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Abstract 

Adolescents today live in a cultural world whose boundaries are more 
blurred than ever before due to their constant presence on social media. The 
media and technological means of communication have increasingly 
provided indirect exposure to other cultures. And this situation puts the 
adolescent in a situation where he has to face challenges over his identity 
and definition. The identity formed in each person has a specific type and 
style, which is called identity style. Identity styles are the scale and degree of 
distinction that can be made between individuals. In this regard, Brzezinski 
(1992) considers identity styles to include information, normative, 
confusing, and commitment. In this regard, the present study seeks to 
investigate the relationship between attitudes toward social media and 
identity styles in adolescents aged 12 to 18 years using an online survey 
method and a statistical sample of 1065 people. It was 0.82. The results 
indicate that there is a significant relationship between confused identity and 
commitment and attitude to social media and the hypothesis of a relationship 
between informational and normative identity style with attitude to social 
media has been rejected 
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Adolescents. 
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 یها با سبک یاجتماع یها مطالعه رابطه نگرش به رسانه

 نوجوانان یتیهو

 

 .رانیا، تهران، یارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائ یدکتر یدانشجو  راد  یفاطمه نور

 

  چکیده
کهبیشازکنندیهاياجتماعیدرزيستجهانیزندگیمحضوردائمیدررسانهواسطهبهنوجوانانامروز

رسانه مرزهايشنامشخصاست. فرهنگگذشته غیرمستقیم مواجهه ارتباطی فناورانه ابزارهاي و يهاها

کهناچاراستدرگیردهدینوجوانرادرشرايطیقرارم،اند؛واينموقعیتمهیاکردهشیازپشیبديگررا

هويتچالش شود. تعريفخود هويتو سر هگرفتهشکلهايیبر سبکخاصیدر و نوع فردياز ر

همانمقیاسومیزان،هايهويتی.سبکشودینامیدهم1هويتیيهابرخورداراست؛کهتحتعنوانسبک

هويتیيهاسبک،(1992)2برزونسکی،درمیانافرادقائلشد.دراينخصوصتوانیتمايزياستکهم

بهايناعتبارپژوهشحاضردرصدداستداند.یم6ومتعهد5سردرگم،4هنجاري،3رامشتملبراطالعاتی

سالهباروشپیمايش11تا12هويتیرادرنوجوانانيهااجتماعیباسبکيهارابطهبیننگرشبهرسانه

آماري نمونه 1665آنالينو ابزار بررسیکند. محققيریگاندازهنفر برزونسکیو استاندارد پرسشنامه

است. بهآزمونکولوموگرفنتايجپژوهشساخته توجه با اسمیرنفوسطح–حاکیازآناستکه

هايپارامتريکاستفادهشد.باتوجهبهپژوهشنرمالوازآزمونيهاداده5/6بااليآمدهدستبهمعناداري

 یهمبستگآزمون معناداري سطح در رسانه5/6پیرسون نگرشبه و متعهد و هويتسردرگم يهابین
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رابطهمعناداروجودداردوفرضوجودرابطهبینسبکهويتیاطالعاتیوهنجاريبانگرشبهاجتماعی

 اجتماعیردشدهاست.يهارسانه

 .نوجوانان، یاجتماع یها نگرش به رسانه، یتیهو یها سبک، تیهو :ها واژهکلید
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 مقدمه 

غوطه در جوامع امروز مداومزندگی تماس در وري می، ايده و اتصالگذرد قدرت،

هايشود.بههمینترتیبدرگیريبارسانهوواردحوزهفرهنگمیابديیمکنندگیتعیین

ايفرهنگیاجتماعیوتبديلبهپديدهماندینميکفرآيندفناورانهصرفباقی،اجتماعی

.شودیم

يهارسانه هويتنوجوانانیدهشکلاجتماعیدر فرهنگو به و، اصلی منابع به

الگوهايارتباطیو،سلیقه،هايجديدبرذوقاند.فرهنگديجیتالرسانهمسلطتبديلشده

هاياجتماعیالزاماتجديرسانه،گذاشتهاست.درحالحاضرتأثیرهانیزنیازهاوارزش

برايخردهفرهنگ توانبهتقويتهاينوجوانانپديدآوردهاستکهازآنجملهمیرا

فرديت انتخابگرياستقالل، و عمل هويت، ساختن متکثر و سیال کردن، خصوصی

دنیايزندگی سبکزندگی، اهمیتيافتنفزاينده ارزشمندساختنآنو و تمايز ايجاد

يهارسانهيهاتیقابلهمینترتیبپیشگامینوجوانانوجواناندراستفادهازبهاشارهکرد.

هارسانهنيازانوومهارتبیشترآناندراستفاده درمیان، الگوهايارتباطیجديديرا

خانواده(وعمومیرادربرژهيوبههردوحوزهخصوصی)،شکلدادهکهامتدادآنهاآن

(.1311،.)ذکايیوولیزادهردیگیم

 بین نوجوانان و 12کودکان 11تا به-سالگی ازعنوان استفاده بیشترين با نسلی

 Net«)نسلشبکه(.»1991،.)کراتوهمکاراناندشدهشناخته1996اينترنتازاواخردهه

Generation« هزاره( )نسل »Millenium Generation و ديجیتال»( )اهالی »Digital 

nativeتاپسکات( در2661پرنسکی1991( نوجوانانکه بزرگیاز توصیفگروه در )

کرده اينترنترشد معرضمحیطرسانهعصر کودکیدر از و داشتهاند قرار اندايغنی

ديجیتال»شود.میکاربردهبه بومیان )پرنسکی« ،2661 که ارتباطاتدورههم( و کامپیوتر

اندآنالينمتولدشده نوجوانانی، بههمان را نظراتخود مطالبشخصیو امروز اندکه

کنند.هايجمعیتیتوجهمیبهمحتوايآنالينبیشترازسايرگروهوگذارنداشتراکمی

)لنهارتوهمکاران تاريخ(.2616، درهیچزمانديگريدر نوجوانانازچنینفرصتی،
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 گوناگون مخاطبان براي را خود تا نبودند کنند.دنيدقابلبرخوردار عرضه شنیدن و

هابادهندوساعتياجتماعیراتشکیلمیهاکودکانونوجوانانبیشترينکاربرانشبکه

گذرانند.آنوقتمی

 امروز واسطهبهنوجوانان در دائمی جهانیيهارسانهحضور زيست در اجتماعی

وابزارهايفناورانههارسانهکهبیشازگذشتهمرزهايشنامشخصاست.کنندیمزندگی

،اينموقعیت؛واندمهیاکردهشیازپشیبديگررايهافرهنگارتباطیمواجههغیرمستقیم

 قرار شرايطی در را چالشدهدیمنوجوان استدرگیر ناچار هويتوکه سر بر هايی

تعريفخودشود استونوجواناندربنابراينبرساختهويتنوجوانانپیچیده؛ ترشده

(.1394،صبورنژاد)يابد.فضايیسیالوچندپارهبهتعريفیازهويتدستمی

یطورکلبه زمانیاستکهطیآنکودکانبرايرسیدنبهيدورهنوجوانیيک،

همالشانحسخودمختاريرايهاگروهيهافرهنگوکنندیميکهويتثابتمبارزه

.آوردیمکندوامکانمواجههبادنیاينامطمئنوپیچیدهرابرايشانفراهمالقامیهاآندر

وهايباز،زبانیيهاهيروهمالکودک)ازقبیليهاگروهيهاگفرهنمثبتيهایژگيو

کهخودشانرابرايمواجههباحالنیدرعدهدیمباثبات(بهکودکانامکانيهایدوست

یسالبزرگتنش کنندیمآماده بر بیشتريهم توانايیشانیکودککنترل باشند. داشته

درگفتگوبايکديگرو،کودکاندرخصوصتفکروارزيابیدنیاهايدرحالتغییرشان

ساالنبزرگ فرهنگ، در اصلی عوامل از است.يهاگروهيکی نوجوانان اينبرهمال

 ايجاد جريان در نوجوانان هماليهاگروهيهافرهنگاساس ، خودشان مثابهبهبا

يهافرهنگدريابندکهچگونهنديآیبرمهمچنیندرصددهاآن.شوندیمکنشگرانیآشنا

.رديپذیمتأثیرياازآنگذاردیمتأثیرساالنبزرگهمالشانبردنیايفراگیرتريهاگروه

(1393:393،)کورساور

هويت مسئله ، نزیبرانگچالشمسئله تعريفاريکسو طبق است. نوجوانی ،دوران

پنجمکهويايندورهرامرحلهشودیمراشاملیسالگهجدهمرحلهنوجوانیازدوازدهتا

.بعدروانیاجتماعیکهدردورهکندیمتعريفیتيهویبهويتدرمقابليدورهرشدو
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 هويتیمستقلسوکيازشودیمنوجوانیپديدار يا مثبتيافتنهويتخود دارايجنبه

هويتیوگیجیدراتخاذنقشمنفیاحساسبیهازسويديگردارايجنبوبرايفرداست

(1314:11،اجتماعیاست.)شاملو-روانی

ذهنبشررابهربازيدمفاهیمیاستکهازازجملههايمربوطبهآنهويتوسبک

است مشغولداشته زخود يگانگیراي؛ از پايدار خود»يکاحساسنسبتاً تمايز« وجه و

باديگرياست.«من»

گیرييکهويتپايدارويکپارچهمستلزمجستجوگرياستوبراينوجوانانشکل

محیطامروزجستجوگريهمدردنیايآنالينوهمدردنیايآفالينرويمی هايدهد.

فرصت پرسشوآنالين طرح براي فراوانی هاي وجودجستجو قابلیتبه است. آورده

کندو باز برايتجربه را امنیتنسبیآنممکناستفضا اينترنتو ناشناسماندندر

جنبهمحیطیبیرونيازا بهآزموننقصبراينوجوانانفراهمکندتا را هايهويتیخود

دهندونوجوانانیهايآنالينبهکاربراناجازهناشناسبودننمبگذارند.البتههمهمحیط

هايکنندومهارتارتباطبرقرارمی،شوندهاباهمتايانخودواردتعاملمیدراينمحیط

می ارتقا را خود بخشنداجتماعی میيیهاتیفعال، بهکه آنتوانند خودها يافتن در

(63-2611:66،شانکمککنند.)سوبراهمايناموشاماهلواقعی

تحتگرفتهشکلهويت استکه سبکخاصیبرخوردار و نوع فردياز هر در

1هويتیيهاسبکعنوان سبکشودیمنامیده هايهويتی. همانمقیاسومیزانتمايزي،

هايسبک،(1992)2برزونسکی،درمیانافرادقائلشد.دراينخصوصتوانیماستکه

داند.یم6ومتعهد5سردرگم،4هنجاري،3هويتیرامشتملبراطالعاتی

اجتماعیبايهارسانهبهايناعتبارپژوهشحاضردرصدداسترابطهبیننگرشبه

سالهبررسیکند.11تا12هويتیرادرنوجوانانيهاسبک
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 مباني نظري

 مفهوم شناسي هویت

کند:تعريفمیگونهاينتمايزوتشابهمطلقاست.جنکینزهويترا،معناياصلیهويت

اولینمعنايآنمفهومتشابهمطلقرا هويتريشهدرزبانالتینودومعناياصلیدارد.

کند؛اينباآنمشابهاست.معنايدومآنتمايزاستکهبامرورزمانسازگاريوبیانمی

(1319،گیرد.)جنکینزبهنقلازرئوفیتداومرافرضمی

مشتقشدهوبهدومعنايظاهراًمتناقضidentitasازواژه1بهلحاظلغويواژههويت

بهکارمی ثباتياتداومدررندهیدربرگ(تمايزکه2(همسانیويکنواختیمطلق؛1رود:

ولیدراصلبه،نديآیممتناقضومتضادبهنظربردهنامطولزماناست.گرچهدومعناي

چیستیهويتبیانخواهددوجنبهاصلیومکملهويتمعطوفهستندکهدربحثاز

شناسانوجامعهشد.ولینخستالزماستازموضوعیسخنبگويیمکهمحلنزاعروان

بهشناختهويتاست؛فردييااجتماعیبودنهويت.مندعالقهشناسان

بردهازهويتهويتبرسردومعناينامپردازانهينظراتفاقبهگرچهاکثريتقريب

شناساناند.بیشترروانیهنوزبهتوافقیدربارهکاربردآنمعانینرسیدهول،اتفاقنظردارند

نظريه پردازانشخصیتو نخستامريفرديوشخصیمی، درجه در دانندوهويترا

وجنبهاصلیهويتبهويژگی هايشخصیواحساسفردمعطوفمعتقدندکهدومعنا

بلکهايندو،کنندینمهويتاجتماعیراانکار،نپردازاهينظرهستند.البتهاکثرايندستهاز

هويت،ازاينديدگاههرحالبه.کنندیمنوعهويترامتمايزومستقلازيکديگرقلمداد

 از است شخصی"عبارت تمايز احساس ، شخصی تداوم احساساحساس استقاللو

«.شخصی

کنندکهتأکیدخواهندبراينواقعیتشناساناجتماعیوجامعهشناسانمیولیروان

شیوبکمهاآنگیرد.ديالکتیکمیانفردوجامعهشکلمیواسطهبهاحساسهويتفردي

درنگرشمی ولیبسترشکل،يابدهاواحساساتافرادنمودمیپذيرندکههويتمعموالً
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شخصیت در يافته هويتاجتماعینمود زندگیجمعیاست. گیريآن ا، دنیايجدا ز

بی فردها ندارد. معنايی افراد ديگر هستنداجتماعی متغیر و همتا شخصیتکامالً، ولی

مراحلمختلفاجتماعیشدنواندرکنشاجتماعیساختهواسطهبهاجتماعیوصورتبه

(223و1311:222،جاکیبسونبهنقلازگلمحمدي)شود.می

 در هويت مییشناسجامعهمفهوم و است چندبعدي طريقمفهومی چند به توان

چهکسیهستندکهنياهويتبهدرکوتلقیمردماز،دربارهآنبحثکرد.بهبیانکلی

شود.ايندرکوتلقیدرپیوندباخصوصیاتوچهچیزيبرايشانمعناداراستمربوطمی

شناساناغلبازدونوعجامعهدارند.تياولوگیردکهبرسايرمنابعمعنايیمعینیشکلمی

اينشکلهويتسخنمی هويتاجتماعیوهويتشخصی. هايهويتفقطازگويند:

پیوندتنگاتنگیبايکديگردارند.درواقعاماشوندیمنظرتحلیلیازهمجداومتمايز

)تعیینهويت»فعل نکتهیابيتيهو« ضروريهويتاست. همراهِ درموردمهمی(

بلکهبايد،نیست«چیز»،نیست«عینی»توانآنراناديدهگرفت:هويتوجودداردکهنمی

نیزبهمواردباالاضافهبنابراينمی؛هموارهوجودآنرااثباتکرد تواندوموردديگررا

کرد:

 هايااشخاص؛وبنديپديدهبرايطبقه 

 ديگر)ماننديکدوستبهياپیوستنبابرايپیوندخود يک،چیزيياشخصِ

 يايکايدئولوژي(.،تیمورزشی

چیزهايیهستندکهافرادهاآنسازند:هردويهادرعملهويترامیازاينهرکدام

می انجام هويت تعیینِ است. بودن بازتابی از حاکی تاحدي نیز دومی بازي»دهند.

هويت1912:26است)بوم«گريمقايسه ازاينمسئلهاستکهکیهستیمو(. ما درکِ

است.ديگرانکیهستند ما( )ازجمله ديگران از و خود از ديگر افراد درکِ متقابالً و

حداقلدراصلهموارهقابلمذاکرهاست،يتوافقوعدمتوافقايناستکههويتنتیجه

گیبودنآنداللت(معناسازبودنهويتبرساخت1395،ويکچیزثابتنیست.)ذکايی

خاصیتذاتیواژهمی معنا نیستکند. اشیاء و ها توافق، عدم توافقيا نتیجه همیشه بلکه
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است می؛ معنا گفتبنابراين و مذاکره به آن سر بر و باشد قرارداد موضوع وگوتواند

بلکههمیشهبايدساخته،ذاتیوازپیشموجودنیست،نشست.پسهويتنیزچیزيطبیعی

انسانش ود. اشخاصرا يا چیزها بايدهمواره داخلآنطبقهيبندطبقهها کنندوخودرا

توانازطريقانکارآگاهانهابهاموکنارگذاشتنهويترافقطمیگريدانیببهقراردهند.

(1311:225،هاکسبکرد.)هورارتبهنقلازگلمحمديتفاوت

 اجتماعي و مسئله هویت يها رسانه

دهندکهيکنمايۀعضويتبرايهاياجتماعیبهافراداينامکانرامیهايشبکهسايت 

باآشنايانودوستانبالقوهارتباطبگیرندوارتباطاتسايراعضاراازنظر،خودشانبسازند

جذابیت آنبگذرانند. صحنهها استکه اين از وناشی انسان نمايشخود براي را اي

بهوجودمیپايههاآنبینند.عیتدارکمیارتباطاتاجتما ،آورندکهشاملمتونهايیرا

قابلیتعکس ساير و چندرسانهها میهاي تسهیل را خود نمايش و است امااي کنند؛

کلايننمايشحولمحورابرازعمومیارتباطاتاجتماعیبادوستاناستکهحالنیدرع

می عادتتصديق به بنا را انعطافکهويتفرد فرايندي طريق از را او خود و پذيرنند

افرادمنفردوبیترتنيابههاياجتماعیاست.نمايندکهشاملپیوندسیالباحلقهمعرفیمی

هويت جمعی میزمانهمطوربههاي میارائه اشاعه و )پاپاچاريسیشوند يابند. ،2611:

364) 
پسفرايندخويش در سايتنمايیخود پیچیدههايشبکهزمینۀ هاياجتماعیبسیار

سايت ايازمخاطبانخصوصیوعمومیراهاياجتماعیمجموعههايشبکهشدهاست.

نشینند؛کنندکهنمايشيکسانیرابهتماشامیدرقالبانبوهیازناظرانمنفردترکیبمی

 به کسبسته هر نمايشمیتشمناسباالبته را خود که فردي دهدبا از، بیشتر يا کمتر

می خويشديگران در بايد افراد بانمايیبیند. که شوند درگیر متعددي کوچک هايی

مجموعه نشانهگردآوردن اشارات از شناختیاي ، را انسان نمايشياگونهبهخود به

انسجاموتداومضمیرانسانالحنیدرعمخاطبانمتعددمعنادارباشد؛گذارندکهبرايمی

هاشود.فراينداصالحوپیراستنرفتاربايدطوريباشدنمايینبايدقربانیِتعدداينخويش
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کهبهمذاقانواعمتنوعمخاطبانخوشبیايد؛البتهاينالزامبرايافرادچیزجديدينیست.

هايافراددرصحنه،یدهیبهتأثراتاحساسنمايیوشکلهايهرروزۀخويشدرچرخه

توانندسپهرهايايناستکهاکنونافرادمیمسئلهاما؛پردازندچندگانهبهايفاينقشمی

اجتماعی جهان در شايد که بودندنيآفالايرا مجزا و، ترکیبکنند آنالين جهان در

میرويتز)محدودهبیترتنيابه درهمبیامیزند. (مجموع1916هايخصوصیوعمومیرا

دهدوشرحمی«مندزندگیاجتماعیجغرافیايموقعیت»تغییرماهرانۀۀمثاببهاينشرايطرا

می رسانهادعا که محدودهکند الکترونیکی شیوههاي به را عمومی و خصوصی ايهاي

میبازسازمان مجموعدهی که بالقوههکنند مخاطبان از اي بین، مخاطبان وحتی المللی

)میروويتز بگذارند. افراد اختیار در را تصادفی مخاطبان ،1916 در6: خود هدايت .)

درمیانمخاطبانمتکثروتنهانههادالبرايناستکههويتهاياجتماعیاينسايتکرانه

میهم نمايشداده شودگرا نیازمندمهارتيافتندرگبلکهاصالحنیزمی، اينکار ردد.

رسانه تجهیزات ايزمینۀ کاستلز قول به تکنیکی»يا جغرافیاي در مانوور قدرت اين«

(2611:363،هاست.)پاپاچاريسیشبکه

رونيازا شبکهسايت، عمدههاي به اجتماعی وهاي خودمديريتی فضاهاي ترين

شدهخودتنظیم تبديل سايتگري شباند. قرارگاهکههاي همچون اجتماعی بههاي هايی

می سرمايهشمار نتايج که پیگذاريآيند خودپیشرفتهاي روي واکاويدرپی را گري

آيدپارهبهشمارمیايتکهايهماناسوژهاييکسوژۀغیررسانهکنند.درچنینزمینهمی

ويتبايددائماًازنوخلقاينهبنديشود.هاينوينسرهمکهبايدبارديگرازطريقرسانه

ايدستيابد.هايشخصیوحرفهسازشودوبتواندبهموفقیتگرددتاباالزاماتزمانههم

مشغولیتیخوببههاياجتماعیهايشبکهسايتيهاتیقابل دربا متأخرکه هايمدرنیتۀ

اند.تطبیقيافته،روزرسانیکندمداومبهطوربهآنسوژهبايدخودرا

 به توجه رسانهساختکهنيابا فشارهايخودتنظیميابیخود مشتملبر گرانهمحور

است راه، خالقانهنوجوانان مرکبهاي قابلیت با مواجهه براي را وجوداي به رسانه

برايمداراوپذيرشحوزۀعمومیشبکهآورده ايآمادگیبیشترياند.نوجواناناحتماالً
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سن در آنان زيرا دارند؛ زمانه، فرصتدر که شرايطیهستند در ۀمثاببهايهايشبکهو

پذيرفتهودرآنحکشدهبخشجدايی )چمبرزناپذيرزندگیروزمره اند. ،2613 :39-

16)

ويژگی از رسانهيکی خودِ کلیدي مديريتهاي نمايشو از است عبارت محور

پس ديجیتالیزمینههويتدر دوران اين آنالين. هاي رااهم، خود طرح یتدرانداختن

 است: داده اولاهمیتقرار درجۀ در اينپرسشرا و ساخته منکیستم؟»برجسته اين«

مسئله ۀمسئلبه خويشرا چگونه مردم است: تبديلشده ايسوژهۀمثاببهمحوريزمانه

می ارائه شبکهمنعطف عمومی حوزۀ در و ايکنند دست، به نفسرا بر حسکنترل

تولیدمحتوايآنالينشبکهآورنمی سبک،اييکیازفرايندهايذاتیمديريتهويتد.

زندگیوروابطاجتماعیهرشخصاست.بازنمايیآنالينضمیرانسانشاملنوعیتعامل

تشريحکردهگافمنودیکهمنماديناست اينفرايندنمادينبهشکلآنرا امروزه اند.

ۀمثاببهنمايدوبنديمیتکامليافتهاستکهپیوندهايدوستانهرامفصل،نمايشیازخود

 افراد کاربري نمايۀ در هويتی نشانگر میمورداستفادهيک خودمديريتیقرار گیرد.

قضاوتهويت شامل آنالين میهاي نیز چندبعدي پیچیدۀ مناسبات مورد در شود.هايی

بخشیازاينفرايندبهکارۀمنزلبه«دوستان»باساالنمراوداتخويشرانوجوانانوبزرگ

(2661،رانمايشدهند.)لیوينگاستونتشانيهوگیرندتامی

پیشمیآلیسمارويک را ايده اين که باعثمیرسانه»کشد شوندهاياجتماعی

جهیدرنتحديثنفسوپیوندهايارتباطیمادرمعرضديدهمگانقراربگیرندو،هويت

اينشبکهگذاريواهمیتهارزشهرگون رختدهیاز بنددیبرمها )مارويک.«. ،2665:

12)

،هاوواژگانخاصِخودِآنالينهاياجتماعیباکاربرپذيرکردنروايتامروزهرسانه

هايشخصیبهشمارمیگريپروفايليکیازابعادکلیديخودتنظیم کهطورهمانآيند.

کهيطوربه،گويدسوژۀمدرننیازمندبازشناسیوبرمالکردنهويتخويشاستمیرز

گويیمصونازفرايندآشکارسازيوفاش«زندگیخصوصی»هايازجنبهکيچیهديگر
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تکنولوژي میان در فرد ادارهنیست. هاي خود فرضبه»کنندۀ فعال يککارگزار مثابۀ

مسئولیتسرمی دارد آرزو که آگاهانهشود خويشرا نوشت نحو، به و خودمختارانه

(.145-1996:143،)رز«.سکوالربرعهدهبگیرد

جماعت در خود مفهوم متأخر مدرن میۀمثاببههاي بیان سیال ازانتزاعی که شود

پذيرگیرد؛البتهخوداينواقعیتهمبسیارانعطافطريقتعاملفرديباواقعیتشکلمی

شودکههويتنمايیبهيکچرخۀهموارهپوياتبديلمیفرايندخويشبیتترنيابهاست.

،ايازواقعیاتسیاسیدهدوبامنظومهتنبهمقايسهمی،شودفرديازطريقآنارائهمی

اقتصادي فرهنگیواجتماعیسازگاريمی، آنکه يا تيموردحماتدافعیصورتبهيابد؛

قرارمی )گافمنگافمنگیرد. همچونيکبازياطالعاتیتشريح1959، اينفرايندرا )

آشکارسازيکذبواکتشاف،اکتشاف،بودگیناپذيرِنهانچرخۀبالقوهپايان»کردهاست:

مجدد جامعه« کمابیشمنساير اينرويکرد نیز انکشافشناسان به را هايتاريخیمحور

(يا1991،تر)گیدنزمنعطف،(2665،نتر)باوماندتاضمیرانسانراسیالمعاصرربطداده

اين فرايند بر نفس)جنکینزمبتنی همانی اين2664، کنند. ارائه زندگی( نفسدر همانی

باعثمی خصوصی و شبکهاجتماعی کنشمتقابلِ مرتبط ولی مجزا سطوح باشود اي

تکنولوژيقادراستمبنايیبراياينکنشمتقابلفراهم بیاوردويکديگرمرتبطشوند.

تک را افراد شبکهزمانهمتکيا چندينمخاطبمرتبطسازد. نيآنالهاياجتماعیبا

سايت شامل هستند. او هويت پیرامون گفتگو و انسان خود بازنمايی براي خودهايی

اينفسانساندرمحیطشبکهعنوانبههارادربارۀچیزهايیکهگلچینیازبحثايشبکه

(2611:364،کند.)پاپاچاريسیبیانمی،شوندیآنالينارائهم

همخودشان)توانددرچگونگیتلقیکودکانازاجتماعیمیيهارسانه،درنهايت

هايبهلحاظاينکهدرنسبتباديگرانچهکسیهستندوهمبهلحاظاينکهچگونهمهارت

( آيندهselfخود می( تربیت و تعیین را شان تأثیرکنند( ازبخشباشد.گذار مهمی

ايناستکهفردبتواندخودرادرنسبتباديگرانتعريفکند.درگروگیريهويتشکل

هويتامرينسبیاستوپرورشواجرايآنهمراهبادريافتیروشنازکسانیصورتی
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اشودتنهآنچهبهبحثمامربوطمی.اندمتفاوتاندوياباآنگیردکهبهخودفردشبیهمی

دوجنبهازهمینهويتنسبیاست.نخستاينکهکودکانچگونهخودرادرنسبتبانحوه

کودکاناستفاده ديگر با آن مقايسه و فناوري از شان )تعريفمی، گفتمانکنند همان

درونی می1ديجیتال چگونه کودکان اينکه دوم هستند( آشنا آن با طريقکه از توانند

آشنايانخودبهدرکبهتريازخودشاندستيابند.)ديويسايرشناختبهتردوستانوس

(2613:36،واينون

 نظریه هویت اریکسون و مارسیا و بروزنسکي

درکانونتوجهقرارداداريکسون کودکیرا،کهنخستینکسیبودکهمسئلههويترا

selfخود)دانستکهفرددرآنبايدوظیفهبرساختنهويتدورانیمی هويتنفس( يا

(egoنفس هويت ساختن برساند. انجام به را است( يکپارچهعبارت تجارباز سازي

شدهانباشته هامهارت، فرصت، و نقشاستعدادها توسط ايجادشده مختلفهاي هاي

اريکسونمسائلمربوطبه باور به فردي. وپیچیده قالبيکهويتفشرده اجتماعیدر

کاريگیريتصمیم هاي جنسیزشار، هويت ايدئولوژيکو هاي نفس، هويت اساس

میهستند. چنیناستدالل اريکسون تعلیق يکدوره در کودکان که 2یشناختروانکرد

هايگوناگونیرابروزدهند.)اريکسونبهنقلهاوهويتتوانندنقشهستندکهطیآنمی

(2611:66،ازسوبراهمايناموشاماهل

کننداحتمالبیشتريوجودداردکهازهويتکهاينکاررامیآندستهازکودکان

خودشان درمورد کودکان تأمل باشند. راضی خود جايگاهخصوصیت، و هايشان

در3کندهويتخودرابکاوندوبسازند.نظريهاريکسونکمکمیهاآنشانبهاجتماعی

ديدوهشکليکفرايندمیموردهويتبعدهاتوسطمارسیاتکمیلشد.مارسیاهويتراب

شدباآنوضعیتهويتیکودکرادرهرمقطعخاصیرويکرديرامعرفیکردکهمی

موردسنجشقرارداد.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. digital native discourse 

2. psychosocial moratorium 
3. Erikson’s (1961)  
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بهعقیدهمارسیامفاهیمیمثلتعهدوکاوشدرتبیینرشدهويتیکودکاناهمیت

گیريیمدهدکهکودکواردفرايندگزينشوتصمکلیديداشتند.کاوشزمانیرخمی

شوند.چوناينمیسبکوياکاروحرفه،زندگی،مذهب،چونروابطیمسائلدرمورد

ازپذيرشعبارتاستفرايندشاملجستجووکشففعاالنهاست.درطرفديگرتعهد

هايهاوکنشکهشاملقبولمسئولیتانتخابهابرايزندگیبرخیاهدافمعینوبرنامه

(2661،مارسیازندگیاست.)کروگرو

حضورويانبودايندوجنبهکلیدي)کاوشوتعهد(موجببروز،بهعقیدهمارسیا

شوند:اينچهاروضعیتهويتیمی

مشخصهآنوجودتعهدونبودکاوشوجستجوگرياست.که1هويتزودرس-1

اينهويتازافرادمقتدرپیرامون اگرچهکودکازاحساسهويتخودراضیاستاما

روتبديلشود.گرفتهشدهوممکناستکودکدرادامهبهفرديمتعصبودنباله

راتجربهوضعیتیاستکهکودکدرآننبودبحرانونبودتعهد2هويتمغشوش-2

مارسیامی اساسنظريه بر ندارد. نقشفعالی احساسهويتخود جستجوي در و کند

همتايانخودتأثیرتحتیراحتبهبرندکودکانیکهدروضعیتهويتمغشوشبهسرمی

برايهماهنگشدنبادفعاتبهگیرندوممکناستقرارمی را عقايدورفتارهايخود

وهیکهدرآنهستندتغییردهند.انتظاراتوهنجارهايگر

اما3هويتديررس-3 شده هويتی بحران کودکدچار آن در استکه وضعیتی

گاهبهگاهبنديخاصیدرموردنفسخودبرسد.چنینفرديممکناستتواندبهجمعنمی

هايتجربهکندونقش،ايهالحظهشبیهبهمواقعخاموشی،حاالتیازاضطرابوترديدرا

بدونداشتنتهعديبهيجد آنديرا همچنینها دهد. کاوشقرار مورد امتحانکنديا

هايجديدراجستجووکشفکند.ممکناستهنجارهاوارزش
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شود.کودکدرموردبحرانوهمتعهدديدهمیهم1هويتکامیابدروضعیت-4

زندودرآخرتعريفمعینیدستبهجستجووتجربهمی،شودهويتخوددچاربحرانمی

قبولمی(رامیselfخود)از کند.کودکدرمرحلهپذيردومسئولیتچنینپذيرشیرا

انعطافبااليیداردومستقلاست.،داردیمثبت2کندخودانگارههويتکامیاباحساسمی

گیرييکهويتسالمدرشکلجستجوگريوکاوشدر،بنابرنظراتاريکسونومارسیا

دورهکودکینقشاساسیدارد.

 در هويتی نمیخألجستجوي جنبهاتفاق به و ارتباطافتد فرد زندگی ديگر هاي

جستجويکودکبرايخودمی يابد. وضعیتبلوغ، آنبستگیبه باها همچنین و دارد

کا ابعاد نارضايتیاز )ازجملهمتغیرهايخانوادگیازجملهرضايتمنديو خانواده رکرديِ

هاگیريتصمیم سبک، و خانواده تعاملی الگوي و فامیلی( روابط عاطفی هايکیفیت

ارتباطیدرارتباطاست.دراينديدگاهدوستانوهمتاياننقشمهمیدارندچونکودکان

رايتجربهکنندوبهاآنهاورفتارهايتازهرادرهمراهیبادوستدارندنگرشمعموالً

ايبرايآزمايشمانندآيینههاآناندوازوابستههاآنحمايتشدنوگرفتنبازخوردبه

(2611:66،کنند.)سوبراهمايناموشاماهلاستفادهمی3هايمختلفخودتعريفیجنبه

شکل از مهی بخش کارشناسان از بسیاري عقیده به هويت حسآزمايش گیري

گیريهويتمستلزمايناستکهکودکانشکل،پردازاننظريهايازفرديتاست.نزدعده

پسنددبیابدو(آنچهراخودمیبزرگساالنههايهايمتفاوت)نقشبارفتندرقالبنقش

می نقشی سردرگمی کودکدچار جستجو اين جريان در سردرگمیگاه مفهوم شود.

ت ابتدا هويتواهمیتاينمفهوم ]ارتباطآنبا[ وسطاريکسونمعرفیوسپسنقشیو

اکثرمحققانیکهبهاينحوزهمطالعاتیعالقمندندمعتقدند بسطدادهشد. توسطمارسیا

آزمايش از حدي هويتیوجود است4گري مهم حتی و نرمال امري بلوغ جريان ودر

فرصت از يکی آزمايشاينترنت اين براي کودک اينونهاي و )ديويس است. ،گري
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تاحدوديبهدلیلالقايحسناشناسبودنونیزبهدلیلحذفبخشی،ينترنت(ا2613:61

سرنخ بصرياز و سمعی هاي می، کودکان به را امکان بهاين را هويتخود که دهد

مطلقطوربهفضاهايآنالينهمیشه،کهدرباالذکرشدطورهمانآزمايشبگذارند.البته

تعامالتآنال اکثر و صورتمیناشناسنیستند کودکان توسط که افراديينی با گیرد

می برقرار در که واقعی»شود دنیاي )بويد« دارند. حضور دوره2663، از( پیش هاي

شوند.هايمهمیتلقیمیآزمايیدورهبهلحاظهويتمعموالًنوجوانیواوايلکودکی

می هويتی تحقیآزمونگري در پذيرد. صورت گوناگونی اهداف با قتواند

دلیلکودکانبرايمشارکتدرآزمونگريهويتیآنالين)بهترتیباهمیت(1والکنبرگ

تالشبرايفائق،کنجکاويدرموردنحوهواکنشديگرانبهبرخیرفتارها)خودکاوي(

ديگران)تسهیلاجتماعی( تسهیلروابطبا و آمدنبرمشکلکمرويی)ترمیماجتماعی(

(2665:393،است.)والکنبرگوهمکاران

محیط در هويت جستجوي مفهوم مورد در برايمحققان )جستجو ديجیتال هاي

اند.اگرچههمههايزياديکردهشانوتمرينخودهايمطلوب(بحثاحتمالی2خودهاي

 هويتباًيتقرما جستجوي هنگام روابطهمیشه طريق از جديد هاي وهاخويشاوندي،

هايفناوريمعتقدند3ايمامامحققانیچونگرگنداشتههاتاحديکنترلرادردستنقش

کنندهباهنجارهايمتفاوتهستند(فضاهايزياديشاملدنیاهايیخیرهبعضاًديجیتال)که

برايمافراهمکرده بهداشتنهويترا کند.اگرچههايیگوناگونتشويقمیاندکهمارا

تکهشدنوبهشکلتراژيکیموجبتکهیدرپیپهايزدنگرينمعتقداستايننقاب

شدناخالصیحسفرديتمی ديگريازمحققانمعتقدنداينامکانکهفرد، عده ما اما

هويت بتواند مختلفرا يافتنموردهاي در کلیدي نقشی دهد کاوشقرار آزمايشو

(2616:196،کند.)ريواوهمکارانهايراستینوواقعیايفامیهويت

یبرزونسک فرايندهايشناختی، تفاوتدر به خود نظريه دراجتماعی-در جوانان

نظريهبرزونسکیبر،دارد.بهبیانیديگرتأکیدنگهداريوانطباقهويتخودشان،ساخت
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اجتماعی فرايندهاي از دسته اساسشیوه-آن بر افراد آن طی استکه مبتنی شناختی

وگودربارهموضوعاتمربوطبههويتگفت،ترجیحیپردازشاطالعاتمربوطبهخود

فرايندهايمتفاوتفرض،ولذارندیگیممتفاوتقراريهاتیوضعدر،وتصمیماتفردي

شده سطحاطالعاتی، سه حداقلدر سردرگم، -هنجاريو کار به کهرودیماجتنابی ؛

درزندگیخاصیاستکهافرادرفتاري-شناختیيهاپاسخشاملهاآناکثراجزااساس

(1319،.)کريمیبرندیمروزمرهخودبهکار

 هویتي: يها سبک

ويریگمیتصممشخصهنگامطوربههويتیراهکارهايیاستکهفرديهاسبکمنظوراز

 اداره و مسئله يهاتیموقعحل استفاده آن از )کندیمروزانه شناسحق. اين1396، )

از:اندعبارت(2663)یبروزنسکهاازمنظرسبک

 و هويتی مسائل با برخورد طريق از استکه سبکی اطالعاتی: سبکهويتی

ازطريقجستجويفعاالنهپردازشوارزيابیاطالعاتمربوطبهيریگمیتصمهايموقعیت

اينافراددربرخوردباموضوعاتمربوطبههويتشودیمخودمشخص سنجیدهعمل،.

تالشذهنیزيادينش و کرده رويکرددهندیمان از سبکموقعیتاطالعاتی با افراد .

نسبتبهاطالعاتمربوطبه،باشندیمهدفمند،اندشناسفهیوظ،کنندیممداراستفادهمسئله

 .اندازدینمریتأختکالیفواعمالخودرابه،خوداعتماددارندولذا

 سبکهويتیهنجاري:سبکیکهازطريقبهتعويقانداختنواجتنابفعاالنهاز

،.افراددرايننوعسبکشودیمشکلدادنتعهدومذاکرههويتمشخص،يریگمیتصم

باشناسفهیوظ است ممکن که اطالعاتی برابر در و بسیارساختارمندانه اما هدفمند و

،درتعارضباشندشانیشخصوعقايدهاارزش کهازسبکهويتيیهاآنبستههستند.

گرايشبهدفاعیبودنبیشتروبستهبودننسبتبهپسخورانددر،کنندیمهنجارياستفاده

 برخیاز خوديهاجنبهمورد ، آنشخصیهستند.يهاارزشمانند درها را هويتخود

وکنندیممهمتعريفيهاگروهيگرمذهبود،شبیهانتظارورهنمودوالدينيیهاواژه

 مقاومهستند.کشندیمرابهچالشهاآندرمقابلاطالعاتیکهعقايدموجودرايج
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 يکپردازشهويت از دارايوضعیتسردرگم افراد سبکهويتیسردرگم:

-سردرگم استفاده آن.کنندیماجتنابی ها از دارند وروروبهسعی مسائل با شدن

يهاتعارض کنند. اجتناب ممکن حد تا کهیوقتهويتی به مجبور يریگمیتصمآنان

وباپیامدهايآنیتحتکنندیماحساسیعمل-براساسيکسبکموقعیتی،شوندیم

کهازمواجههبامسائلکنندیمهموارهتالش،اجتنابی-.افرادسردرگمرندیگیمقرارتأثیر

تصمیماتاجتنابکنند فرديتعارضاتو ، بخشودگیيهااسیمقدر شناختو به نیاز

يهاتیموقعودرحالتدفاعیگرايشبهتعمیمانفعالیبهآورندیمبهدستنمرهکمتري

سبکيریگمیتصم نوع اين دارند. مشکالتوي و مدار، هیجان مقابله راهبردهاي ،با

بیرونی انتظاراتکنترل انطباقیغیريریگمیتصميراهبردها، مقطعیيريرپذییتغ، روان،

 رابطهمنفیدارد.یشناسفهیوظافسردهگونرابطهمثبتوبايهاواکنشرنجورخويیو

 زندگیيهايزيربرنامهتعهدبهاهدافودرانسبکهويتیمتعهد:سبکیکه

 (1319،میدرسطحبااليیقراردارد.)کري

1مارسیا زيرسبک، شرح به کاوش و تعهد مفهوم دو به توجه با را هويتی هاي

:کندیميبندمیتقس

 ايازتوقفدرروندزندگیکهويژگیآنحالتمرحله2سبکهويتیسردرگم

درسردرگمیهويتفرد انتخابثابتیدرموردتعهداتخودگونهچیهآشفتگیاست.

بحرانیرادرگذشته.اگرهمکندینمخودهیچجستجويیيهاارزشنداردودراهدافو

 بدون باشند کرده باشدکهآنتجربه کرده تعهديايجاد پیآن در يافتهکاوش، خاتمه

اجتماعیراامتحاننمودهويهانقشهستندوعالقهیبوتفاوتیباست.اينافرادعمدتاً

وهرکاريکهسپارندیمتسرنوشتوشانسوخودرابهدسندينمایمترکسرعتبه

تکانشیهستندو،کمیدارندنفسعزت،شوندیمهمداستانهاآنجماعتانجامدهندبا

 تفکرينامنظمدارند.
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 1رودنبالههويت گونهنيا: اهدافو به تعهد نظر از زندگیدريهابرنامهافراد

هويت پايگاه در اصلی زمینه هستند. کاوش تجربه فاقد ولی دارند. قرار بااليی سطح

جستجوگريکهیدرحال،افرادگونهايناست.يخودمختاراجتنابازانتخابو،رودنباله

وزمانیکههويتشانوعقايدتعهددارندهاارزش،ازاهدافيادستهبهاندنداشتهاولیهرا

تثبیتشودقبل موعد از اهمیتیاساسیدارد، برايشان ديگران تائید تانفسعزت، آنان

ديگرانداردديیتأحدودزياديبستگیبه ندوابرايمراجعقدرتاهمیتزياديقايل،

،دارند.دراينحالتازهويتيرأکنندوکمتراستقاللبیشترهمساالنخودهمنوايیمی

افرادواشخاصديگرمشخصولهیوسبهکهازقبلرنديپذیمهويتیرا،افرادهیچباورفرد

 انتخابشدهاست.

دارند قرار هويت تثبیت وضعیت در که افرادي بهيیهاآن، متعهد که هستند

سازگارهستندامادرانديجستجوبدونصرفتالشوکشفيايریگمیتصم ومعموالً

يیهاتیموقع نیاز بهکه دارندريسککردن کارانهمحافظه، درکنندیمعمل معموالً .

يهاخانواده خودشان که والدينی نظارت با و هويتیازنظرمستبد ، شدهتیتثبهويت

اندداشته اندافتهيپرورش، گونهاين. که مستعدند بسیار رايهاارزشافراد خود والدينی

 بپذيرند.

 فرد2زدهبحرانهويت جستجوگري با پايگاه اين : تعهد، به دسترسی بدون اما

شودیمکافیتوصیف بهترمقدمتحولیازنظر. اينپايگاه هويتموفقاست. پايگاه از

فردنیازداردکه،معنايجستجوگريفعالهمراهباتعهداندکاست.دراينحالتهويت

اينجهیدرنتخودرادرتجاربمختلفبیازمايدتابهشناختعمیقیدرموردخودبرسدو

مدتکمتريدرحالتتعلیقباقیدارندکهبیشترتمايلهاحالتافراددرمقايسهباساير

افراددراينوضعیتدرحالکشفاينهستندکهچهکسیهستنداماازتصمیم بمانند.

 فاصله رندیگیمنهايی تمام زمانیکه يهاراهتا ممکنکشفشوند. و گونهنياعملی
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افراد مشخصشونددروضعیتکسبهويتزمانی، داراييکهويتکامالً واقعاً که

.رندیگیمقرار

 شاملرويارويیبا،مارسیا:1سبکهويتیموفق يهابحرانهويتموفقراتقريباً

گوناگونويهاانتخابافرادنسبتبهدرانکهداندیممتفکرانهيریگمیتصمشخصیو

 آگاه است آورده برايشفراهم زندگی که شودیمدشواري موفق هويت دهندهنشان.

معتقدبودکهاين،.مارسیاديآیمازجستجوگريبهدستيادورهتعهدياستکهپساز

اينحالتهويتيریگشکلفرايندانيپایبحالتنقطه پايگاهفردياست،هويتاست.

،افرادگونهنياکهبحرانهويتیراپشتسرگذاردهوبههويتمشخصمتعهدشدهاست.

يهاصهیخصبرخی پیشرفتو انگیزه از رواننفسعزتشخصیتیمانندسطحبااليی و

 .انددادهرنجورخويیوپايینیوپیرويازوجدانوبرونگرايیبااليیرانشان

همچنین،هايدفاعیوسطحپايینیازکمرويیادهکمترازمکانیزماستف،هويتموفق

 به نسبت درونی کنترل از بااليی دريهاگاهيپاسطح است. داده نشان ديگر هويت

شناختی فرايند اصطالحات موفق، هويت با افراد شرايط، در کردن عمل بهتر توانايی

هاگاهيپامنطقینسبتبهديگريریگمیتصمعاقالنهوراهبردهاي،مندبرنامهکار،فشارزا

 همچنینانددادهنشان گروه اين . موضوعات، به راجع اخالقی استدالل از بااليی سطح

 .انددادهعدالتومراقبتوحوالیرشدخودنشان

میانفردي دررابطه هويتموفق، با افراد ، هويتیيهاگاهيپانسبتبهديگر سطح،

بادوستاندورودوطرفهقادربهتوسعهارتباطاتبینفردي،نشاندادهبااليیازصمیمترا

 صادقانه مندعالقهنزديکو رضايتبیشترياز و بوده ديگران بهيآشکارسازبه خود

 به پیوستگی در ايمن بسیار الگوهاي و شانخانوادهديگران نشان )پورکلهرانددادهرا .،

1391:26-26)

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Achieved Identity style 



 44 | یکیخانو راد  ینور

 

 يشناس روش

 پژوهش فرضیات

 فرضیه اصلي

رسانه - نگرشبه سبکنوع با اجتماعی معناداريهايهويتیهاي رابطه نوجوانان

 دارد.

 فرضیات فرعي

رسانه - نگرشبه سبکنوع با اجتماعی رابطههاي نوجوانان در اطالعاتی هويتی

 معناداريدارد.

رسانه - به نگرش سبکنوع با اجتماعی نوجوانانهاي در هنجاري رابطههويتی

 معناداريدارد.

اجتنابیدرنوجوانان-هويتیسردرگمهاياجتماعیباسبکنوعنگرشبهرسانه -

 رابطهمعناداريدارد.

رسانه - به نگرش رابطهنوع نوجوانان در هويتی متعهد مقیاس با اجتماعی هاي

 معناداريدارد.

 وجوددارد.معنادارهايهويتیتفاوتبیندخترانوپسراندرسبک -

دبیرستانسالهسهاولوسالهسهبین - هايهويتیتفاوتمعنادارسبکازلحاظدوم

وجوددارد.

 روش و تکنیک پژوهش

وچگونگیانجامتحقیق بهماهیتموضوعومتغیرها توجه اينپژوهشبا در ازروش،

 يمستقیمآورپیمايشروشجمعتحقیقپیمايشیوتکنیکپرسشنامهاستفادهشدهاست.

اينروشازابزارپرسشنامهاينظامازافرادبهشیوه سیستماتیکواستاندارداست. منديا

آوريهايیراجمعکندوسؤاالتمشابهیازتمامیپاسخگويانپرسیدهودادهاستفادهمی

)عاملیمی کند ،1392 پیمايشبه33: اين شبکه(. و انجامصورتآنالين است.اي شده
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عبداللهیان،پیمايشیآنالينوجودداشتهاستهايروشاگرچهترديدهايیدرمورداعتبار

1394انصاري)وشیخ الهامازاشتراوس)65-92: با هريکارآمد(کهبراولويت1396(

آوريدادهروشیدرجمع مقايسۀنتايجدوروشآنالينوآفاليندرداردتأکیدها وبا

دادهجمع هاآوري روش، که رسیدند نتیجه اين برايبه آفالين و آنالين پیمايشی هاي

دادهجمع هاآوري می، فراهم يکسانی بنابرايننتايج آورند؛ آنالينروش، پیمايش هاي

هايپیمايشآفالينمعتبرند.روشۀاندازبه

پرسشنامهحاضر مدارسمختلفدر رايزنیبا يهااستانمختلفودريهاگروهبا

،کهپرسشنامهراديدندينفر4366مختلفپخششدتاتوزيعبرابريداشتهباشیم.ازبین

نفرپرسشنامهراتکمیلکردند.1665تعداد

 جامعه آماري و حجم نمونه

دانش را پژوهشحاضر جامعه و اول متوسطه دوره تشکیلمیآموزان بردوم که دهند

درکشورهاآنتعداد1399-1466وپرورشدرسالتحصیلیاساسآماروزارتآموزش

آماري621232613 جامعه به توجه با است. پژوهششدهمشخصنفر در با، حجمنمونه

فرمولکوکرانبااحتمالخطايبراساسازکلجامعهآماريشدهارائهتوجهبهاطالعات

هايمختلفونفرتعیینشد.پرسشنامهبارايزنیبامدارسمختلفدرگروه1663ددرص3

استان در تعداد از باشیم. داشته برابري توزيع تا مختلفپخششد که6965هاي نفر

پرسشنامهآنالينرؤيتکردند ، بهآنپاسخدادندکه1463تعداد به263نفر پرسشنامه

شدهمشخصبهسؤاالتوياقرارنگرفتندررنجبازهسنیداليلیچونپاسخندادنکامل

پرسشنامهتحلیلوبررسی1266هايازقرارگرفتندرآمارتحلیلحذفشدندفلذاداده

شد.

 ها دادهروایي ابزار گردآوري 

استکه شده استفاده واستاندارد متفاوتمحققساخته اينپژوهشازدوپرسشنامه در

پردازيم.میهرکداممجزابه
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بحرانهويترا،درپارادايمپايگاههويت،(2663یبروزنسکبهنقلاز1966مارسیا)

فردبهتعهددردومقولهيعنیمیزانکاوشفرديدرمراحلشخصیياموقعیتیومیزان

 مسائل يسازمفهوماين اين وي است. سازهکرده دو طريق از نیمهيهامصاحبهرا

 است. عملیاتیکرده گفتهشدطورهمانساختاريافته که ترشیپ، مورديپردازهينظر، در

بهنقلازوايتوهمکاران1963يافت.اريکسون)اعتالمفهومهويتدرنظريهاريکسون

اجتماعیراپشت-(ايننظريهراارائهدادکهافرادهشتمرحلهمتوالیرشدروانی1991

براساسموفقیتمرحلهقبلاستوارند.فرضیهاولايناستکههرکدامکهرندگذایمسر

پنجمرشدرويمی نوجوانیيعنیمرحله اينبیشترينمشکالترشديطیدوره دهد.

هويت برابرمرحله بهسردرگمینقشدر است.عنوان شده گرفته نظر هويتدر بحران

ستقیمبرمراحلبعديزندگیاثربگذارد.طیمطوربهتواندتجاربدراينمرحلهرشدمی

حرفه جستجوي رشد مرحله اين هاارزش، آغاز باورها کجاشودیمو به کیستم؟ من .

 .کنندیمهستندکهاينتجربهرامشخصيیهاسؤال؟وچهخواهمشد؟رومیم

گیريفرآيندهاي(براياندازه1919(رابروزنسکی)ISI-6Gپرسشنامهسبکهويت)

می-شناختی کار هويتبه به مربوط مسائل با برخورد در نوجوانان که ،برنداجتماعی

سردرگم،هنجاري،وسهسبکهويتیاطالعاتیسؤال46ساختهاست.اينمقیاسداراي

شودبلکهاجتنابیبعالوهيکمقیاسمتعهداست.اينمقیاسسبکهويتیمحسوبنمی-

.1شودیماربردهکبهصرفاًبرايتحلیلثانويه

( پرسشنامه1993بروزنسکی شده نظر تجديد نسخه سومین در ) آلفاي، ضرايب

 اطالعاتی مقیاس براي 6236کرونباخ ، هنجاري مقیاس 6266براي سردرگم، -مقیاس

هويتی6236یاجتناب برايمتعهد است.6231و ايرانگزارشکرده در يهاپژوهشنیز

گوناگونی ، جويانيهاسبکپرسشنامه دانش و آموزان دانش بررسی در را هويتی

غرايیاندکاربردهبه . ،( محمديان و ضراي1314دژکام برايب( هويتیيهاسبکپايايی

و6235،6232،6211اجتنابیومتعهدهويتیرابهترتیب-هنجاريوسردرگم،اطالعاتی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

هايهويتیرامشاهدهکنید.گانهسبک46توانیدسؤاالتلینکمیدراين.1

 https://ekeshoo.ir/berzonsky-identity-style-questionnaire-isi-6g 

https://ekeshoo.ir/berzonsky-identity-style-questionnaire-isi-6g


 4111پايیز |  42شمارة  |م هفتسال  |های نوين  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 44

بهيهاسبک(ضرايبپايايیبراي1316وحجازيوهمکاران)6215 هويتیيادشدهرا

.اندکردهگزارش6233،6266،6266،6261ترتیب

نامهپرسش اجتماعینیزيهارسانهنگرشبه سطح، سه در محققساخته پرسشنامه

از،سنجشمیزانروايیپرسشنامهاينپژوهشمنظوربهشناختیورفتارياستکه،عاطفی

مندرجدرسؤاالتروايیمحتوايیاستفادهشد.روايیمحتوايیپرسشنامهبهساختارونوع

تعیینموردمطالعهدرحوزهنظرصاحبتوسطافرادمتخصصوغالباًآنمربوطاستکه

می پساز همینمنظور به اينپرسشنامهيسازآمادهشود. محتوايیآنديیتأجهت، در،

اصالحاتهاآناظهارنظرتخصصیندراينحوزهقرارگرفتوپسازاختیارچندتنازم

پیشآزمونی،سنجشپايايیاينپرسشنامهدرپژوهشحاضرمنظوربهکلیانجامگرفت.

 نمونه با دانشآموزان از درصد ده روي موردنظربر پرسشنامه شد. 126لهیوسبهاجرا

تکمیلشدوسپسآزمونآلفايکرونباخبرايسنجشپايايیآناجراگرديد.آموزدانش

اينآمدکه%بهدست12ضريبآلفايکرونباخSPSSافزارنرمبههادادهپسازورود

هرکدامهايرقمبیانگرپايايیخوبیبراياينپرسشنامهاست.درذيليکنمونهازگويه

ازسطوحعاطفی شدهشناختیورفتار، طیفلیکرتسنجیده با استکه شده يآورده

است.

هاشبکهوتصاويرارسالیدرهمههاعکس:مزيتیهمچوناضافهکردنمکانبهشناختي

.دهدیمافزايشهاشبکهوجودداردکهتمايلمخاطببهاستفادهازاين

کنند.هاياجتماعیفکرواحساسمرادرگیرمی:رسانهعاطفي

دهد.بهمناحساسقدرتمییاجتماعيهارسانهاستفادهاز

امدوستانصمیمی،کنماجتماعیاستفادهمیيهارسانهازکهیوقتکنماز:فکرمیرفتاري

.امدادهازدسترا

  



 44 | یکیخانو راد  ینور

 

 ها داده لیوتحل هیتجزروش 

ويرايشيهادادهلیوتحلهيتجز از استفاده پژوهشبا 26اين افزارنرماز SPSSآماري

صورت2616مايکروسافتاکسلافزارنرملهیوسبهوترسیمجداولونمودارهاشدهانجام

 توصیفیواستنباطیصورتگرفتهلیوتحلهيتجزگرفتهاست. مذکوردردوسطحآمار

است.

اسمیرنفگرفتهشدکهباتوجه-همچنینازمتغیرهايپژوهشآزمونکولوموگرف

داده65/6باالي)آمدهدستبهبهسطحمعناداري آزمون( نرمالبودسپساز هايهايما

پارامتريکبرايآزمونمتغیرهااستفادهشد.

 پژوهش يها افتهی

 به تفکیک جنسیت دهندگان پاسختوزیع و درصد فراواني . 0جدول 

 درصد فراوانی فراوانی جنسیت

3524/39دختر

1956/26پسر

943166مجموع

 تعداد باال جنسیتدهندگانپاسخجدول اساس بر آنرا ها بهدهدیمنشان توجه با .

 از جدول در موجود 943اطالعات پژوهششرکت اين در که اندداشتهنفري ،352

درصد(ازکلنمونه6/26)آموزدانش195درصد(ازکلنمونهدخترو4/39)آموزدانش

پرسشنامهمعتبرو943،پرسشنامهپرشده1665ازمجموع.الزمبهذکراستاندبودهپسر

مخدوشبود.یمابق
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 به تفکیک پایه تحصیلي دهندگان پاسختوزیع و درصد فراواني . 7جدول 

درصد فراوانیفراوانیپایه تحصیلی
1651/11هفتم

995/16هشتم

1316/14نهم

2541/26دهم

1111/19يازدهم

13611دوازدهم

943166مجموع

.باتوجهبهاطالعاتدهدیمرابراساسپايهتحصیلینشاندهندگانپاسخجدولباالتعداد

1/26نفر)254باپايهتحصیلیدهمدهندگانپاسخموجوددرجدولبیشترينپايهتحصیلی

درصد( تحصیلیيازدهمبعدازآنو پايه ترتیبدر )111به درصد(1/19نفر دوازدهم،

نفر99درصد(وهشتم1/11نفر)165هفتم،(6/14نفر)131نهم،(درصد11نفر)136

.باشندیمدرصد(5/16)
 

 اجتماعي يها به تفکیک تعامل با رسانه دهندگان پاسختوزیع و درصد فراواني . 3جدول 

درصد فراوانی فراوانی اجتماعی یها تعامل با رسانه

77% 321 دوستانصمیمی

11% 166 خانواده

6% 54 هایهمکالس

4% 35 معلمان

3% دختردوست/پسردوست 24

111 943 مجموع

.دهدیماجتماعیرانشانيهارسانهتعاملبايهاتياولودهندگانپاسخجدولباالتعداد

نفر321باتوجهبهاطالعاتموجوددرجدولبیشتريناولويتمربوطبهدوستانصمیمی

(درصد33) بعدازآنو بیترتبه )166خانواده (درصد11نفر )54هایهمکالس، 6نفر
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درصد( ، )35معلمان درصد4نفر و پسردوست( )24دختردوست/ بودهدرصد3نفر )

است.

اسمیرنفگرفتهشدکهباتوجهبهسطح-ازمتغیرهايپژوهشآزمونکولوموگرف

پارامتريکيهاآزمونمانرمالبودسپسازيهاداده(65/6)يباالآمدهدستبهمعناداري

 برايآزمونمتغیرهااستفادهشد.

 يابی تیهو يها سبکبا  اجتماعي يها رسانهبه  فرضیه اصلي: نوع نگرش

 معناداري دارد. نوجوانان رابطه

 نوجوانان يابی تیهو يها اجتماعي با سبک يها ع نگرش به رسانه. نو0جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون میانگین و انحراف معیار ها مؤلفه

16/6-14/253/6±55/6اجتماعیيهانگرشبهرسانه

3/6-65/332/6±53/6هويتهنجاري

2/6-32/391/6±59/6هويتاطالعاتی

31/222/666/6±69/6هويتسردرگم

66/6-34/325/6±62/6مقیاسمتعهدهويتی

16/6-43/353/6±31/6هويتکلی

اجتماعیويهارسانهجدولفوقبهبررسیرابطهبیننوعنگرشدانشآموزانبهيهاداده

برايپاسخبهاينفرضیهازآزمونضريبهمبستگی؛کهپردازدیهامآنهايهويتیسبک

 معناداري سطح در است.65/6پیرسون شده استفاده نگرشبه رابطه بین يهارسانهاز

 هويتسردرگميهامؤلفهاجتماعیو ضريبهمبستگیپیرسونهويتفقطبا مقدار با

)22/6)آمدهدستبه معناداري سطح و معناداري66/6( و مستقیم رابطه با( همچنین و

(66/6)(وسطحمعناداري-25/6)مقیاسمتعهدهويتیبامقدارضريبهمبستگیپیرسون

يعنیهويتهنجاري؛معنادارنبودندهامؤلفهوجودداردومابقیرابطهمعکوسومعناداري

(وسطح-91/6)،(-32/6)وهويتاطالعاتیبهترتیببامقدارضريبهمبستگیپیرسون

 (3/6)معناداري ،(2/6) اعتبار بدين نبودند. نگرشبهتوانیممعنادار نمره گفتهرچه



 4111پايیز |  42شمارة  |م هفتسال  |های نوين  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 44

باشداجتميهارسانه بیشتر اعی برعکس، استو بیشتر اجتنابی و هويتسردرگم نمره

است.ترنيیپاهرچهنمرهنگرشبهرسانهاجتماعیبیشترباشدتعهدهويتی

 با تفکیک جنسیت يابی تیهومستقل براي بررسي رابطه بین انواع  Tنتایج آزمون  . 5جدول 

 معناداریسطح  T میانگین و انحراف معیار حجم نمونه جنسیت

زن

هويتهنجاري

مرد

351

195

66/3±53/6

64/3±55/6
31/636/6

زن

هويتاطالعاتی

مرد

351

195

32/3±59/6

36/3±63/6
56/661/6

زن

هويتسردرگم

مرد

351

195

33/2±63/6

12/2±33/6
96/633/6

زن

تعهدهويتی

مرد

351

195

33/3±63/6

65/3±51/6
36/211/6

زن

هويتکلیمردسبک

351

195

41/3±31/6

45/3±46/6
14/6 39/6

نشانداد(39/6)مستقلباتوجهبهسطحمعناداريTنتايجآزمون،باتوجهبهجدولباال

بنابراينفرضیه؛کهبینانواعسبکهويتازلحاظجنسیتتفاوتمعناداريوجودندارد

.شودیمديیتأپژوهشردوفرضیهصفر

 در سه سال اول و سه سال دوم تحصیلي يابی تیهومستقل براي بررسي  Tنتایج آزمون . 6جدول 

 سطح معناداری T میانگین و انحراف معیار تعداد انواع هویت

هويتهنجاري
436سهسالاول

516سهسالدوم

54/6±64/3

53/6±66/3
62/6-53/6

هويتاطالعاتی
436سهسالاول

516سالدومسه

62/6±36/3

53/6±34/3
62/136/6
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 سطح معناداری T میانگین و انحراف معیار تعداد انواع هویت

 هويتسردرگم
436سهسالاول

516سهسالدوم

61/6±36/2

69/6±16/2
13/6-46/6

مقیاستعهدهويتی
436سهسالاول

516سهسالدوم

62/6±31/3

63/6±31/3
26/1-93/6

دریابيتيهومستقلبرايبررسیTنتايجآزمون،باتوجهبهاطالعاتموجوددرجدول

مقیاسمتعهدهويتیدرسهسالدومتحصیلیسهسالاولودومتحصیلینشاندادکه

بیشترينودرهويتسردرگمدرسهسالاولتحصیلیکمترينمقداررابهخوداختصاص

سههايهويتیونشاندادکهبینسبک65/6همچنینسطحمعناداريباالي؛ودادهاست

سالاولودومتحصیلیتفاوتمعناداريوجودندارد.

 :يریگجهینتبحثو

شبکهسايت قرارگاههاي همچون اجتماعی میهاي شمار به نتايجهايی که آيند

ايکنند.درچنینزمینهگريراواکاويمیدرپیرويخودپیشرفتهايپیگذاريسرمايه

آيدکهبايدبارديگرازطريقپارهبهشمارمیهايتکهماناسوژهيارسانهریغيکسوژۀ

ازنوخلقگرددتاباالزاماتزمانهبنديشود.هاينوينسرهمرسانه اينهويتبايددائماً

هايسايتيهاتیقابلايدستيابد.هايشخصیوحرفهسازشودوبتواندبهموفقیتهم

مشغولیتیخوببههاياجتماعیشبکه بايدخودرابا هايمدرنیتۀمتأخرکهدرآنسوژه

مؤثردرمطالعاتيهاحوزهيکیازرونيازا،اندتطبیقيافته،روزرسانیکندمداومبهطوربه

 هستند. يهارسانههويت راتوانندیماجتماعی هويت آزمونگري براي مناسب فرصتی

شکل يکپارچهمستلزمجستجوگرياستوبرايگیرييکهويتپايداروفراهمکنند.

دنیايآفالينرويمی همدر دنیايآنالينو امروزجستجوگريهمدر دهد.نوجوانان

هايفراوانیبرايطرحپرسشوجستجو)کهاريکسونومارسیاهايآنالينفرصتمحیط

 آوردهاست.بهوجوددرنظريهخودمطرحکردهبودند(
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 کنونی تحهاتيهووضعی کهيهاآرمانتأثیرت است محوري فناوري جهان

يريپذانعطاف سیالیت، گرايی، وطن جهان ، و يهاتجربهالتقاط ارج را .نهدیمهويتی

باومن) اينبودکهدرچنینفضايی(2613، بر توانندبراجتماعیمیيهارسانهفرضما

 یابيتيهوچگونگی يهاسبکو سنین اوج در که نوجوانان يوجوگرجستهويتی

هويتیرابانگرشبهيهاسبکبرآنشديمتارابطهرونيازااثربگذارند.،هويتیهستند

اجتماعیدريابیم.يهارسانه

 در آنچه به توجه شدهادادهبا حاصل همهتوانینم، بین رابطه گرفت نتیجه

لکنمیانسبکهويت،اجتماعیوجوددارديهارسانههويتیبانمرهنگرشبهيهاسبک

نگرشبه-سردرگم کهاجتماعیرابطهوجوددارديهارسانهاجتنابیومقیاسمتعهدبا

سبک،کهگفتهشدطورهمانقابلتبییناست.کامالًايننتايجباتوجهبهادبیاتمطروحه

زشوارزيابیاطالعاتمربوطبههويتاطالعاتیگیريازطريقجستجويفعاالنهوپردا

وبديهیاستکهکاهشياافزايشنمرهنگرشکندیمهويتیرادرکيهاتیموقعخود

 همچنینسبکيارابطهاجتماعیيهارسانهبه باشد. اينسبکهويتنداشته با افراد با

شدطورهمانهويتیهنجاري گفته که از، اجتنابفعاالنه انداختنو تعويق به طريق از

،.افراددرايننوعسبکشودیمشکلدادنتعهدومذاکرههويتمشخص،يریگمیتصم

باشناسفهیوظ است ممکن که اطالعاتی برابر در و بسیارساختارمندانه اما هدفمند و

،درتعارضباشندشانیشخصوعقايدهاارزش کهازسبکهويتیيهاآنبستههستند.

گرايشبهدفاعیبودنبیشتروبستهبودننسبتبهپسخورانددر،کنندیمهنجارياستفاده

 برخیاز خوديهاجنبهمورد ، آنشخصیهستند.يهاارزشمانند درها را هويتخود

وکنندیممهمتعريفيهاگروهمذهبوديگر،شبیهانتظارورهنمودوالدينيیهاواژه

مقاومهستند.طبیعیکشندیمرابهچالشهاآندرمقابلاطالعاتیکهعقايدموجودرايج

رديهارسانهاستکهنگرشبه اينسبکارتباطینداشتهباشدوفرضیهما اجتماعیبا

 شود.



 44 | یکیخانو راد  ینور

 

اينافراددر،کهدرادبیاتنیزاشارهشدطورهمان،درموردسبکهويتیسردرگم

شوندیميریگمیتصمآنانمجبوربهکهیوقتگمهستندوروضعیتسرد براساسيک،

.افرادرندیگیمقرارتأثیروباپیامدهايآنیتحتکنندیماحساسیعمل-سبکموقعیتی

اجتنابی-سردرگم ، تالش وکنندیمهمواره تعارضات فردي مسائل با مواجهه از که

وتصمیماتاجتنابکنند نیزاشارهداشتکهماطورهمان؛ رسیا درسردرگمیهويت، .

خوديهاارزشانتخابثابتیدرموردتعهداتخودنداردودراهدافوگونهچیهفرد

دراينپژوهشفرضوجودرابطهبینايننوعسبکهويتیوکندینمهیچجستجويی .

شد.همبستگیبینهويتسردرگماجتنابیونگرشبهديیتأاجتماعیيهارسانهنگرشبه

مستقیماستيهاشبکه مثبتو اجتماعینیز ، نگرشبه اجتماعیيهارسانهيعنیهرچه

نمرههويتسردرگمنیزبیشتربودهاست.،بودهاستترمثبت

اجتماعیرابطهمعکوسدارد.يهارسانههمچنینسبکهويتمتعهدنیزبانگرشبه

تو ادبیاتبا در آنچه به سبکهويتشدهگفتهجه در تبییناست. قابل نیز اينموضوع

تعهد به، تعهد مارسیايهايزيربرنامهاهدافو دارد. قرار بااليی سطح زندگیدر نیز،

 با رويارويی شامل تقريباً را موفق يهابحرانهويت و متفکرانهيریگمیتصمشخصی

گوناگونودشواريکهزندگیبرايشفراهميهاانتخابافرادنسبتبهدرانکهداندیم

 استآگاه هويتموفقشودیمآورده دهندهنشان. پساز ازيادورهتعهدياستکه

 دست به مارسیاديآیمجستجوگري . ، نقطه حالت اين که بود فرايندانيپایبمعتقد

اينحالتهويتيریگشکل پشت،هويتاست. پايگاهفردياستکهبحرانهويتیرا

 است. شده هويتمشخصمتعهد به و گذارده افرادگونهنياسر ، يهاصهیخصبرخی

وروانرنجورخويیوپايینیونفسعزتشخصیتیمانندسطحبااليیازانگیزهپیشرفتو

 نشان را بااليی برونگرايی و وجدان از نگرانددادهپیروي است طبیعی بهکه ششان

باشد.تریمنفاجتماعیيهارسانه

اندنوجوانانیکههويتزودرسدارندنسبتبههويتنفسخاصیتعهدپیداکرده

کنندباتبلیغمیهاآنکهمعموالًهمانهويتیاستکهوالدينياديگرافرادمقتدرپیرامون
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اينتفاوتکههیچبحرانياجستجويفعالیدرآنوجودندارد.ايننوعهويتزودرس

گیريهويتنوجواناتفاقبیافتد.ممکناستاولینچیزيباشدکهدرطولدورهشکل

توانندبهحالتیبرگردندکههیچتعهديدرآنهايآنالينمیالبتهايننوجواناندرمحیط

بینمیديده دارايهويتمغشوشو افراد در آنچه به يعنیچیزيشبیه تعهدديدهشود

محیطمی توانندبهاينفرايندکمککنندوبههايمجازيمیهايآنالينوهويتشود.

انجامش«جرئت»دروضعیتهويتمغشوشازآنچهجواناينامکانرابدهندکهزودتر

دارند را آزمودنهويتخ، دروضعیتمغشوشهستندنهدستبه افراديکه بزنند. ود

می تجربه را بهبحرانی دارند. تعهدي نه و کنند تحت قرارتأثیرسادگی خود همتايان

دهندواطمینانبهنفسپايینیدارندهايخودراتغییرمیمعموالًرفتاروديدگاه،گیرندمی

خوددچارمشکلهستند.يفردنایبودرروابط

 محیططبق ما دارندحدسیات مغشوش هويت که نوجوانانی براي آنالين ،هاي

تواننددرآنيادبگیرندکهچگونهعقايدخودراتواندمحیطیامنباشد.محیطیکهمیمی

توسطگروه شدن تحريم ترساز بدون و کنند برقرار ارتباط ديگران با و کنند ،بیان

ال زيرپابگذارند. هايبتهشواهدتجربیکمیبرايتأيیداينبرداشتهنجارهايگروهرا

گیريهويتمغشوشبااستفادهازازمطالعاتماوجوددارد.تشخیصواندازهشدهانجام

هايتمامحاالتومقاطعاست.پرسشنامهکاردشوارياستچوننیازمندشناسايیويژگی

نگران هويتخود مورد وضعیتهويتديررسدر در رااندافراد خود هنوز اما

 دادن نشان به يتعهدیبمتعهد باالترينحدممکن، در نظراتمارسیانکرده، بر بنا ،اند.

هايهاوهويتکردننقشنوجواناندروضعیتهويتديررسشروعبهآزمودنوتجربه

کنند.هايجديديراکشفمیکنندوارزشمختلفمی

گفتیمهمان آلبرايايننوعتواندمحیطیايدهاجتماعیمیهايرسانه،طورکهقبالً

هويت يافتهجستجوگريو تقويتآزمايیاست. را ايناحتمال همچنین هايپژوهشما

کنندکهنوجوانانیکهدروضعیتهويتديررسهستنددرمواقعیکهآنالينهستندمی

می پا زير بیشتر را آفالين زندگی در رايج هنجارهاي و )گذارقوانین خود و (selfند
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بیش مجازي محیط در میخويشرا تغییر آفالينشان زندگی از کهتر نوجوانانی دهند.

اندکهبرخوردبازتريدارندووضعیتحادتريدرهويتديررسدارندچنینعنوانکرده

می وانمود موارد بیشتر زندگیآفالينهستنددر در واقعاً ازآنچه کنند همچنین، بهترند.

آنگويندکهوالدينشانمیاغلب دردنیايآنالينبهها نمیرا آورندوتمايلبیشتريجا

سازيکنند.هايخودشفافهاونگرشدارندتاازطريقاينترنتدرموردارزش

هويتديررسبودند دچار کلنوجوانانیکه در نگرشتأيیدمی، وکردندکه ها

کنندوگفتندکهدردنیايسازيمیاجتماعیشفافهايهنجارهايخودراازطريقرسانه

تمام نیستکه معنا بدان اين البته دارند. بازتري برخورد واقعی دنیاي نسبتبه آنالين

رسانه از هويتزودرسهستند دچار که مقاصدينوجوانانی چنین براي اجتماعی هاي

اينرفتاررا،هايهويتیضعیتکنندبلکهفقطدرمقايسهباافراددارايديگرواستفادهمی

دهند.بیشتربروزمی

اندافراديکهدراينوضعیتهويتیهستندهمبحرانراتجربهکردههويتکامیاب

،انگارانهاستاگرفکرکنیمکهجستجويفردبرايهويتشسادهحالنيبااوهمتعهدرا.

خود» ارزش« هايشاشو ، پايان نوجوانیبه دوره همان همچنینمحیطمیبا هايرسد.

هاوارزش،دادنامنکاربرانبهحالتبلوغديررس«برگشت»واسطهتوانندبهمجازيمی

اهدافآنانرابازتابدهندوبدينترتیببههويتکامیابکمککنند.نوجوانممکن

تناوبهايهويتديررسوهويتکامیاببهايشودکهدرآنحالتاستدچارچرخه

توانندبافرصتدادنبههايديجیتالمیشود؛بنابراينمحیطپسازديگريتکرارمیيکی

نقشمهمیدرجستجويفردبراي،خطرباهويتخودوخطاکردنبینوجوانبرايآزمون

(ايفاکنند.selfخود)

نوجوانانِدارايهويتکامیاببیشترازديگرانبهآزمودنهنجارهاوقوانینزندگی

عدولازر يا و آنوزمره حديمؤيداينادعاستکهاذعانداشتهها اينموضوعتا اند.

نوجواناندرزندگیآفالينممکناستبارفتارآنالينوضعیت مرتبطهاآنهايهويتیِ

باوضعیتهويتیآفالين تطبیقدارداماهاآنباشد.اگرچهرفتارآناليننوجوانانمعموالً
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جستجوگريبیشتروتعهدکمترهايآفالينفرصتآناليندرمقايسهبامحیطهايمحیط

فراهممی بهرا طورکهدرفصلدومگفتهشدجنبهمهمبسیاريازويژهاينکههمانکنند.

زدايیازکاربرانپتانسیلخودافشاسازيرادرهايارتباطیآناليناستکهباجرممحیط

رسآنانافزايشمی هاياجتماعیممکناستموجبتقويتجنبهجستجوگريانهدهند.

ازاين و شود تاتضعیفتعهد حالتآنالين در استوضعیتهويتینوجوان ممکن رو

حدوديباهويتآفالينويمتفاوتباشد.
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