
هستی  تاریخ  جریان  در  ملت  یک  که  است 
خود در سرزمین مشخص به  جا گذاشته است 

)آذریان، ساروخانی و نوابخش، 1396(.
یکی از گروه های جامعه که الزم است در میان 
آن ها هویت های ملی و فرهنگی مورد بررسی 
قرار گیرد، جوانان است. بررسی میزان هویت 
ملی جوانان به عنوان مهم ترین، مشروع ترین 
مطالعه   و  جمعی  هویت  نوع  فراگیرترین  و 
موضوعاتی  از  یکی  آن،  بر  تأثیرگذار  عوامل 
است که همواره مورد اهتمام جامعه شناسان و 
اندیشمندان حوزه سیاست بوده است )شهرام  
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نیا، مهرابی و پوررنجبر، 1393(. زیرا باید توجه 
و  تمایالت  علت  به  که جوانان  باشیم  داشته 
ذائقه پذیرش سریع تر پدیده هاي جدید، مدام 
در معرض هجوم امواج فرهنگی هستند و پیامد 
آن در احساسات و رفتارهاي آن ها نمود می یابد 
و آنان را از شناخت فرهنگ خودي باز داشته و 
زمینه گرایش جوانان را به فرهنگ بیگانه مهیا 
می سازد و مسئله آمیزي موضوع از همین جا 
امینی، 1391(. در  ناشی می شود )مقیمی و 
عصر حاضر، رسانه هاي جمعي یکي از عوامل 
مهم در دگرگوني هاي فرهنگي و فرهنگ پذیري 
جوانان محسوب مي شوند )عدلی  پور، سلیمانی 
و مفاخری، 1393(. بنابراین با توجه به مطالبی 
با  که  داشت  انتظار  می توان  گردید  بیان  که 
استفاده از رسانه های جمعی بر میزان آگاهی 

جوانان از هویت های ملی و فرهنگی افزود.
حال با توجه به مطالبی که بیان گردید می توان 
به این موضوع اشاره نمود که در جوامع امروزی 
یک از مشکالت اساسی که وجود دارد بیگانگی 
جوانان با هویت ملی و فرهنگی خود است. هویت 
ملي در یک کشور، الزمه و پیش نیاز همبستگي، 
وفاق اجتماعي و یکپارچگي ملي است )رضایی، 
رمضانی فر و قیصری، 1394(. زمانی که جوانان با 
این هویت خود بیگانه باشند، مشکالت بسیاری 
برای جامعه به وجود خواهد آمد، که می تواند 
صدمات جبران ناپذیری برای جامعه به همراه 
این  به  این  رو رهبران جوامع  از  باشد.  داشته 
باور رسیده اند که باید هویت ملی و فرهنگی 
خود را در میان جوانان نهادینه کنند. بنابراین 
برای رسیدن به این مهم یکی از عواملی را که 
جمعی  رسانه های  می بینند،  تأثیرگذار  بسیار 
است، که از این طریق می توانند آگاهی جوانان 
از هویت ملی و فرهنگی خود را تقویت نمایند، 
بنابراین پژوهش حاضر به بررسی تأثیر استفاده 
از رسانه های جمعی بر میزان آگاهی جوانان از 

هویت ملی و فرهنگی می پردازد. 
مبانینظری

رسانه
رسانه، یک مدل ارتباطي در ارسال پیام است 

و ارتباطات، فرایند انتقال پیام از فرستنده به 
مکالمه  طریق  از  دیدگاه ها  تبادل  و  گیرنده 
ناطقی،  و  رحمتی  )قربان  زاده،  است  معنادار 
از  پیا م ها  انتقال  وسایل  به  رسانه   .)1395
فرستنده به مخاطب گفته می شود، آن ها شامل 
ماهواره،  تلویزیون،  رادیو،  کتاب ها،  روزنامه ها، 
تکنولوژی های نوین ارتباطاتی، اینترنت و غیره 
هستند )احمدی و بیگدلی، 1394(. همچنین 
مفاهیمي  شامل  رسانه،  واژه   حاضر  عصر  در 
فراتر از رادیو، تلویزیون و روزنامه ها را به ذهن 
افراد متبادر مي کند و شامل طیف گسترده اي 
از کاربري هاي دیجیتال در انتقال پیام مي شود 

)نیک  نژاد، مقیمی و روشندل، 1391(. 
درباره  ما  تصورات  زیــادی  حد  تا  رسانه ها 
مسائل بنیادین اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
را می سازند و به شیوه های که ما درباره این 
)هرمزی  می دهند  شکل  می اندیشیم  مسائل 
بیان  که  طور  همان   .)1395 پاکزاد،  و   زاده 
گردید ارتباطات انساني در عصر حاضر دچار 
دگرگوني های اساسي شده است. رسانه ها، جز 
جدایي ناپذیر زندگي نوین محسوب مي شوند و 
خارج ماندن افراد و جوامع از دنیای رسانه ها، 
به مفهوم حذف شدن آنان از حیات اجتماعي 
جدید است. تغییر در نوع ارتباط میان انسان ها 
و نقش رسانه ها در زندگي نوین بشری، رسانه را 
به اصلي ترین ابزار صاحبان قدرت برای رسیدن 
به اهداف مختلف سیاسي، اجتماعي، فرهنگي و 
اقتصادی خویش تبدیل کرده است )صلواتیان 

و منصوری، 1395(. 
ایده ها،  پیام آور  تاکنون  گذشته  از  رسانه ها 
اندیشه ها و شیوه های نو، ارزش ها، هنجارها و 
رفتارها بوده اند )توکلی و شاهزائی، 1396(. و 
با توجه به افزایش کمی و تأثیر کیفی رسانه ها، 
به  زندگی،  سبک  بر  رسانه ها  تأثیر  شناخت 
حوزه  مباحث  محوری ترین  از  یکی  عنوان 
سبک زندگی، بیش از گذشته اهمیت می یابد 
)توکلی و شاهزائی، 1396(. رسانه ها، کارکرد ها 
و نقش های متعددی در جامعه بر عهده دارند و 
در دوران کنونی بخشی جدایی  ناپذیر از زندگی 
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 .)1394 بیگدلی،  و  )احمدی  شده اند  مردم 
بنابراین رسانه ها از وجوه اصلی زندگی روزمره 
نقش  و  می روند  شمار  به  مدرن  دوران  در 
افراد  پندارهای  به  دادن  شکل  در  خطیری 
درباره جهان پیرامونی شان دارند؛ در این میان 
سهم زیادی بر عهده اخبار یا گزارش و تبیین 
و  فرقانی  ذکایی،  )مهدی زاده،  است  رویدادها 
علیزاده، 1394(. و یکي از عوامل و ابزارهاي 
تغییر و تحول در جهان محسوب مي گردند. 
و  اجتماعي  نگرش هاي  زمینه ساز  رسانه ها 

فرهنگي هستند )باب الحوائجی، 1394(.
رسانههایجمعی

ابزارهاي  و  وسایل  تمامي  رسانه هاي جمعي، 
گروه هاي  اختیار  در  که  هستند  ارتباطي 
کثیري از مردم قرار مي گیرند، وسایلي مانند 
و  تلویزیون  رادیو،  ادواري،  نشریات  کتاب، 
تا   .)1392 کشفی،  و  اکوانی  )حیدری،   ...
زمانی که رسانه های جمعی در جامعه حضور 
نداشتند، سنت ها و هنجارهای قومی و قبیله ای 
بودند؛  زندگی  سبک  چارچوب  تعیین کننده 
یعنی تمام عالئق، سالیق، ترجیحات، رفتارها 
بود  سنت ها  تابع  افراد  و  انتخاب  و  ذائقه  و 
)توکلی و شاهزائی، 1396(. ولی مواجه زیاد با 
رسانه های جمعی در تغییر فکر، ارزش، هویت و 
عالئق فردی و جمعی تأثیرگذار است. در موارد 
بسیار محدودی کار رسانه تثبیت عقاید موجود 
است، بلکه کار اصلی رسانه معرفی نوآوری ها و 
ایده ها و ارزش های نو به جامعه است )توکلی 
و شاهزائی، 1396(. علی رغم رشد خیره کننده 
هنوز  تلویزیون  مانند  رسانه جمعی  اینترنت، 
رسانه  قدرتمندترین  و  بزرگ ترین  جهان  در 
است؛ چرا که هنوز زیرساخت های بهره مندی 
جوامع  در  مطلوب  طور  به  مجازی  فضای  از 
بخش  حتی  و  نیست  مهیا  توسعه  حال  در 
قابل مالحظه ای از جمعیت این کشورها سواد 
خواندن و نوشتن ندارند )جهانشاهی، 1395(. 

بنابراین با تعداد روزافزون رسانه های مختلف، 
انتخاب  را  مخاطبان سعی می کنند رسانه ای 
آن ها  و عالقه مندی های  معیارها  با  که  کنند 

متناسب و دارای تنوع و جاذبه بیشتر باشد. 
با تأثیر  تلویزیون یک فناوری در حال ظهور 
باال در جامعه ماست )علی  عسکری و بختیار، 
شبکه های  توسعه  با  شک  بدون  و   .)1396
تلویزیون های  ورود  و  جهان  در  تلویزیونی 
ماهواره ای به صحنه، نقش اطالع رسانی این 
رسانه از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است 
وجوه  از  رسانه ها  بنابراین   .)1390 )نعمتی، 
اصلی زندگی روزمره در دوران مدرن به شمار 
به  دادن  شکل  در  خطیری  نقش  و  می روند 
پیرامونی شان  جهان  درباره  افراد  پندارهای 
دارند؛ در این میان سهم زیادی بر عهده اخبار 
یا گزارش و تبیین رویدادها است )مهدی  زاده، 

ذکایی، فرقانی و علیزاده، 1394(.
اهمیت رسانه های جمعی در جوامع امروزی

وسایل  و  گروهی  رسانه های  که  جایگاهی  با 
زندگی  در  مرگ  تا  تولد  از  جمعی  ارتباط 
امروزی بشر پیدا کرده اند، می توان آن ها را در 
زمره نهادهای اجتماعی و یکی از عوامل مؤثر 
اجتماعی  ارزش هــای  و  هنجارها  پذیرش  بر 
حیدرخانی،  و  محبی  )کالنتری،  کرد  قلمداد 
بر  رسانه ها  تأثیر  تحت  امروزه  افراد   .)1396
اساس ادراکشان از محتواي برنامه هاي رسانه ها 
رسانه هاي  امــروزه  که  چرا  می کنند؛  رفتار 
افکار که مبانی  بین  ارتباط  ایجاد  جمعی در 
برجسته سازي واقعیت هاي اجتماعی هستند، 
مدبر  )رستمی،  می کنند  ایفا  را  مهمی  نقش 
و قائمی، 1396(. رسانه های جمعی به  عنوان 
تاثیرگذار می توانند موجبات اصالح  نیروهای 
در نگرش های عمومی نسبت به سنت ها، آداب 
و رسوم اجتماعی، روندها و رویه ها، تفریح و 
کار، رفتارها، ابداعات، دانش، ابزارها، فناوری ها، 
مهارت ها، سبک زندگی، زبان نمادها و نهادهای 
 .)1396 )متانی،  آورند  فراهم  را  اجتماعی 
شکل دهی  در  جمعی  رسانه هاي  همچنین 
برجسته اي  نقش  واقعیت،  اجتماعی  ساخت 
دارند. وسایل ارتباط جمعی، از طریق معناهایی 
در  می دهند،  رواج  ــره  روزم زندگی  در  که 
ساخت واقعیت اجتماعی تأثیر زیادي دارند و 
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بر فعالیت هاي اجتماعی تأثیر می گذارند. آن ها 
تمامی عرصه هاي فردي و اجتماعی را تحت 
و  تعیین کننده  نقش  و  می دهند  قرار  تأثیر 
معناداري در برجسته سازي باورها، ایستارها و 
نگرش هاي اعضاي جامعه دارند )رستمی، مدبر 

و قائمی، 1396(. 
اثرگذاری وسایل ارتباط جمعی بسیار وسیع و 
گوناگون است. این آثار ممکن است در درازمدت 
یا کوتاه مدت بروز نماید )متانی، 1396(. اهمیت 
به  فرهنگي  و  اجتماعي  تحوالت  در  رسانه ها 
اندازه اي مهم است که مي توان زندگي جمعي 
انسان ها را بر اساس نوع و تکامل رسانه هاي 
مورد استفاده شان به ادوار مختلفي تقسیم کرد 
از سوی  و کشفی، 1392(.  اکوانی  )حیدری، 
دیگر رسانه هاي جمعي به لحاظ جذابیت هایي 
که دارند؛ امروزه به بخش جدایي ناپذیر زندگي 
که  گونه اي  به  شده اند  تبدیل  مردم  روزمره 
بخش قابل توجهي از زمان بیداري هر فردي 
به استفاده از وسایل ارتباط جمعي اختصاص 
داده مي شود )بهنوئی، 1393(. بنابراین می توان 
گفت که وسایل ارتباطی و رسانه های جمعی 
به دلیل ماهیت و محتوایی که دارند، از جمله 
متغیرهای تأثیرگذار در حوزه تغییرات جوامع 
و  خدابخشی  )خواجه نوری،  هستند  امروزی 

پرنیان، 1392(.
هویت

باري تعالي،  ذات  معناي  به  لغت  در  هویت 
هستي، وجود و عامل شناسایي شخص است. 
حقیقت  معناي  به  یابد  تشخص  اگر  ماهیت 
خارجي  وجود  معناي  به  گاه  و  است  جزئیه 
است. تشخص و هویت، بالذات یا بالعرض است 
)معین، 1363؛ به نقل از قربان  زاده، رحمتی و 
ناطقی، 1395(. هویت از نیازهای روانی انسان 
است،  اجتماعی  زندگی  هرگونه  نیاز  پیش   و 
بدون وجود چارچوب مشخص که شباهت ها 
افراد یک جامعه  و تفاوت ها را مشخص کند 
امکان برقراری ارتباطی معنادار و مستمر میان 
خود نخواهند داشت )حسینی و جالیی  پور، 
1391(. هویت را مي توان آگاهي فرد نسبت 

به خود دانست که در نتیجه تداوم کنش هاي 
اجتماعي فرد به او واگذار نمي شود، بلکه فرد 
باید آن را به  طور مداوم و پیوسته در زندگي 
روزمره ایجاد کند و نیز در فعالیت هاي خویش 

مورد پشتیباني قرار دهد )بهنوئی، 1393(. 
و  خصوصیات  مجموعه ای  از  عبارت  هویت 
مشخصات اساسی اجتماعی، فرهنگی، روانی، 
است که  تاریخی همسان  و  زیستی  فلسفی، 
گروه  ذات  یا  ماهیت  بر  روایی  و  رسایی  به 
با  آن  اعضای  یا همانندی  بیگانگی  معنی  به 
یکدیگر داللت می کند )حسینی و جالیی  پور، 
شناخت،  منابع  از  یکی  عنوان  به   و   .)1391
از مسائل مهم جوامع بشری است، بی تردید 
می توان گفت که هویت یابی از نیازهای روانی 
انسان و پیش  نیاز هرگونه زندگی جمعی است 
)افشانی و موسوی، 1396(. هویت داشتن در 
درجه نخست به معناي خاص و متمایز بودن، 
ثابت و پایدار ماندن و به جمع تعلق داشتن 
است. احساس متمایز بودن از دیگران چونان 
جز جدایي ناپذیر هویت نیازمند وجود مرزهاي 
پایدار و کم و بیش نفوذناپذیر است )حیدری، 
برساخت  هویت   .)1392 کشفی،  و  اکوانی 
فردي از راستاهایي است که گذشته را به حال 
و آینده وصل مي کند. هویت چیزي است که 
در جریان رشد فرد و فعالیت هاي اجتماعي او 
شکل مي گیرد )رضایی، رمضانی فر و قیصری، 
1394(. »جاکوبسن« می گوید هویت به معنای 
احساس تمایز و استمرار و استقالل فردی است 
که طی آن شخص دریابد همانی است که بوده 
و دیگران نیستند )جاکوبسن، 1998؛ به نقل از 
نیازی و شفائی  مقدم، 1391(. و در یک تعریف 
ذهني  معاني  هویت  که  گفت  می توان  کلی 
نمادها،  هنجارها،  اعتقادات،  ارزش ها،  شامل 
یک  به  مختص  آگاهي هاي  و  تلقي ها  طرز 
»خود« فردي یا اجتماعي و احساس تعلق و 
تعهد نسبت به آن خود است )باقری و زارعیان، 

.)1392
هویتملیوفرهنگی

مهم ترین نوع از انواع هویت، هویت ملی است؛ 
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زیرا در حوزه فرهنگ، اجتماع، سیاست و حتی 
و  )حسینی  دارد  تعیین کننده  نقش  اقتصاد 
جالیی  پور، 1391(. در واقع هویت ملی شکلی 
از آگاهی به خود، گروه، جامعه، فرهنگ و تاریخ 
اجتماعی  فرایند  در  فرد  که  می کند  القا  را 
شدن و در تعامل و ارتباط با افراد یا عضویت 
است  کرده  کسب  اجتماعی  گروه هاي  در 
)شهرام نیا، مهرابی و پور رنجبر، 1393(. هویت 
فراگیرترین  و  مهم ترین، مشروع ترین  از  ملي 
محسوب  اجتماعي  و  جمعي  هویت  انــواع 
و  کیان  از  نقل  به  )احمدی، 1381؛  مي شود 
قلی  پور، 1395(. افراد یک جامعه با هویت 
احساس  خود  در  مشترک  منشأ  یک  ملي، 
مي کنند. لذا هویت ملي، مجموعه شاخص هاي 
مادي، زیستي، فرهنگي و رواني شامل مجموعه 
سنن، آداب، قوانین، عقاید، اندیشه ها، ارزش ها، 
نمادها، فناوري ها، اشیاء و ابزارها است که سبب 
از  آن  تمایز  و  همبستگي دروني یک جامعه 
جوامع دیگر مي شود و روابط اشخاص حقیقي 
و حقوقي با یکدیگر و حقوق و تکالیف آن ها را 
تعریف و تعیین مي کند )قربان  زاده، رحمتی و 

ناطقی، 1395(.
هویت ملی در هر جامعه ای به ابعاد سازنده و 
وضعیت آن بستگی دارد )افشانی و موسوی، 
1396(. هویت ملی از منظر جامعه شناسی به 
مثابه نوعی احساس تعهد و تعلق عاطفی نسبت 
به مجموعه اي از مشترکات ملی جامعه است که 
موجب وحدت و انسجام می شود و داراي ابعاد 
مختلف خرده فرهنگ ملی، دینی، جامعه اي و 
انسانی است )مقیمی و امینی، 1391(. هویت 
ملي، آخرین مرحله هویت اکتسابي در سطح 
داخلي کشور است که توسط فرد در فرایند 
جامعه پذیري از طریق خانواده، مدرسه و رسانه 
کسب مي شود )قربان  زاده، رحمتی و ناطقی، 
1395(. و وقتي شکل مي گیرد که قریب به 
اتفاق اعضاي جامعه، تصور درستي از اجزاي 
سازنده  اجزاي  این  باشند.  داشته  آن  سازنده 
همان شاخص هاي هویتي یعني مباني، جایگاه 
و عناصر هویت ملي محسوب مي شوند )قربان 

 زاده، رحمتی و ناطقی، 1395(. بنابراین هویت 
ملی مهم ترین ویژگی هر ملت، فرهنگ، تاریخ 
و سرزمین مشترک است )مهیمنی، 1379؛ به 
نقل از نیازی و شفائی  مقدم، 1391(. و می توان 
دانست.  ملتی خاص  به  تعلق  احساس  نوعی 
ملتی که نمادها، سنت ها، مکان هاي مقدس، 
آداب و رسوم، قهرمانان تاریخی و فرهنگ و 
و  ساروخانی  )آذریــان،  دارد  معین  سرزمین 
نوابخش، 1396(. به  عبارت دیگر، هویت ملی 
به معناي احساس تعلق و وفاداري به عناصر و 
نمادهاي مشترک در اجتماع ملی و در میان 
)آذریان،  است  سیاسی  شده  تعریف  مرزهاي 

ساروخانی و نوابخش، 1396(.
تأثیررسانههایجمعیبرآگاهیازهویت

ملیوفرهنگی
در  تعیین کننده ای  نقش  ارتباطات  امــروزه 
اجتماعی  هویت های  شکل دهی  و  فرهنگ 
شفائی  مقدم،  و  )نیازی  می کند  ایفا  ملی  و 
واژه اي  ارتباطات  عصر  که  جا  آن   از   .)1391
مناسب براي دوران کنونی است، وسایل ارتباط 
با ارزش ها و باورهاي ملی و  جمعی می تواند 
آن ها  در  و  داشته  رابطه  ما  هویت  با  کل  در 
تأثیرگذار باشد )آذریان، ساروخانی و نوابخش، 
1396(. تغییر و تکوین هویت ملی به عوامل 
یکی  می گردد.  مرتبط  مختلفی  زمینه های  و 
از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر هویت ملی 
)رهبر  است  ارتباطی  جدید  تکنولوژی های 
قاضی و ایمانیان  مفرد، 1396(. وسایل ارتباط 
نزدیکی سلیقه ها و خواسته هاي یک  جمعی 
جامعه را موجب می شوند )آذریان، ساروخانی 
شیوه  مثابه  به  رسانه ها   .)1396 نوابخش،  و 
شیوه ای  به  و  می کنند  عمل  فرهنگی  تبادل 
غیر مستقیم، اما فراگیر اطالعات و آگاهی های 
بسیاری را درباره ملت ها به مخاطبان منتقل 
می کنند )خواجه  نوری، خدابخشی و پرنیان، 

 .)1392
رسانه ها از مهم ترین منابع هویت بخشي عصر 
کشفی،  و  اکوانی  )حیدری،  هستند  جدید 
مجموع  در  رسانه  دیگر  سوی  از   .)1392
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در رشد و تقویت هویت قومی در کلیت آن 
مؤثر بوده است، ولی همچنین به طور بالقوه 
انشعابات  و  مرزبندي ها  الیه ها،  است  قادر 
در جاي خود  نیز  را  قومی  گروه  یک  درونی 
برجسته تر ساخته و تقویت نماید، و حتی به 
عناصر  با  قومی  عناصر  آمیختگی  در  واسطه 
و  انشعابات  بیرونی،  گسترده تر  ساختارهاي 
صورت هاي درونی جدیدي نیز در گروه ایجاد 
نماید. از این دید این احتمال وجود دارد که 
پراکنده تر  واسطه  به  یا  رسانه  زمان  در طول 
ساختن اعضاي گروه هاي قومی از طریق وارد 
ساختن آن ها در ساختارهاي گروهی مختلف و 
متفاوت موجود در عرصه مجازي تا حدي به 
تضعیف ساختارهاي قومیت بی نجامد )آذریان، 

ساروخانی و نوابخش، 1396(.
هویت ملي به  عنوان کالن ترین سطح هویتي 
است  رسانه  تأثیر  تحت  کشورها  داخل  در 
)قربان زاده، رحمتی و ناطقی، 1395(. رسانه ها 
بر تکوین یا تغییر هویت فردي و جمعي تأثیر 
نمادین  بافت  رسانه ها  زیرا  داشته اند؛  شگرف 
را تشکیل مي دهند  اجتماعي معاصر  زندگي 
)قربان  زاده، رحمتی و ناطقی، 1395(. رسانه ها 
دارند.  را  ملي  هویت  به  بخشي  انسجام  توان 
با  که  دارند  را  قدرت  این  همچنین  رسانه ها 
سایر  هویت  با  مغایر  آموزش هاي  و  اطالعات 
نسلي،  شکاف  هنجارشکني،  باعث  جوامع، 
بنابراین،  شوند.  خودبیگانگي  از  و  ناهنجاري 
اختیار  در  کشورها  رسانه هاي  که  دید  باید 
کدام نهادها هستند و داراي چه جهت گیري 
هویتي در داخل و خارج کشور نسبت به خود و 
دیگران هستند و چه داده هاي هویتي از طریق 
)قربان  زاده،  داده مي شود  به مخاطبان  آن ها 
رحمتی و ناطقی، 1395(. همچنین رسانه ها 
بنا به خواست صاحبان و سهام داران و مدیران 
آن ها بر هویت ملي مخاطبان، تأثیر مثبت یا 
منفي دارند. رسانه ها در ابعاد مختلف بر هویت 
و  رحمتی  )قربان  زاده،  مي گذارند  تأثیر  ملي 
ناطقی، 1395(. از این  رو با توجه به مطالبی 
که بیان گردید می توان به این نتیجه رسید 

که رسانه های جمعی می توانند بر هویت ملی 
و فرهنگی تأثیرگذار باشند. 

نتیجهگیری
معضالت  و  مسائل  از  یکی  می رسد  نظر  به 
فرهنگی،  و  قومی  تنوع  از  برخوردار  جوامع 
نگرانی پیرامون عدم عالقه و مشارکت افراد در 
امور سیاسی، انزواي اجتماعی، کاهش انسجام 
ملی  هویت  کاهش  خصوص  به  و  اجتماعی 
است )شهرام نیا، مهرابی و پور رنجبر، 1393(. 
هویت ملي افراد در عصر جهاني شدن و رشد 
افزون رسانه ها و فناوري هاي  و گسترش روز 
در  نموده،  تجربه  را  زیادي  بحران  ارتباطي، 
است.  فراملي  هویت  توسط  جایگزیني  حال 
براي کشورهاي مختلف دنیا که  این رویداد، 
جهت حفظ اتحاد و انسجام ملت خود و ایجاد 
هویت  بر  تأکید  به  ناگزیر  جامعه،  در  امنیت 
یکپارچه ملي هستند، اهمیتي دوچندان دارد 
)موحد، حسینی و کاووسی، 1390(. یکی از 
گروه های جامعه که نسبت به دیگر گروه های 
جامعه بیشتر در برابر این کاهش هویت ملی 
قرار دارد جوانان هستند. به عبارتی مهم ترین 
مسئله نوجوانی و جوانی، کسب یا احراز هویت 
باشد )کوهی و حسنی، 1391(. زیرا زمانی که 
یک جامعه بتواند هویت ملی و فرهنگی خود 
انتقال  خود  جوانان  به  مناسبی  شکل  به  را 
توسعه خود  و  پیشرفت  زمینه  دهد می تواند 
را فراهم نماید زیرا جوانان آینده سازان جامعه 
هستند. بنابراین در این شرایط جوامع از تمامی 
منابعی که می توانند هویت ملی و فرهنگی را 
به جوانان انتقال دهند و باعث آگاهی جوانان از 
هویت ملی و فرهنگی شوند، رسانه های جمعی 
هستند. پژوهش های مختلفی نیز به این امر 
اشاره نموده اند؛ از جمله نیازی و شفائی مقدم 
)1391( که به این نتیجه رسیدند استفاده از 
رسانه های جمعی مانند تلویزیون در گرایش 
استفاده  ولی  است،  تأثیرگذار  ملی  هویت  به 
هویت  به  گرایش  در  اینترنت  و  ماهواره  از 
ملی تأثیرگذار نیست. قربان  زاده و همکاران 
)1395( نیز به این نتیجه رسیدند که رسانه 
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جمعي با تأثیر بر شاخص هاي هویت ملي، آن 
را تقویت و تحکیم یا تضعیف و تخریب مي کند. 
نتایج پژوهش آذریان و همکاران )1396( نیز 
نشان داد که رسانه های جمعی بر هویت ملی 
تأثیر مثبت و معناداری دارند. در تبیین این 
نتایج می توان بیان داشت که در جامعه ای که 
ما در آن قرار داریم حتی با وجود رسانه های 
اجتماعی جدیدی که فراگیر شده اند رسانه های 
جمعی همچنان بر آگاهی جوانان از هویت ملی 
و فرهنگی تأثیرگذار هستند، زیرا مطالبی که 
تلویزیون،  مانند  جمعی  رسانه های  طریق  از 
آن ها  بر  می شوند  داده  انتقال  غیره  و  رادیو 
نظارت بیشتری توسط جوامع صورت می گیرد 
و مطالبی که از این طریق انتقال داده می شوند 
هستند.  واقعیت  با  مطابق  و  شده تر  گزینش 
با  می توانند  جوامع  رهبران  اینکه  همچنین 
برنامه های  تهیه  و  مناسب  برنامه  ریزی های 
رسانه های  طریق  از  آن ها  انتقال  و  مناسب 
از  آگاهی جوانان  بر  را  رسانه ها  تأثیر  جمعی 
بنابراین  هویت ملی و فرهنگی بیشتر کنند. 
با توجه به مطالبی که بیان گردید و با توجه 
پیشین  گرفته  صورت  پژوهش های  نتایج  به 
می توان به این نتیجه دست یافت که استفاده 
از رسانه های جمعی می تواند بر میزان آگاهی 
جوانان از هویت ملی و فرهنگی بیفزاید. از این  
جمعی  رسانه های  به  باید  جوامع  رهبران  رو 
نمایند  سعی  و  باشند  داشته  بیشتری  توجه 
جوان  نسل  برای  را  مناسب تری  برنامه های 
جامعه آماده نمایند تا جوانان دچار بیگانگی با 

هویت ملی و فرهنگی خود نشوند. 
منابع

بررسی . 1 زاهد. )1394(.  بیگدلی،  و  احمدی، حمید 
نسبت  کرمانشاه  رازی  دانشگاه  دانشجویان  نگرش 
نظریه های  اساس  بر  جمعی  ارتباط  رسانه های  به 
و  اطالعات  مدیریت  فصلنامه  رسانه ها.  ارتباطی 

دانش شناسی؛ 2 )1(: 27 - 13.
افشانی، علیرضا و موسوی، محمد. )1396(. بررسی . 2

دیدگاه  از  ملی  هویت  و  رسانه  مصرف  بین  رابطه 
سال 1394.  در  یزد  شهر  ساله   15 - جوانان 29 

فصلنامه رسانه؛ 27 )2(: 132 - 105.
مهرداد. . 3 نوابخش،  و  باقر  ساروخانی،  علی.  آذریان، 

)1396(. رسانه و تعلق پذیري ملی: مطالعه اي در باب 
تأثیر رسانه هاي جمعی بر تعلق پذیري ملی. فصلنامه 

مطالعات میان فرهنگی؛ 12 )31(: 115 - 93.
باب الحوائجی، فهیمه و عطاردی، علیرضا. )1394(. . 4

رسانه های  اطالع  رسانی  توانمندی های  مقایسه 
جمعی و شبکه های اجتماعی. فصلنامه تعامل انسان 

و اطالعات؛ 1 )4(: 291 - 282.
باقری، علی و زارعیان، فرج اهلل. )1392(. تأثیر فضای . 5

مجازی بر هویت و همبستگی ملی. فصلنامه مطالعات 
راهبردی بسیج؛ 16 )60(: 182 - 149.

رسانه هاي . 6 نقش  ارزیابي   .)1393( عباس.  بهنوئی، 
فصلنامه   جوانان.  ملي  هویت  تقویت  در  جمعي 

مطالعات افکار عمومي؛ 3 )9(: 127 - 103.
تأثیر . 7 توکلی، مرتضی و شاهزائی. )1396(. تحلیل 

قدرت رسانه ها بر سبک زندگی روستاییان مرزنشین 
)زهک( سیستان. فصلنامه مطالعات قدرت نرم؛ 7 

.208 - 229 :)16(
اجتماعی . 8 رسانه های   .)1395( امید.  جهانشاهی، 

با  اصلی  جریان  رسانه های  نوظهور  واستراتژی های 
تأکید بر تلویزیون. فصلنامه رسانه؛ 26 )4(: 47 - 33.

حسینی، ابراهیم و جالیی پور، حمیدرضا. )1391(. . 9
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی برون گروهی با هویت 
 :)2( اسالمی؛ 2  دانشگاه  در  فرهنگ  جوانان.  ملی 

.299 - 322
و کشفی، محمد . 10 اکوانی، حمداهلل  آرمان؛  حیدری، 

مطالعه  فرهنگي:  هویت  و  رسانه ها   .)1392( باقر. 
دانش آموزان متوسطه شهر یاسوج. فصلنامه مطالعات 

ملی؛ 14 )3(: 148 - 123.
پرنیان، . 11 و  نسرین  خدابخشی،  بیژن؛  خواجه نوری، 

هویت  و  گروهی  رسانه های  رابطه   .)1392( لیال. 
قومی با هویت ملی زنان )مطالعه موردی زنان شهر 
 7 اجتماعی؛  علوم  تخصصی  فصلنامه  کرمانشاه(. 

.157 - 180 :)14(
رستمی، محسن؛ مدبر، لیال و قائمی، موسی. )1396(. . 12

تبیین نقش رسانه جمعی در طرح تحول اجتماعی 
ناجا. فصلنامه انتظام اجتماعی؛ 9 )1(: 230 - 211.

رضایی، حسین؛ رمضانی فر، حدیثه و قیصری، زهرا. . 13
شکل گیري  و  اینترنت  از  استفاده  رابطه   .)1394(
هویت ملي جوانان شهر همدان. فصلنامه مطالعات 

ملی؛ 16 )2(: 132 - 113.
زینب. . 14 ایمانیان  مفرد،  و  رضا  محمود  قاضی،  رهبر 

اجتماعی  شبکه های  تأثیرات  بررسی   .)1396(
مطالعات  دوفصلنامه  ملی،  هویت  روی  بر  مجازی 

قدرت نرم؛ 7 )17(: 133 - 116.
شهرام  نیا، امیر مسعود، مهرابی، راضیه و پور رنجبر، . 15

مهدیه. )1393(. بررسی تأثیر شبکه هاي اجتماعی 
دانشجویان  موردي:  )مطالعه   ملی  میزان هویت  بر 
راهبردي  پژوهش هاي  فصلنامه  اصفهان(،  دانشگاه 

سیاست؛ 3 )9(: 141 - 121.
16 . .)1395( حامد.  منصوری،  و  سیاوش  صلواتیان، 
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پیشنهاد الگوی مفهومی مدیریت خالقیت و نوآوری 
صداوسیمای  برای  تلویزیونی  محتوای  تولید  در 
جمهوری اسالمی ایران، فصلنامه ابتکار و خالقیت 

در علوم انسانی؛ 6 )3(: 76 - 35.
17 . .)1393( پویا.  همایون،  و  تقی  محمد  عباسی، 

رسانه هاي اجتماعي و روابط اجتماعي: مطالعه رابطه 
انزواي  با  ارتباطي  نوین  تکنولوژي هاي  از  استفاده 
اجتماعي، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی 

و ارتباطات؛ 10 )36(: 66 - 43.
عدلی پور، صمد؛ سلیمانی، حمید و مفاخری، اقبال. . 18

)1393(. رابطه مصرف رسانه ای با هویت اجتماعي 
تبریز.  شهر  جوانان  بین  در  نوین  زندگي  سبک  و 
فصلنامه پژوهش هاي ارتباطي؛ 21 )3(: 146 - 121.

علی  عسکری، عبدالعلی و بختیار، رسول. )1396(. . 19
تعاملی  تلویزیون  توسعه  و  تأسیس  راهبردهای 
فصلنامه  ایران،  اسالمی  جمهوری  سیمای  و  صدا 

پژوهش های ارتباطی؛ 24 )1(: 29 - 9.
ناطقی، . 20 و  مهدی  رحمتی،  قربانعلی؛  زاده،  قربان  

هاشم. )1395(. رسانه و هویت ملي )تأثیر رسانه بر 
شاخص هاي هویت ملي(، فصلنامه رسانه و فرهنگ 
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ 6 )1(: 

.113 - 135
کالنتری، عبدالحسین؛ محبی، سیروس و حیدرخانی، . 21

از  استفاده  بین  ارتباط  بررسی   .)1396( هابیل. 
رسانه های جمعی و احساس امنیت اجتماعی در شهر 
کرمانشاه. پژوهش نامه توسعه فرهنگی و اجتماعی؛ 2 

.25 - 42 :)3(
کوهی، کمال و حسنی، محمدرضا. )1391(. رابطه . 22

استفاده از رسانه های نوین با ابعاد هویتی در نوجوانان 
ارتباطی؛ 19 )4(:  و جوانان. فصلنامه پژوهش های 

.109 - 130
کیان، مریم و قلی پور، زهره. )1395(. آثار تربیتي . 23

و  ملي  هویت  بر  همراه  تلفن  اجتماعي  شبکه هاي 
دیني دانشجویان. فصلنامه رسانه؛ 28 )1(: 136 - 

.121
متانی، مهرداد. )1396(. اثربخشی پیام های سالمت . 24

ارائه شده از رسانه های جمعی در بین مخاطبان قائم 
شهری، فصلنامه سواد سالمت؛ 2 )3(: 155 - 148.

بررسی . 25  .)1391( مجید.  امینی،  و  اعظم  مقیمی، 
نگرش جوانان یزدي نسبت به مؤلفه هاي هویت ملی 
و عوامل مؤثر بر آن، فصلنامه جامعه شناسی مطالعات 

جوانان؛ 3 )6(: 168 - 155.
فرزانه. . 26 کاووسی،  و  مریم  حسینی،  مجید؛  موحد، 

)1390(. رسانه ها و هویت ملي مطالعه جامعه شناختي 
رابطه بین رسانه ها و هویت ملي دانش آموزان دختر 
ایراني  انجمن  فصلنامه  اهواز،  شهر  دبیرستان هاي 
مطالعات فرهنگي و ارتباطات؛ 7 )23(: 178 - 159.

مهدی  زاده، محمد؛ ذکایی، محمد سعید؛ فرقانی، . 27
 .)1394( عبدالرحمن.  علیزاده،  و  مهدی  محمد 
رمزگذاری و رمزگشایی خبر تلویزیونی؛ مقایسه اخبار 

تلویزیون جمهوری اسالمی ایران و بی بی سی فارسی، 
فصلنامه رادیو تلویزیون؛ 11 )26(: 196 - 171.

نعمتی، داود. )1390(. ارائه الگوی مناسب مدیریت . 28
خبر تلویزیون از دیدگاه کارشناسان )مطالعه موردی 
سیمای جمهوری اسالمی ایران(، فصلنامه مدیریت 

دولتی؛ 3 )6(: 186 - 165.
نیازی، محسن و شفائی  مقدم، الهام. )1391(. بررسی . 29

ملی  به هویت  گرایش  در  رسانه های جمعی  تأثیر 
)مطالعه موردی شهروندان شهرستان کاشان در سال 
1390(، مطالعه میان رشته ای در رسانه و فرهنگ؛ 2 

.99 - 127 :)1(
نیک  نژاد، عباس؛ مقیمی، محمد و روشندل، طاهر. . 30

)1391(. شناسایي الگوي کارآفریني رسانه اي براي 
توسعه  کشور،  دیجیتال  رسانه هاي  کارها  و  کسب 

کارآفرینی؛ 4 )15(: 83 - 65.
هرمزی  زاده، محمد علی و پاکزاد، احمد. )1395(. . 31

نقش اخبار خارجی تلویزیون در شکل دهی به تصویر 
جامعه،  فصلنامه  خارج،  جهان  از  مخاطبان  ذهنی 

فرهنگ و رسانه؛ 5 )18(: 60 - 41.
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