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واجتماعیمنابعانبوهيعرضهباارتباطینوینهايفناوريگسترش
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مسألهیانبومقدمه
خوددنبالبهکهآنفراگیرگسترشوارتباطینوینهايفناوريعصررسیدنفرابا
تحوالتوتغییرآورد،همراهبهراسایبريفضايومجازيواقعیتچونجدیديمفاهیم
آندرکهجهانیساخت؛مواجهجدیديجهانباراماوشدایجادبشرزندگیدرزیادي

جهانیکلی،طوربهوکنیممیبرقرارارتباطخوانیم،مینویسیم،میاندیشیم،میمتفاوت
گذاريمرحلههمچونجدید،يجامعهنوعاینبهورودکنیم.میزندگیمتفاوتآندرکه

قرارتأثیرتحترابشريحیاتهايجنبهتمامیصنعتی،يجامعهبهکشاورزييجامعهزا
بهاست؛آوردهوجودبهافرادمیانروابطوجوامعساختاردرراعمیقتحوالتیوداده
وهافرصتازانبوهیبارافرهنگیواقتصادياجتماعی،سیاسی،هايعرصهکهايگونه

هرازبیشهاانسانامروزه،).1393:22(مزیانی،استساختهروبهرواساسیهايچالش
فعالیتهرازبیشوگذرانندمینوینارتباطیهايتکنولوژيباراخودوقتدیگريزمان

فرهنگیمحیطهافناورياینبطوریکههستند؛نوینهايفناوريوهارسانهدرگیردیگري
رامازندگیماديغیروماديابعادو)1391:68نس،هویو(کروتیاندشدهمايزمانه
باعثواندکردهدورسنتیسازهویتمنابعازراهاانسانوانددادهقرارخودتأثیرتحت
کیستیتعریفدرراهاانسانواندشدهتفکروزندگیجدیديهايشیوهبهآوردنروي
هویتمهمهايجنبهازیکی).1392:102پور،(عدلیاندکردهتردیدوشکدچارخود،

ازدینیهویتاست.دینی1هویتپذیرد،میتأثیرارتباطینوینهايفناوريازکه
کهاستجوامعسطحدراجتماعیهمبستگیوهمگنیيایجادکنندهعناصرترینمهم
بسیارنقشجامعه،افراددرمذهبودینبهنسبتخاطرتعلقایجادبافرآینديطی

هايفناوريامروزه).1391:40(سفیري،داردجمعیهویتگیريشکلوایجاددرمهمی
دادنوسعتوآفرینهویتفرهنگیواجتماعیمنابعانبوهيعرضهباارتباطیواطالعاتی

رواجوجامعهدرافرادنسبیاستقاللوآزاديوگروهیتعلقاتواجتماعیروابطبه
واستکردهتغییردستخوشرادینبافرديرابطهنوگرایانه،هاياندیشهوهاپیامها،شارز

).1379:145(تامپسون،استکردهتبدیلبازاندیشانهوانتخابیموضوعیبهرادین
هویتوبرگرددعقببهدهدمیاجازهفردبهکهاستاجتماعیظرفیتیک2بازاندیشی

وآوردنظردردوبارهباشدمیسختوسفتهايمرزدارايکهسنتبهتوجهبدونراخود

1 identity
2 rethinking



61هاي نوین ارتباطی و ...بررسی رابطه بین فناوري

اجتماعیزندگیدربازاندیشی).1،2005:2(کرسلیکندبازاندیشیوتأملخوديدرباره
دروشودمیبازسنجیپیوستهاجتماعیعملکردهايکهواقعیتاینيبرگیرندهدرمدرن
ايگونهبهراخصلتشانسانبدینوشدهاصالحآنها،خود،يدربارهتازهاطالعاتپرتو

وتغییرحالدرجامعهاستمعتقدنیزبرگر).46:1384(گیدنز،سازدمیدگرگوناساسی
تنهانهبازاندیشیسازد.میمتنوعهايتصمیماتخاذوبازاندیشیازناگزیررافردتحول،

زاندیشی،بافرآیندطیوشودمیفردذهنیتواردبلکهاست،بیرونیجهانبهمعطوف
باوربه).1381همکاران،و(برگرشوندمیتبدیلآگاهیموضوعبهفردخودوجهان

خودهايهویتجمعیطوربهیاانفراديطوربهتاسازدمیقادررامردمبازاندیشیالنگمن
سربهمختلفهايمکاندرکهمردمانیدیگر،بیانبه).2،2003(النگمنبکنندتدقیقرا

هاست،آناجتماعدرتنشمنشأکهامکاناتیوهاارزشبهنسبتروزافزونطوربهد،برنمی
هايفناوريومدرنیتهمعرضدردیگرانازبیشترجواناندهند.مینشانحساسیت
وسایلهمچنینواینترنتابرمتنومجازيفضايدرآنهادارند.قرارارتباطیواطالعاتی

ازوزنندمیپیوندجهانسایربهراخودهاآنطریقازواندحرکتدرجمعیارتباط
کسبکنند.میکسباطالعاتوآگاهیکشورهاسایرنمادهايوهنجارهاها،ارزش

منجرهاآنتفکروزندگیيشیوهخود،مورددربازاندیشینوعیبهفضاهااینازاطالعات
يرابطهتاداردقصدپژوهشاینلذا)؛1394:24همکاران،وافراسیابیاز(نقلشودمی

پرسشمورددینیحقایقآندرکهدینیهویتبازاندیشیباارتباطینوینهايفناوري
نگاهوشوندمیواقعتردیدمورددینیاحساساتوهاارزشوگیرندمیقراربنیادین

ازباالییسطحدروگرددمیدینيمقولهبهگرایانهمطلقرویکردجایگزینگرایانه،نسبی
تغییراتمعرضدربیشترکهتهرانشهرجوانانبیندرراگیرندمیقرارپذیريانعطاف
هايفناوريدیگرواینترنتماهواره،چونهاییرسانهبامواجههدرومدرنیتهازحاصل

.نمایدمطالعهرااندشدهرفتاريوارزشیهايدگرگونیدستخوشوهستندارتباطینوین

پژوهشپیشینه
داخلیتحقیقاتالف)

»اجتماعیهايشبکهدرهویتبازاندیشی«ي مطالعهبه)،1394(فرهمند و همکاران 
يشبکهدرتعاملزیست،جهاندرتعاملبینکهدادنشانپژوهشهايیافتهاند.پرداخته

1 Crossly
2 Longman
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چههرارد.دوجودداريمعنیيرابطههویتبازاندیشیباجنسیتعامالتواجتماعی
تحلیلهمچنین؛شودمیکمترهویتبازاندیشیمیزانرودباالترتحصیالتسطح

يشبکهدرتعاملزیست،جهاندرتعاملمتغیرسهکهدادنشانمتغیرهچندرگرسیون
تبیینراوابستهمتغیرتغییراتواریانساز6/25مجموعدرجنسیتعامالتواجتماعی

کارکردهايگسترشکه؛بودهاصلاینگربیاننیزپژوهشاینازحاصلنتایجکردند.
درکهتغییراتیشده،عمیقتغییراتیبهمنجردورانایندرارتباطاتواطالعاتفناوري
عصردرجوانانخصوصبههاانسانهویتدربازاندیشیوتغییربهمنجرکالننگاهی
).1394همکاران،و(فرهمنداستشدهاطالعاتیيجامعه

بازاندیشیيمطالعه«عنوانباخودتحقیقدر)،1394(همکارانوافراسیابی
تحصیالت،میزانبینیافتند:دستنتایجاینبه»یزدشهرجوانانمیاندراجتماعی

بافرهنگیگراییجهانودینداريجمعی،ارتباطوسایلازاستفادهمیزاندرآمد،میزان
يرابطهبازاندیشیودینداريبینيرابطهچندهردارد،وجوددارمعنیيرابطهبازاندیشی

متغیرهايترینمهمدینداريوفرهنگیگراییجهانهمچنینبود؛معکوسودارمعنی
:1394همکاران،و(افراسیابیبودمطالعهموردافرادمیاندربازاندیشیيکنندهتبیین

38-23.(
وبوكفیساجتماعیيشبکه«عنوانباپژوهشیرد)،1392(و همکاران پورعدلی

که:رسیدندنتایجاینبه»تبریزدانشگاهدانشجویانبیندربازاندیشانههویتگیريشکل
امکاناتوخصوصیاتبهتوجهبابوكفیساجتماعیيشبکهمجازيفضايدرحضور
نداشتنـیفضابودگیعنیآنذاتیخاصیتدوازمتأثربیشترکهفضااینخاص

بارامجازيفضايکاربراناست.بودنمجازيوـمشخصمکانیوفیزیکیهايچارچوب
پیشامدرنوپساسنتیمدرن،نیمهسنتی،نیمهجوامعذهنیوعینیساختارهايبهتوجه

کنونیمدرنجوامعدرزندگیيویژهکالنوخردتجاربازبرخیسازدمیقادرخودشان
تجاربیپذیرند؛تأثیرهاآنازوکسبجوامعنوعایننهادهايوساختارهابهتوجهبارا

همراهمتفاوتومتعددافرادباصمیمیودوستانهروابطبرقراريفضا،ازمکانجدایینظیر
تجربهفردقدرتمنديواستقاللآزادي،يتجربهرابطه،بهدرونیتعهدنوعیاحساسبا

راخودوقتازبیشتريزمانمدتکهکاربرانیهمچنینغیره.ومداومودایمیبازاندیشی
راشبکهازفضاییکهکاربرانیبخصوصکنند،میشبکهدرمستمروجديفعالیتصرف

کل،دررو،اینازدهند،میاختصاصخودعقایدنشرودستاوردهاتوزیعبهممکن،نحوبه
فعالیتوحضوراینپناهدرهستند،یمتکووابستگیشبکهبهايمالحظهقابلحدتا
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پذیراهویتیبعددربویژهراجديتغییراتکاربرانسایرازبیشمجازيفضايدرمستمر
یابندمیدستبازاندیشانههویتهايشاخصترینکلیديبهپیشازبیشوشوندمی

).103-1392:128همکاران،وپور(عدلی
بررسیبه»بازاندیشانههویتوجوانان«نوانعباپژوهشیدر)،1390(بوستانی

نتایجپرداخت.کرمانباهنرشهیددانشگاهدانشجویانبازاندیشانههویتبرمؤثرعوامل
والدین،تحصیالتارتباطی،واطالعاتیهايفناوريازاستفادهمیزانبینکهدادنشان
مثبتیيرابطهبازاندیشانههویتبااطالعاتیمنابعوماهوارهآنتناراستفادهتولد،محل
منابعیعنیاطالعاتیمنابعهايمجوعهزیرازیکیومذهبیهویتمتغیروداردوجود

شوندمیمحسوببازاندیشانههویترشدبرابردرجديوعمدهمانعدومذهبی،مطالعاتی
).1- 15: 1390(بوستانی،

»هارسانهباآنارتباطودیشانهبازانهویت«بررسیبهپژوهشیدر)،1384(شالچی
باپاسخگویانازدرصد60حدودکهدادندنشانپژوهشاینهايیافتهاست.پرداخته
بابازاندیشیکهاستصورتیدرایناند.داشتهتطابقبازاندیشانههویتهايشاخص
وزمانجداییيتجربهواعتمادیعنیبازاندیشانه،عناصردیگربهنسبتزیادياختالف
نزدهارسانهازاستفادهمیزانچههرهمچنین؛استکردهکسبراباالتريينمرهمکان،

،شالچی(اندداشتهبازاندیشانههویتبابیشتريتطابقاست،بودهبیشترپاسخگویان
1384 .(

خارجیتحقیقاتب)
ازاندیشیبوفرهنگشدنجهانی«عنوانباپژوهشیدر،)2016(همکارانوفرهمند

نشانبودارتباطینوینهايفناوريفرهنگ،شدنجهانیابعادازیکیکه»اجتماعیهویت
معنادارييرابطهاجتماعیهویتبازاندیشیوارتباطینوینهايفناوريبینکهدادند
دربازاندیشیمیزانارتباطینوینهايفناوريازاستفادهافزایشباکهنحويبهداردوجود

.)1268:2016همکاران،و(فرهمندکندمیپیداافزایشنیزاجتماعیتهوی
دراجتماعیهايشبکهودینیهویتبینارتباطبررسیبه،)2013(همکارانومیلر

شدنخصوصیباعثاجتماعیهايشبکهکهدادنشانتحقیقایننتایجپرداختند.آمریکا
).227:2013همکاران،و(میلرشودمیانجوانبیندرآنشدنسکوالریزهودینیهویت

ترکیبدرمجازياجتماعیهايشبکهکهدادنشان،)2012(تیلرپژوهشهايیافته
حرکتاینکهاندکردهآغازجهانسازيهمگنسويبهراحرکتیغربی،هايقدرتنفوذبا
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عیفتضوشکستسويبههاملتبرخیحرکتوجهاندرستیزوتضادایجادسبب
اینيواسطهبهکهاستمعتقدويهمچنیناست.شدههایشانسنتودینیهویت

باواندگرفتهقراریکدیگرباتعاملدردنیاسراسردرتوجهیقابلافرادنوینهايفناوري
شاندینیهویتدادندستازخصوصدرواندشدهروبهروبیگانهعقایدوفرهنگ
).2012:6لر،(تیاندکردهخطراحساس

بهاتکاباشدنجهانیکهدادندنشانخودتحقیقدر)،2011(همکارانونازعرب
فرهنگیومذهبیروانشناختی،هویتی،هايبحرانموجبارتباطینوینهايفناوري
ساختارهايدرتغییرفرهنگی،استعماروتکثرگراییشامل:کهاستشدهمتنوعی

روابطدرپیچیدگیخلقواجتماعیهویتکاهشریسم،سکوالتقویتسنتی،اجتماعی
).2011همکاران،وناز(عربباشدمیاجتماعی

پژوهشنظريارچوبچ
کاشتنظریه

يدامنههدایتوانتقال،ارتباطینوینهايفناوريآنکناردروجمعیهايرسانه
عهدهبرراجوامعدرونفکاراوهاپیامعقاید،ها،ارزشوهنجارهانمادها،ازايگسترده

زندگیکلگروهیهايرسانهکهمعتقدندنظرانصاحببرخیکهجاییتااندگرفته
هايفناوريوجمعیهايرسانهيرابطهمورددرکنند.میدگرگونرااجتماعیوفرهنگی

جست.بهرهاجتماعییادگیريوکاشتهاينظریهازتوانمیافرادنگرشباارتباطینوین
جهانيدربارههاانسانآنچهازتوجهیقابلمقدارکهاستآننظریهدوهرفرض

:1390نوري،(خواجهمستقیميتجربهباتاآیدمیدستبهمیانجیبابیشترشناسندمی
نگرشیتلویزیون،زیاديمشاهدهکهانددادهنشانکاشتينظریهبرمبتنیتحقیقات).3
درمدتبلندآثارتلویزیون.واقعیتباتااستهماهنگتلویزیونباکهددهمیپرورشرا

افزایشبهرووتراکمیاماکوچکوتدریجیمستقیم،غیرکهآثاريدارد،بینندگاننگرش
ماهواره،اینترنتچونجدیدتريهايرسانهبهراتلویزیونهايویژگیتوانمیامروزه.است

اجتماعیعاملعنوانبهجمعیهايرسانهبهکاشتينظریه.دادتعمیمنیزهمراهتلفنو
تحتچقدرهارسانهاینبینندگانکهاستموضوعاینبررسیدنبالبهونگردمیشدن
اهمیت،1گربنرنظربه).113:1385زاده،(رضويهستندواقعیتازايرسانهينسخهتأثیر

کاشترافرآیندایناورویدادهاست.بهیستننگروانتخابمشتركهايراهخلقدررسانه

1 Graebner
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توسطايرسانهنگرشیسازيدرونیوپذیرشمعنايبهکاشتخواند.میغالبهايانگاره
کهکسانیکرد،فرضتوانمینظریهایندیدگاهازبنابرایناست،بینندگانومخاطبان

بهدارند،کمتريايسانهرمصرفکهکسانیبامقایسهدردارند،بیشتريايرسانهمصرف
تمایلارتباطینوینهايفناوريدیگروتلویزیوندرشدهدادهنمایشزندگیهايسبک

وآمیزدمیدراکتشافیوشناختیيوارهطرحدرهارسانهتصاویر.داشتخواهندبیشتري
ادیاجتماعیيمقایسهودادننسبتخود،ارزیابیهویت،گیريشکلفرآیندطولدر

اجتماعیهايشبکهوايماهوارههايبرنامهنفوذگفتتوانمیترتیببدین.شوندمیآورده
هايآزاديفردگرایی،گرایی،ماديهمچونهاییارزشبهبخشیدنقوتدرمجازي

سنتیهنجارهايوهاارزشتغییرباعثکهباشدمیمؤثرقیمت،هربهکامیابیونامحدود
دادخواهدافزایشرابازاندیشیاحتمالوشدخواهدجوانانبیندرهویتبهدهندهشکل

).1391:106، همکارانو(قادرزاده

گیدنزبازاندیشینظریه
ویژگیراآنکهاستبازاندیشیمفهومگیدنز،نظرازمهمبسیارمفاهیمازیکی

هايحوزهبیشتريتأثیرپذیروحساسیتبازاندیشی،ازويمنظوروداندمیمدرنيجامعه
هايدانشیااطالعاتاساسبرهانگرشوهاروشدرمداومنظرتجدیدواجتماعیفعالیت

تاریخیهايدورهدرفضاوزمانجداییوتغییراتازتابعیبازاندیشیاینباشد.مینوین
اند.بودهتضاددرهمیشهمدرنیتهوسنّتگیدنز،نظرازاست.گوناگونجوامعومختلف

احتراموتکریموشد،میاشارهبیشترگذشتهبهسنّتیهايفرهنگدراینازپیش
شناختمعنايبهسنت،يهدوردرواینازپیشبازاندیشی،است.بودهمیاندرتريافزون
يهدوردربازاندیشیاماکرد،میپیداظهوروبروزآندرکهبودايزمینهدلدرکنش

اجتماعیزندگیدراست.شدهواقعنظامبازتولیدمبنايویافتهدیگريايمعنمدرنیته،
پیوستهاجتماعی،عملکردهايکهاستواقعیتاینيدربرگیرندهبازاندیشیمدرن،

دگرگونپیوستهواصالح،آنها،خوديهدربارتازهاطالعاتپرتودروشوندمیبازسنجی
زندگیهايجنبهيههمدرعرف،درنظرتجدیدکهاستمدرنیتهعصردرتنهاوشوند،می

بازاندیشیفرضبلکهنو،چیزهايبراياشتهانهمدرنیتهویژگیگیرد.میصورتانسان
تحتبازاندیشیاینگیرد.میبردرنیزرابازاندیشیخودالبتهکهاستچیزهمهيهدربار
خدمتدررادانشمحقققدرت،است؛"قدرت"نخست،گیرد:میقرارعاملچهارتأثیر

عقالنیمبنايهاارزشگردد؛میباز"هاارزش"نقشبهدوم،دهد؛میقرارگروهیمنافع
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سوم،گیرد؛میقرارنیزهاارزشتأثیرتحتبازاندیشی،برمبتنیتغییريهروندارند
ايپیامدهشدنمسدودامکانمدرن،جهانبازاندیشیاست؛"ناخواستهپیامدهاي"

دانشگردش"چهارم،دارد؛وجودهاآنوقوعاحتمالزمانهروبردهبینازراناخواسته
بستهکاربهنظامبازتولیدشرایطدربازاندیشانهايگونهبهکهدانشیاست؛"اجتماعی

).44-1384:45(گیدنز،شودمی
حسببرمرهروززندگیبازسازيوسنتنفوذکاهشباکهاستعقیدهاینبرگیدنز

مختلفهايگزینهمیانازراخودزندگیهايشیوهناچارندافرادمحلی،وجهانیعوامل
امادارد،وجودهماستانداردکنندهوسازیکسانعواملچهاگرمیان،ایندربرگزینند.

تنوعوعملهايزمینهتکثرّیابیهمچنینوامروزياجتماعیزندگی"بازبودن"دلیلبه
اهمیتروزمرهفعالیتوهویتساختدرپیشازبیشزندگیيشیوهانتخاب،"عمراج"

حالدرومتنوعتکثرگرا،کهمعاصرجوامعدروي،اعتقادبه).20:1387(گیدنز،یابدمی
تبدیلبازاندیشانهايپروژهبهنیز"خود"گیرد،میقرارمداقهموردچیزهمهوتغییرند

طریق،آنازکهايپروژهدهد؛میزیادياولویتخودسازنده،خودبهگیدنزشود.می
گیدنز).1387:21(گیدنز،شودمیتغییردهندهوبازاندیشانهفرد،سطحدر"خود"

فواصلدرفردآن،طیکهداندمیفراگیرومداومفرآینديرا"خود"مورددربازاندیشی
(گیدنز،پردازدمیخودازبازپرسیوعینبهافتاده،کهاتفاقاتیحسببرمنظم،زمانی
اساسیبخشکهاستايبازاندیشانهطرحخود،ساختکهاستمعتقدوي).1387:13

بایدکند،میفراهمانتزاعینظامکههاییگزینهمیانازفرداینجادرسازد.میرامدرنیته
گوناگون،يهاتکنیککمکبهفرد).148:1377(گیدنز،کندپیداراخودهویت
متنوع،وتازهتجربیاتنماید.میفراهمخودشخصیتيتوسعهبرايمتنوعیهايفرصت
ازبریدنبرايرازمینهشرایطی،چنینسازد.میمهیاعملهايروشتنوعبرايرازمینه

داشتهپیدرهمخطراتیاستممکنامراینکهکندمیآمادهجاافتادهرفتاريالگوهاي
گذشتهدراگرگویدمیوکندمیتأکیدهارسانهنقشبرگیدنز).115:1377دنز،(گیباشد

وشدهبرعکسفرآینداینامروزهبود،ناپیوستهوکندطوالنی،فرهنگی،انتشارفرآیندهاي
رافراملیمدرنجمعیارتباطوسایلويگیرد.میصورتپیوستهوسریعفرهنگیانتشار

رواجوتسهیلبااند،توانستهکهگیردمینظردردنیاتمامبهنیتهمدرگسترشوبسطابزار
همچنینوفراملیهنجارهاونوهاياندیشهگسترشوگروهیوفرديارتباطاتروزافزون

فضايافکاروفردگراییگرایی،نسبیگرایی،مصرفگرایی،لذتجملهازگوناگونهايشارز
شکستهامانوردند.درمدرنعصردررامکانیوزمانیمرزهايوکنندمتحولراجهانی
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وفرديابعاددررادینیهویتخصوصبههویتمکانیوزمانیحصارهاياینشدن
:1377(گیدنز،شودآندربازاندیشیباعثتواندمیکهاستکشیدهچالشبهجمعی

شود:میقائلتفاوتهبازاندیشاندینیهویتوسنتیدینیهویتنوعدوبینگیدنز).156
شرایطدرهویتنوعاینهايشناختواحساساتوهاارزشسنتی:دینیهویت
هویت؛گیردمیقراروکاوکندووارسیموردکمتروشدهمنتقلفردبهپذیريجامعه
وبازبینیموردبیشترشناختواحساساتوهاارزشهویت،نوعایندربازاندیشانه:دینی

است.دادهبازتابندهوسیالویژگیهاآنمورددراندیشیشکفرایندوگرفتهقرارنقد
دینبهنگرشنوعودینبامواجههدراجتماعیگرانکنشکنشواقعدردینیهویت
).1392:86همکاران،ویگانه(جوادياست

تداومدرصرفاًوداشتهآگاهیآنبهفردکهداندمیچیزيراهویتگیدنز
بهکند.ایجادراآنبایدروزمرهومداومطوربهفردبلکهنشده؛تفویضاوبههایشنشک

درخویشهویتبرايکهروایتیاست.بازتابیدستاوردنوعیامروزینهویت«وياعتقاد
ومحلیمقیاس(بهاجتماعیزندگیسریعتغییراتباارتباطدربایدالزاماًگیریم،مینظر

اطالعاتبایدفردیابد.استحکامبازتابی،طوربهوشود،دگرگونگیرد،بشکلجهانی)
تلفن،مانندرسانیپیاممدرنهايتکنولوژي(منظورواسطهباتجربیاتانواعازحاصل

بتواندنهایتدرکهبیامیزدهمدرمحلیمسائلباچنانراجمعی)هايرسانهوکامپیوتر
مقصوداینسازد.مرتبطگذشتهتجربیاتبامعتدلوجممنسطرزيبهراآیندههايطرح
یابد،دستدرونیاصالتبهباشدقادرشخصکهپیوستخواهدتحققبههنگامیفقط

عنوانبهراعمريدورهبتوانآنيوسیلهبهکهاستبنیادیناعتمادازچارچوبیمنظور
(گیدنز،»گرفتنظردرساز،پراکندهاجتماعیرویدادهايبرابردروحدت،نوعی

301:1382.(
بینازباعثکهارتباطینوینهايفناوريکهگفتتوانمیباالنظریاتبهتوجهبا

وفرديارتباطاتافزونروزرواجوتسهیلعاملوشوندمیمکانوزمانبینفاصلهرفتن
وناگونگهايشارزهمچنینوفراملیهنجارهاونوهاياندیشهگسترشوگروهی

سایررفتارهنجارهايوهاارزشازگوناگونمناطقدرمردمتااندشدهسببشوندمی
زندگی،هايشیوهتقویتیاودگرگونیبهتواندمیامراینکهشوندآگاهجهانمناطق
ازبیشترچههرافرادبنابراینبینجامد.هویتدربازاندیشیهمچنینوهنجارهاوهاارزش

درشدهدادهنمایشزندگیهايسبکبهکننداستفادهارتباطینوینايهفناوري



96پاییز ،1شماره،دوازدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 68

عواملوهاسنتمورددروتداشخواهندبیشتريتمایلارتباطینوینهايفناوري
دهند.میقراربازاندیشیموردراآنهاوکنندمیتردیدبیشترخودسازهویت

ژوهشپنظريمدل:1شکل

پژوهشهايفرضیه
ابعادبرکامپیوتر)وهمراهتلفنماهواره،(اینترنت،ارتباطینوینهايفناوريتأثیر-1
.استمتفاوتدینیهویتبازاندیشیمختلف
وهمراهتلفنماهواره،(اینترنت،ارتباطینوینهايفناوريازاستفادهبین-2

دارد.وجودرابطهدینی،هویتبازاندیشیوکامپیوتر)

پژوهششناسیروش
تدوینبراياینکهضمناست.1پیمایشینوعازاجرالحاظبهحاضر،يمطالعه

نیز(اسنادي)ايکتابخانهروشازپیشینتحقیقاتبرمروريوتحقیقنظريچارچوب
استادانازیکیتعریفاساسبر«تحقیقاینآماريجمعیتاست.شدهگرفتهبهره

»استنمودهذکرسالگی30تا18ازراجوانیسنیرنجکههارفیلدنامبهیروانشناس
)http://www.old.acsf(مطالعهزماندرتهرانشهرسال18- 30جوانانيکلیهرا

روششد.مشخصنفر385کوکران،فرمولازاستفادهبانمونه،حجمدهند.میتشکیل

1 survey
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پیامدي
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امپیوترک تلفن همراه

بازاندیشی هویت 
دینی
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بدیناست.بودهحجمبامتناسبايمرحلهچندايخوشهتحقیق،ایندرگیريمونهن
دراصلیهايخوشهعنوانبهيمنطقه6تهرانشهرييمنطقه22بینازابتداکهصورت

ـقیطریهوولنجکيهمحدودشامل:1ي (منطقهشهرشمالمناطقشدند.گرفتهنظر
:6ي (منطقهشهرمرکزمناطقارسباران)،ولهکقيهمحدود:3ي منطقهشریعتی،

جنوبی)،وشمالیسرسبیليهمحدود:10ي منطقهالله،پاركوولیعصريهمحدود
ي منطقهجنوبی،وشمالیآبادعلیوخزانهيهمحدود:16ي (منطقهشهرجنوبمناطق

اصلیهايمیدانوهاخیابانبعد،يمرحلهدرآباد).دولتوقصابجوانمرديهمحدود:20
آخر،يمرحلهدرشدند.گرفتهنظردرهاخوشهبرايبلوكحکمدرشهر،ازمنطقههر

شانسدارايآمارييجامعهافرادازیکهرکهنحويبهتصادفیروشبهپاسخگویان
شدند.مطالعهداشتندرانمونهجمعیتعنوانبهشدنانتخاببرايمساوي

طراحیلیکرتطیفاساسبرکهبودگویه28با؛پرسشنامهها،دادهوريآجمعابزار
عنوانبهارتباطینوینهايفناورياستاندارديهپرسشنامازپرسشنامه،تنظیمبراي.شد

تعدیلبادینی)،هویت(بازاندیشیوابستهمتغیراالتؤسطراحیبرايومستقلمتغیر
ملیودینیهویتبررسی«غفوريوسفیريقیقتحهايگویهکردنمتناسبونمودن
.شداستفادهحاضرپژوهشموضوعبا»1388خانواده،تأثیربرتأکیدباتهرانشهرجوانان

استفادهکرونباخآلفايازمتغیرها،پایاییسنجشبرايومحتواییاعتبارازتحقیق،ایندر
متغیربرايو802/0ارتباطیوتیاطالعانوینهايفناوريشاخصبرايآلفامیزان.شد

پایاییوهاگویهدرونیهمبستگیبیانگرکهآمددستبه798/0دینیهویتبازاندیشی
SPSSافزارنرمازشده،آوريجمعهايدادهتحلیلوتجزیهبراي.استپژوهشابزار

تحلیلوعیارمانحرافمیانگین،فراوانی،هايجدولطریقازهادادهتوصیف.شداستفاده
.گرفتانجامرگرسیونتحلیلوپیرسونهمبستگیتی،آزمونطریقازها،دادهاستنباطی

مفاهیمعملیاتیتعریفونظريتعریف
ارتباطینوینهايفناوري

تواناییکهشودمیهاییفناوريآنيهمهشاملارتباطیواطالعاتیهايفناوري
بینانسانی،کنشگرانمیانراارتباطاتگوناگونشکالاودارندرااطالعاتبهپرداختن

(خواجهکنندمیتسهیلراالکترونیکیهاينظاممیانوالکترونیکیهاينظاموهاانسان
).1388:12مقدس،نوري و 
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ارتباطینوینهايفناوريعملیاتیتعریف
اینترنت،کامپیوتر،ابزارهايازارتباطی،نوینهايفناوريسنجشبرايتحقیقایندر
شد.استفادهلیکرتطیفقالبدرگویه6باهمراهتلفنوماهواره

1بازاندیشانهدینیهویت

ازرابازاندیشانهدینیهویتوسنتیدینیهویتگونهدوتوانمیگیدنزنظربه
پرسشموردرادینیحقایقکمتردارد،سنتیدینیهویتکهفردينمود.متمایزیکدیگر
بهگرایانهمطلقومتعصبانهدیدگاهیهموارهسنتیافرادمعموالًودهدمیقراربنیادین

هايبنیانبهبازگشتمستلزمبازاندیشانهدینیهویتبهپرداختندارند.دینيمقوله
دینیهویتدرگرفت.میقرارشکموردآندرقطعیتیهرکهاستمدرنياندیشه

دینیاحساساتوهاارزشوگیرندمیقراربنیادینپرسشمورددینیحقایقبازاندیشانه
يمقولهبهگرایانهمطلقرویکردجایگزینگرایانه،نسبینگاهوشوندمیواقعتردیدمورد
:1393و همکاران، (ریاحیگیردمیقرارپذیريانعطافازباالییسطحدروگرددمیدین
40.(

اندیشانهبازدینیهویتعملیاتیتعریف
کهنحويبهدنیایست؛اهتمامداشتنحاضر،پژوهشدردینیهویتازمنظور

اعتقادي،بعدپنجمعموالًآنسنجشبرايوسازدمتأثررافردهايکنشوگرایشنگرش،
دینیهویتسنجشبرايلذاشود.میاستفادهدانشیوتجربیپیامدي،مناسکی،

ابعاداینازکدامهربرايسپسودادهقرارنظرمدراشدهذکربعدپنجبازاندیشانه
قالبدرگویه21متخصصین،نظراعمالواصالحازپسکهگردیدتعیینگویهتعدادي

شد.گنجاندهپرسشنامهدرايدرجهپنجلیکرتطیف

اعتقاديبازاندیشیهايگویه
شرعیحدودوندیبهمقیدزندگیهايزمینهيههمدرنیستالزممعتقدممن

.باشیم

1 religious identity reflexivity
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نظرمبهباشد.مسائلتمامیپاسخگويتواندنمیاسالمدینکنونیجهاندرنظرمبه
.شودمیشرمساريباعثجمعدردینیاعمالانجامروزهااین

مناسکیبازاندیشیهايگویه
نمازچهخداستباارتباطاصلاست.ضروريجامعهدرمنکرازنهیومعروفبهامر

ماهروزهاييهمهنیستالزمتابستانمثلدشوارشرایطدرنظرمبهنخوانیم.چهخوانیمب
پرداختمالیاتوقتیاست.نیازمندانوفقرابهکردنکمکهمانحجگرفت.روزهرمضان

نیست.خمسوزکاتپرداختبهنیازيشودمی

پیامديبازاندیشیهايگویه
وجودبامننظربهشود.نمیناپسنداعمالمانعبیمذهاعتقاداتداشتنمنتصوربه

جنسبادادندستندارد.چندانیتأثیريبیماريشفايدرتوسلودعاپزشکی،روزعلوم
ندارد.مردماعتقاداتبهربطیپیدرپیهايخشکسالیمننظربهمالقات.هنگاممخالف

کرد.پوشیچشمشرعیتاعتقاداازاستالزمگاهیاقتصادي،مشکالترفعبراي

تجربیبازاندیشیهايگویه
منباشیم.مذهبیفردينیستالزمحتماًباشیم،خوبیآدماینکهبرايمعتقدممن
وآدابداشتن.نیستدینیفرایضانجامبهنیازيوباشدپاكقلبشبایدانسانمعتقدم

الزمدینیاعتقادات،لمعپیشرفتوجودبانظرمبهاست.ماندگیعقبباعثمذهبیسنن
است.

دانشیبازاندیشیهايگویه
مسائلیادگیرينظرمبهاست.کنندهکسلدینیيحوزهبهمربوطکتبيمطالعه

است.مفیداستخدامیهايآزمونبرايفقطدینی

توصیفیهايیافته
صد)در9/50(زننفر196پاسخگو،نفر385مجموعازتوصیفیهايیافتهاساسبر

)5/27(نفر106مجرد،)9/70(نفر273همچنین؛اندبودهمرددرصد)1/49(نفر189و
درصد7/19،دیپلمدرصد4/17نیز،تحصیلیلحاظبه.بودندسایر)6/1(نفر6ومتأهل
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درصد2/24،لیسانستحصیالتدارايدرصد7/38،دیپلمفوقتحصیالتداراي
ترتیب،بهپاسخگویانسنمعیارانحرافومیانگیناند.بودهباالتروارشدکارشناسی

است.بودهسال54/3و21/24

بازاندیشانهدینیهویتحسببرپاسخگویانفراوانیتوزیع:1جدول
کلباالمتوسطپایینبازاندیشانهدینیهویت

7224766385فراوانی
20/09/621/17100/0معتبردرصد

9/62پایین،سطحدرپاسخگویاندرصد20/0دهدمینشان1ولجدکهگونههمان
بازاندیشانهدینیهویتازباالییسطحدردرصد1/17ومتوسطسطحدردصددر
.1باشندمی

درارتباطینوینهايفناوريتأثیرسنجشبراياينمونهتکتیآزمونخروجی:2جدول
آنابعادودینیهویتبازاندیشی

داريمعنیسطحآزادييدرجهtمعیارانحرافانگینمیمتغیر
384327/0- 386/0981/0پیامدي
05/386/015/1384251/0تجربی

31/411/112/23384000/0مناسکی
384000/0- 22/143/038/80دانشی

384000/0- 73/161/042/40اعتقادي
بازاندیشانهدینیهویت

28/408/186/61384000/0کلی)ي(سازه

مختلفابعاددرارتباطینوینهايفناورينقشدهدمینشان2جدولاطالعات
ابعاددرنوینهايفناوريتأثیرکهطوريبهاستبودهمتفاوتبازاندیشانهدینیهویت
)3(نظريمیانگینازکمترداريمعنیطوربه)x=73/1(اعتقاديو)x=22/1(دانشی

طوربه)x=31/4(مناسکیبعددرنوینهايفناورينقشو)P>001/0(استبوده

(میزان 110تا 81(میزان بازاندیشی متوسط)، از 80تا 51میزان بازاندیشی پایین)، از (50تا 22از 1
.بازاندیشی باال)
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هايفناورينقشاما؛)P>001/0(استبوده)3(نظريمیانگینازبیشترداريمعنی
استبوده)3(نظريمیانگینازبیشتر)x=05/3(تجربیو)x=3(پیامديبعددرنوین
).P>001/0(نیستدارمعنیولی

بازاندیشانهدینیهویتوارتباطینوینهايفناوريازاستفادهمیزانبینهمبستگی:3جدول
بازاندیشانهدینیهویت/ارتباطینوینهايفناوريآماريآزمون

R(**386/0(پیرسونهمبستگیبضری
011/0داريمعنیسطح
385پاسخگویانتعداد

001/0ازکمترسطحدردارمعنی**

معناداريسطحو)386/0(پیرسونهمبستگیيآمارهطریقازرابطهاینآزمون
بیانتوانمیآمدهبدستنتایجاساسبردارد.)0H(صفريفرضیهردبرداللت)011/0(

و»ارتباطینوینهايفناوريازاستفادهمیزان«متغیربیندرصد99احتمالباکهکرد
بیانگرضریبمقداردارد.وجودداريمعنیهمبستگیيرابطه»بازاندیشانهدینیهویت«

میزانافزایشباکهگفتتوانمیبنابرایناست.متغیردواینبینمثبتهمبستگی
هاآندردینیهویتبازاندیشیمیزانجوانان،بیندرارتباطینوینهاييفناورازاستفاده
شدتبودنضعیفنسبتاًبرداللت)386/0(پیرسونضریبمقدارکند.میپیداافزایش

شود.میتأییدفوقيفرضیهبنابراین؛داردهمبستگیيرابطه

رتباطیانوینهايفناورياساسبربازاندیشانهدینیهویتتبیین
متغیرعنوانبهبازاندیشانهدینیهویتيهرابطبررسیحاضر،پژوهشاصلیيهفرضی

سنجشسطوحبهتوجهبا.استمستقلمتغیرعنوانبهارتباطینوینهايفناوريووابسته
دینیهویتباکلارتباطینوینهايفناورييهرابطبررسیبرايسازه،دوهر

باارتباطینوینهايفناوريهايمقیاسخردهيرابطهبررسینیزوکليبازاندیشانه
5و4جداولدرآننتایجکهشداستفادهرگرسیونتحلیلازدینیهویتبازاندیشی

.شودمیمشاهده
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هاي نوین ارتباطیتبیین بازاندیشی هویت دینی بر اساس فناوري:4جدول 
FSigمقدارBBetaTSig (t)RR2متغیر (F)

813/10000/0480/0230/0562/114000/0-770/6مقدار ثابت 413/0480/0703/10000/0هاي نوینفناوري

تبیینضریبو480/0چندگانههمبستگیضریب،4جدولهايدادهاساسبر
بازاندیشیواریانسدرصد%23ارتباطی،نوینهايفناوريدهدمینشانکهاست230/0
باماهوارهمتغیرهايشده،استانداردبتايضرایباساسبر.کنندمیتبیینرادینیتهوی

تبییندرراسهمبیشترینترتیببه240/0بتايضریببااینترنتو402/0بتايضریب
دارند.دینیهویتبازاندیشی

هاي نوین ارتباطیتبیین بازاندیشی هویت دینی بر اساس ابعاد فناوري: 5جدول 
FSig (F)مقدار BBetaTSig (t)RR2متغیر

075/12000/0-420/7مقدار ثابت
511/0261/0494/67000/0 796/0402/0913/8000/0ماهواره

679/0240/0326/5000/0اینترنت

گیرينتیجهوبحث
هویتبازاندیشیوارتباطینوینهايفناورييرابطهبررسیپژوهشایناصلیمحور

هویتکهدهدمینشانبشريجوامعدرکوتاهيمطالعه«است.تهرانشهرجواناندینی
وقبلچهایرانیانسرگذشتایراندرخصوصبهاست.مردمهویتازمهمیبخشدینی

ازبخشیتوحیديودینیهویتبنابراین،است.خوردهگرهتوحیديادیانبااسالمازبعد
»استهویتارکانازدیگرهايامتيهمهمثلواستبومومرزاینینساکنهویت

بهراجهانیيجامعهارتباطی،هايفناوريواطالعاتانقالب).33:1380(افتخاري،
متراکممکانوزمانبعددودرارتباطی،وسایليحوزهدرپیشرفتيتوسعهيواسطه
دربسیاريفرهنگیتغییراتایجادموجبارتباطات،افزایشترتیبنبدیاست.کرده

عواملمختلفهاياندیشهوهنجارهاگوناگون،هايارزشرواجاست.شدهمختلفجوامع
جوانانمیاندرخصوصبهآن،دربازاندیشیودینیهویتبهخاطرتعلقيکنندهتهدید
هايفناوريرتأثیبررسیهدفباپژوهشاینلذا؛)59:1391همکاران،و(سفیرياست
گرفت.صورتتهرانشهرجواناندینیهویتبازاندیشیبرارتباطینوین
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درصد62پایین،سطحازپاسخگویاندرصد20کهدهندمینشانتوصیفیهايیافته
برخوردارند.بازاندیشانهدینیهویتازباالییسطحازدرصد17ومتوسطحدازهاآن

ازوسیعیطیفکهاستاینيهدهندنشانمتوسط،يهرددرپاسخگویانبااليمیزان
گیرندمیریشهجامعههايسنتازکهراخوددینیهویتمطلقحقایقوهاارزشجوانان

هویتبهنسبتپذیرانعطافوگرایانهنسبینگاهیوانددادهقراربازاندیشیوتأملمورد
وپورعدلیهايپژوهشهايیافتهيراستادرهایافتهایناند.کردهپیداخوددینی

درکهاست)،1384(شالچیو)1394(همکارانشوافراسیابی)،1392(همکارانش
است.گرفتهشکلجواناناکثربیندربازاندیشانههویتکهانددادهنشانشانمطالعه

دینیهویتباارتباطینوینهايفناوريتأثیراينمونهتکتیآزموننتایج
نگرشمیانگینزیرادارد.وابستهمتغیربرمستقلمتغیرمعنادارتأثیرازحاکیاندیشانه،باز

حدازبازاندیشانهدینیهویتبرارتباطینوینهايفناوريازاستفادهتأثیربهنسبتافراد
بعدمیانگینبازاندیشانهدینیهویتابعادبیندرهمچنین؛باشدمیبیشترانتظارمورد

مناسکیبعدکهدهدمینشانامراینکهباشدمیبیشترانتظارموردمیانگینازیمناسک
ازراتأثیرکمتریننیزدانشیبعدوپذیردمیارتباطینوینهايفناوريازراتأثیربیشترین

میانپیرسونهمبستگیضریبهمچنیناست؛پذیرفتهارتباطینوینهايفناوري
متغیرهايمیانمعناداريرابطهازحاکیبازاندیشانه،دینیهویتونوینهايفناوري
نوینهايفناوريازاستفادهبینگفت:توانمیکهطوريبهاست؛وابستهومستقل
کهصورتبدیندارد؛وجودمستقیمومعناداريرابطهدینیهویتبازاندیشیوارتباطی

نیزآناندینیهویتکنند،استفادهتربیشارتباطینوینهايفناوريازجوانان،چقدرهر
گیرد.میصورتدینیهویتدربازاندیشیوگیردمیقرارتأملموردبیشترآنتبعبه

طبقباشد.میگیدنزبازاندیشیينظریهوکاشتينظریهيتأییدکنندههایافتهاین
مصرفکهسانیکبامقایسهدردارند،بیشتريايرسانهمصرفکهکسانیکاشتينظریه
بیشتريتمایلهارسانهدرشدهدادهنمایشزندگیهايسبکبهدارند،ريتکمايرسانه

طولدروآمیزدمیدراکتشافیوشناختیيوارهطرحدرهارسانهتصاویر.داشتخواهند
آوردهیاداجتماعیيمقایسهودادننسبتخود،ارزیابیهویت،گیريشکلفرآیند

قوتدرارتباطیواطالعاتیهايفناورينفوذگفتتوانمیترتیببدین.شوندمی
بهکامیابیونامحدودهايآزاديفردگرایی،گرایی،ماديهمچونهاییارزشبهبخشیدن

هویتبهدهندهشکلسنتیهنجارهايوهاارزشتغییرباعثکهباشدمیمؤثرقیمت،هر
،همکارانو(قادرزادهدادخواهدافزایشراازاندیشیباحتمالوشدخواهدجوانانبیندر
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جدیديمعیارهايوهاارزشپرتودرراهویتدربازاندیشیگیدنزهمچنین؛)1392:106
هستندتغییرحالدرمدامارتباطیواطالعاتیهايفناوريگسترشينتیجهدرکه
).81:1384(گیدنز،داندمی

و)1394(همکارانوفرهمندهايپژوهشنتایجنیزتجربینظرازاین،برعالوه
میزانکهکاربرانیکهدادندنشانخودهايپژوهشدرکه، )1392(همکارانوپورعدلی

فعالیتواستفادهمیزاناینپناهدروکنندمیارتباطیهايفناوريازبیشتريياستفاده
بیشوشوندمیپذیراهویتیبعددرارجديتغییراتکاربرانسایرازبیشآنهابامستمر

هايیافتههمچنین؛یابندمیدستبازاندیشانههویتهايشاخصترینکلیديبهپیشاز
کهانددادهنشانشانمطالعهدرکه،)2012(تیلرو)1392(همکارانوقاسمی
اینازحاصلنتایجشود؛میدینیهویتدربازاندیشیوتضعیفباعثنوینهايفناوري
کنند.میتأییدراپژوهش

23توانستندپژوهشرگرسیونیمدلدرشدهواردمستقلهايمتغیراین،برعالوه
بهابعاد،اینبینازکنند.تبیینراجوانانيبازاندیشانهدینیهویتتغییراتازدرصد
دینیهویتبرراتأثیربیشتریندرصد24اینترنتودرصد40ماهوارهترتیب

دارند.جوانانيبازاندیشانه
واینترنتماهواره،همچونهایی،فناورينفوذکهگفتتوانمیهایافتهبهتوجهبا
بهروزندگیازمتنوعیهايارزشوالگوهاباجوانانازبسیاريشدهموجبهاآنامکانات

انتخاببهدسترند،دااختیاردرکهمختلفیامکاناتبهتوجهباهاآنمیانازوگردندرو
يفلسفهمبنايبرعمدتاًکهمتفاوتهايارزشوباورهاالگوها،اینوجودبزنند.

دینیآورالزاماموردرتعقلبهمنجرهستند،وارداتیکلیطوربهولیبرالیسمسکوالریسم،
قرارشخصیبازتفسیرموردرادینیدستوراتومتونباورها،فردکهطوريبهشودمی
ایمانهاآنبهودهدمیسامانخودنگرشواختیارسلیقه،حسببرراهاآنودهدمی
رفتاربرتواندمیکهسنتیدینیپیامدهايوآثارکهشودمیباعثامراینکهآوردمی

جنسبامالقاتهنگامدراخالقیشئونات(رعایتمانندباشد؛داشتهدیندارفردروزمره
کاهشنیزپزشکی)هاپیشرفتوجودباهامریضشفايدرتوسلودعابهاعتقادمخالف،

مناسکیبعداینکهبهتوجهباهمچنینگیرند؛قراربازاندیشیوتعریفبازموردویابد
میزانازکهگفتتوانمیاستگرفتهارتباطینوینهايفناوريازراتأثیربیشترین
موردوشدهکاستهبودنداحتراموتکریمموردسنتدرکهمناسکبهجوانانپایبندي

آداببهعملجايبهکههستیمروبهرودیندارانیبامااساساینبر.اندگرفتهقرارمداقه
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ولیدهندمیقرارمالكراآننیتفقطها،آنبهگرایانهمطلقنگاهومناسکورسومو
مستحب،وواجبعباداتبهختنپردا(مناسکسنتیبرگزاريبرايچندانیپایبندي

توسطشدهارائهمتنوعوتازهتجربیاتزیراندارند.)جمعیمناسکدرحضوربرايتمایل
مهیا)مناسکورسوموآداباجراي(عملهايروشتنوعبرايرازمینهنوین،هايرسانه

کندمیآمادهتادهجاافرفتاريالگوهايازبریدنبرايرازمینهشرایطی،چنینلذا.سازدمی
.کندمیمحتملرابازاندیشیو

پژوهشپیشنهادات
هویتازپاسداريجهتايرسانهفضايدرایرانیيجامعهفعالومستمرحضور-
بازاندیشی.افزایشبهروروندازجلوگیريودینی

دینی.هویتودینباارتباطدرمستندهايبرنامهپخشوتولیدتهیه،-
باجوانانيسلیقهوذائقهبامتناسبومتنوعجذاب،تلویزیونیهايبرنامهيیهته-
ودینیمبانیفهمبهکمکبرايهاییبرنامهنگري.سطحیازدوريواندیشهتعمق،
روريضجامعهجوانقشردرخصوصبهامروزييجامعهنیازباقمطابذهبیمهايارزش

رسد.مینظربه
هايفناوريازحاصلاطالعاتومحتوابابرخورددرجوانانايرسانهسوادافزایش-

.ارتباطینوین

هايبرنامهدرقبلازترجذابوبهتررااعتقاديودینیباورهايداخلیهايرسانه-
نمایند.ارائهخود

سایرباشندمیسازهویتعواملازیکیتنهانوینهايفناورياینکهبهتوجهبا-
راسازيهویتيعرصهوکنندعملترفعالهافناورياینبهنسبتبایدسازهویتهاينهاد
نگذارند.خالیهافناورياینبراي

(دینداري)بعدیکدررابازاندیشانهدینیهویتپژوهشایناینکه،بهتوجهبا-
قرارالعهمطوبررسیموردنیزدینیهویتابعادسایرکهشودمیپیشنهاداستسنجیده

گیرند.
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