
  ها با تأكيد بر اينترنت بر هويت نوجواناناثرات رسانه
   1اسماعيل سعدي پور

 چكيده

در اين مقاله اثرات رسانه ها ، بويژه اينترنت بر هويت نوجوانـان مـورد بررسـي قـرار گرفـت. سـوال       
اساسي در اين تحقيق آن بود كه با توجه به آن كه نوجوانان امروزي نسـبت بـه گذشـته وقـت بسـيار      
زيادي از خود را صرف اينترنت مي كنند و در دنيايي مجازي بزرگ مي شوند اين تجربيات چه اثراتـي  

با روش كتابخانه اي  ابتـدا بـه اهميـت     بر شكل گيري هويت آنها دارد؟ براي پاسخ گويي به اين سوال
طـي آن فـرد در   دوره نوجواني به عنوان دوره اي انتقال كه بين كودكي و بزرگسالي قـرار داشـته و در   

ابعاد مختلف جسماني، روانشناختي، ذهني و اجتماعي دچار تغييراتي مي شود كه گاهي تا حد بحـران  
است پرداخته شد. آنگاه اهميت شكل گيري هويت و رسيدن به برداشـتي نسـبتا بـا ثبـات از خـود بـا       

شـد. در پايـان نـوع    تاكيد بر نقش رسانه ها و بويژه هويت رسـانه اي و ويژگـي هـاي آن توضـيح داده     
جديدي از هويت با عنوان هويت مجازي يا برخط، ويژگي ها و چگونگي سـاخت و شـكل گيـري آن و    

 نياز هويتي به خود و ديگري تشريح شد.
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 مقدمه و بيان مسئله  

هـاي ديجيتـالي    خواه در مدرسه، خواه در خانه و يا در مسير حركت در محاصره رسـانه نوجوانان امروز 
هاي ويـدئويي، تلفـن همـراه و ديگـر وسـايل ارتبـاطي هسـتند. مـارك          چون كامپيوتر، اينترنت، بازي

نامد  مي فرزندان ديجيتالاي، كودكان و نوجوانان امروز را  هاي رايانه ، نويسنده و طراح بازي1پرنسكي
شان را احاطه كرده است. در مقايسه  ها كل زندگي ). آنها در دنياي ديجيتال متولد شده و رسانه2001(

با والدين آنها، كه از كودكي با دنياي ديجيتال آشنا نشده، اين فرزندان ديجيتال از اوائل زندگي، خـود  
لفـن همـراه يـا دوربـين     را با تكنولوژي انطباق داده، نيازي به راهنمـاي آموزشـي جهـت اسـتفاده از ت    

  پديا هيچ مفهومي از زندگي ندارند. ديجيتال ندارند و بدون گوگل و ويكي
، 2004كننـد. در سـال    هاي جديد ديجيتـال اسـتفاده مـي    امروزه اكثريت فرزندان از اين تكنولوژي

 سـاله در ايـاالت متحـده در منـزل خـود بـه       18تا  8درصد افراد 74دهد كه  نشان مي 2گزارش كيسلر
بودنـد   3سـاله بـرخط   17و  12درصد كودكان امريكـايي   93، 2009اينترنت دسترسي دارند. در سال 

). در اغلب كشورهاي دنيا تقريباً نرخ مشابهي از دسترسي بـه اينترنـت گـزارش    2009، 4(جونز و فكس
 14تـا   12كشور دنيا نشان داد كه در بين نوجوانـان   13شده است. مطالعه پيمايش پروژه اينترنت در 

درصـد، در  98درصـد، فلسـطين اشـغالي    88درصد، امريكا 76ساله درصد كاربران اينترنت در سنگاپور 
). در 2010، 5درصد هستند ( سوبرامانيام100درصد و در بريتانيا 96اسلواكي   درصد، در چك95كانادا 

كننـد كاربردهـاي    حالي كه نوجوانان از اينترنت براي دستيابي به اطالعـات و ارتباطـات اسـتفاده مـي    
ديگري براي اين گروه سني وجود دارد. تلفن همراه تكنولوژي ديگري است كه در بين نوجوانان فراگير 

انـد كـه    درصد گزارش كـرده 15اند تلفن همراه و  ساله گزارش كرده 19تا  13درصد افراد 79شده است. 
درصـد از  50در اتحاديـه اروپـا    ).2008( هـاريس،   دارند 7بري يا بالك 6فون وسيله هوشمندي چون اي

اند كـه تلفـن همـراه     ساله گزارش كرده 16درصد افراد 95ساله و  13درصد از افراد 87ساله،  10افراد 
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 دارند.

هاي ديجيتال در بين نوجوانان فراگير شـده اسـت و هماننـد راديـو، فـيلم و       بدون ترديد تكنولوژي
شـود كـه اثـرات منفـي بـر نوجوانـان دارنـد.         و گفتـه مـي  شود  تلويزيون با آنها با ديده بدبيني نگاه مي

هـا   كنند؟ آيا بايد نگران استفاده نوجوانـان از ايـن رسـانه    نوجوانان از كدام تكنولوژي جديد استفاده مي
هويتي دوره نوجواني كنار   هاي كند تا با چالش به آنها كمك مي  بود؟ آيا استفاده نوجوانان از تكنولوژي

  كند؟   تر مي بيايند يا مسئله را پيچيده
دنيايي كه امروزه افراد جامعه، بويژه كودكان و نوجوانان در آن زندگي مي كنند و رشد مي يابند، با 
دنياي چند دهه قبل كامالً متفاوت است. در گذشته اي نه چندان دور، خانواده بيشترين نقش و تـأثير  

، تربيت، شكل گيري شخصيت،هويت،  نگرش ها، باورها و ارزش هاي افـراد داشـت و عمـده    را در رشد
تجربيات افراد، مستقيم، رودررو و محدود به محيط آنان بـود. امـا امـروزه بـا پيشـرفت عظـيم و بلكـه        
انقالبي كه در حوزه فناوري هـاي رسـانه اي رخ داده اسـت، رسـانه هـايي چـون تلويزيـون، مـاهواره،         

نت، تلفن همراه، بازي هاي الكترونيكي و ... به ميزان زيادي جايگزين والدين، بسـتگان، معلمـان،   اينتر
مربيان و ديگر عوامل اثر گذار در تربيت نسل گذشته شده اسـت. دنيـاي امـروز كودكـان و نوجوانـان،      

ت. رونـد  دنياي رسانه اي و مجازي است و به تبع آن تجارب افراد نيز غيرمستقيم و حتـي تخيلـي اسـ   
تحوالت نيز برخالف گذشته كه در جهت متفاوت و متمايزشدن افـراد بـود، بـه سـوي جهـاني شـدن،       

 مشابه هم شدن و به قول مك لوهان، كوچك شدن جهان در حد يك دهكده پيش مي رود.

اگر در گذشته نه چندان دور، اين والدين بودند كه فرزندان خود را به شيوه هـاي مختلـف كنتـرل    
د، امروزه به واسطه حضور رسانه ها، برعكس اين قضيه است. نگاهي به دسـتگاه تلفـن همـراه    مي كردن

والدين و فرزندان نشان مي دهد كه در اغلب موارد، دستگاه تلفن همراه فرزندان، پيشرفته تر و پيچيده 
ينترنـت،  تر از والدين آنهاست. امروزه اين فرزندان هستند كـه بـراي اسـتفاده از رسـانه هـايي چـون ا      

تلويزيون هاي ماهواره اي و ... اسم رمز مي گذارند و به عبارتي آنان را كنترل مـي كننـد. اصـطالحاتي    
چون فيس بوك، تويتر، ماي اسپيس، اي ميل، چت، بلوتوث و ... براي بسـياري از والـدين، واژه هـايي    

اينترنت بر هويـت نوجوانـان و   هدف از اين مقاله ارائه تبيين جامعي از اثرات  نامأنوس و غريب هستند.
  باشد. جوانان مي

  
 



   دوره نوجواني و هويت

شـناختي و اجتمـاعي    نوجواني فاصله بين كودكي و جواني است كـه در آن تغييـرات زيسـتي، روان       
مشـخص كـرده   » طوفان و اسـترس «) اين دوره را با 1904هال (  دهد. درواقع، استانلي زيادي روي مي

، 1اي بحرانـي اسـت (گرينبـرگ    همه اعتقاد ندارند كه دوره نوجواني هميشـه دوره  است. گرچه محققان
هـاي تعـاملي در زنـدگي نوجـواني      ) ديدگاه طوفان و استرس چهارچوبي را براي نقش تكنولوژي2008

فراهم ساخته است. دنياي ديجيتال بخشي از زندگي نوجواني شده است و برخي آن را به عنـوان يـك   
  دانند.   براي اين دوره ميتهديد يا مانع 
كننـده نوجـواني تغييـرات زيسـتي، شـناختي و اجتمـاعي اسـت كـه          ترين جنبه متمـايز  شايد مهم

نماينـد (گرينبـرگ،     كننـد، تجربـه مـي    نظر از اينكه در چه شهر يا كشوري زندگي مـي  نوجوانان، صرف
ز در بلوغ جنسـي اسـت كـه    ). تغييرات زيستي بلوغ مشتمل بر تغييرات سريع در قد و وزن و ني2008

شـود. نوجـوان نيـز بـا      سرانجام موجب اندازه بـدن و وزن بزرگسـال ـ ازجملـه بـاروري جنسـي ـ مـي        
هـاي فرضـي،    هاي شناختي، ازجمله توانايي تفكر انتزاعي در تفكر و استدالل در مورد موقعيت پيشرفت

هـاي   شـوند امـا برخـي جنبـه     يتر مـ  شود. در مقايسه با كودكي نوجوانان در تفكر پيشرفته مشخص مي
پيشاني مغز در رابطـه اسـت، هنـوز در حـال رشـد        كاركرد شناختي، بويژه آنهايي كه با كرتكس پيش

هـاي لُـب پيشـاني در طـي دوره      است. تحقيقات نشان داده است كه اين نواحي از مغز، بويژه در بخش
تـي در وضـعيت اجتمـاعي افـراد، در     سالگي در حال رشد اسـت. بـاالخره، تغييرا   20نوجواني و بلكه تا 
دهـد. در بيشـتر جوامـع غربـي، بـه نوجوانـان        ها و مزاياي اين دوره از زندگي، رخ مي حقوق، مسئوليت

توانند رانندگي كنند، شـغلي انتخـاب كننـد، بـه ارتـش بپيوندنـد، قـرار         آزادي بيشتري داده شده، مي
  ).1389ازدواج كنند (سعدي پور،  گذاشتن را شروع كنند، رابطه جنسي برقرار كرده و حتي

 بـا  عميقـاً  فـرد  كه زماني يعني نوجواني، دوران در است هاهمانندسازي از ايمجموعه كه 2هويت   
 ايـن  در نوجـوان  هويـت . اسـت  زندگي مشي خط كننده تعيين آميخته، در خانوادگي برون هايمحيط
 خصوصـاً  و اجتمـاعي  نهادهـاي  آن بـر  عالوه و گيردمي شكل شده، عجين محيطي هايتقويت با دوره
 .گيرند سرمشق خانواده برون در رايج هاينگرش و رفتارها از اغلب نوجوانان كه شوندمي باعث هارسانه
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 احساس يك شامل و شودمي تثبيت و گرفته قوام و شكل سالگي 25 تا 15 حدود از نوجوان هويت
 ــ  روانـي  تعليـق  يك در سن اين در افراد. است اجتماعي اهداف و اعتقادات ها،ارزش با دروني انسجام

 بارها آرماني و اخالقي معيارهاي سنين اين در. برندمي سر به بزرگسالي و كودكي سنين بين اجتماعي
 در هماهنـگ  و يافتـه  سازمان قانونمندي و اخالقي سيستم يك نهايتاً و كند تغيير است ممكن بارها و

 .شود ايجاد فرد

رابطـه  فـرد  نفس عزت و خودانگاره عواطف، با جواني در آن تثبيت و نوجواني در هويت گيريشكل
 تمايـل  و اسـت  همـراه  خـود  درباره آنان احساس و تفكر رشد با نوجوانان هويت. دارد ناپذيرجدايي اي

 گسـترش  آنان رشد از ديگري بسيار هايجنبه به مستقل هويتي ساختن براي جوانان و نوجوانان قوي
 احساسـات  خـود،  دربـاره  زنانـه  يـا  مردانـه  برداشـت  و اخالقي قضاوت فرهنگي، تعلق احساس. يابدمي

 ايـن  جملـه  از زنـدگي  مشـكالت  بـا  عاطفي سازگاري چگونگي و ديگران به نسبت دشمنانه يا دوستانه
  . است جوانب

روان. كننـد مـي  تبيـين  جمعـي  نگـاه  از را آن شناسـان جامعه و فردي نگاه از را هويت روانشناسان
 شناسـي روان اولـين . دهنـد مي نسبت فرد احساس و شخصيتي هايويژگي به را هويت معناي شناسان

 گـامي  را آن و كـرده  مطرح نوجواني دوره در شخصيت پيشرفت مهمترين عنوان به را هويت ايجاد كه
. است) 1968( اريكسون اريك است، نموده معرفي مولد و شادمانه بزرگسالي به وصول جهت در حياتي
 و آيـد مـي  حساب به ارزش او براي چيزهايي چه كيست، بداند فرد كه است آن معناي به هويت ايجاد
 خـود،  سـاختن  و كشف براي جستجو اين. نمايد دنبال خود زندگي در كه است برگزيده را هاييراه چه

 در شـغل،  انتخـاب  در جنسـي،  گيريجهت در افراد رفتارهاي و هادلمشغولي از بسياري محركه نيروي
  .است او فرهنگي و مذهبي و اخالقي و اجتماعي هايآرمان در اجتماعي، ارتباطات

 دسـته  يـك  يـا  فرهنگـي  ويژگـي  يـك  پايه بر معنا شدن ساخته فرايند« را هويت )1384كاستلز( 
 تبيـين  در اريكسـون  اريـك . كنـد مي تعريف» دارند برتري معنا منابع ديگر بر كه فرهنگي هايويژگي
 تا است صدد در نوجوان كه هويتي: نويسدمي چنين است آن پي در همواره نوجوانان كه هويتي مفهوم

 كنـد  ايفـا  جامعـه  در بايـد  كـه  نقشـي  و كيست؟ بداند او كه است اين يابد دست آن به روشن طور به
 احساسـي  و سازدمي خود از فرد كه تصويري است معتقد) شناسجامعه» (ميد هربرت جرج« چيست؟

 هويـت  حـال  هـر  به. دارند او به نسبت ديگران كه است نگرشي بازتاب كند،مي پيدا خود به نسبت كه



 بـودن  خود همانند و جامعه در بودن ديگران همانند اوالً متفاوت، جهت دو از بودن يگانه يعني داشتن
 مشـاهده،  يـادگيري،  از متـأثر  عميقـاً  دختـران  و پسـران  جنسـي  هويـت  گيـري شـكل . زمـان  گذر در

 يـك  در زنـان  و مـردان  موقعيـت  و فرهنگي ـ اجتماعي هايسنت با همانندسازي و تلقينالگوبرداري، 
. گيـرد مـي  صـورت  نـوعي  بـه  اي،جامعـه  هـر  در دختـران  و پسران شدن اجتماعي. است معين جامعه

 هـاي ديـدگاه  كه شودمي باعث الملليبين و ملي سطح در ارتباطات نقش و گروهي هايرسانه گسترش
 از الگـوبرداري  و جهـاني  سـطح  تـا  و رود فراتـر  آنـان  فرهنگي ـ اجتماعي كوچك محيط سطح از افراد

 و راديـو  كتـب،  مجـالت،  هـا، روزنامـه  كمك با را، خود فرهنگ كه جوامعي جوانان و نوجوانان وضعيت
 گسترش برند،مي جهان گوشه چهار جوانان و نوجوانان قلب و مغز به و هاخانه به كامپيوتر، و تلويزيون

 يـك  يعنـي  ،»هويـت  بحـران « يـك  پيچيده، جوامع در خاصه نوجوانان، كه است معتقد اريكسون. يابد
 هـاي هـدف  و هـا ارزش استقرار از پيش گوناگون هايراه با برخورد در را رنج و اغتشاش از موقتي دوره

 انجـام  يـا  كردهمي احساس و فكر قبالً را آنچه آنان كه است دوره اين در. كنندمي تجربه خود، زندگي
  ).  73ـ75 ص ،1388 آبادي،لطف( دهندمي قرار سؤال مورد انددادهمي

 بـه  نسبت به و انتخاب را خود هايارزش كه يابدمي دست هويت احساس به زماني جوان و نوجوان
 هويت بحران كندمي تهديد را فرد دوره اين در كه خطري. كند وفاداري احساس خاصي افراد يا اهداف

 تهديـد  را نوجـواني  زندگي منفي، هويت گيريشكل خطر واقع در. است نقش آشفتگي و سردرگمي يا
 از برخـي . اسـت  شـده  مطـرح  مختلفـي  تعـابير  بـا  انساني، هويت تحصيل در فرد توانايي عدم. كندمي

 حالت اين از شناسانروان. كنندمي ياد بيگانگي خود از يا خويش، كردن گم تعبير با آن از صاحبنظران
 آنـان  اعتقـاد  بـه . كنندمي ياد هويت بحران و هويت اختالل هويت، آشفتگي چون عناويني تحت اغلب
 تـرين جـدي . دارد انتظـار  او از جامعـه  كه نقشي قبول در فرد توانايي عدم از است عبارت هويت بحران
 هويـت  فاقـد  كـه  فـردي  چون دهد،مي رخ وي هويت گيريشكل خالل در فرد زندگي طول در بحران

 شخصـي  چنـين . شـد  خواهد مواجه زيادي بسيار مشكالت با زندگي طول در باشد، قبول قابل متشكل
 درجه در و ندارد الزم آگاهي دارد كه هاييتوانمندي و استعداد و خود وجودي حقيقت از اول درجه در

 تشـخيص  از نتيجـه  در. است اطالعبي اوست عهده بر هستي نظام در كه نقشي و خلقت هدف در دوم
 زنـدگي،  هـاي پرسـش  تريناصلي به پاسخ نيز و آمدهاپيش با برخورد و ديگران با ارتباط درست شيوه
 وي بـراي  انسـان  و جهـان  آفـرينش  از هدف و نشناخت را خود فرد وقتي كه است طبيعي. است عاجز



 ايفـا  زنـدگي  در مثبتي نقش تواندنمي نشد، آشنا دارد عهده بر جامعه در كه وظايفي با و نگشت معلوم
 طـول  در را انسـان  سـعادت  كه است خطري مهمترين اعتقادي فكري تزلزل و وضعي چنين بروز. كند

 هـم  كـه  داندمي زندگي طول به فرايندي را» همانندسازي« اريكسون. دهدمي قرار تهديد مورد حيات
 مثـل  جامعه سرشناس افراد از را همانندسازي مرجع او. شودمي انجام فرد در ناخودآگاه هم و خودآگاه

 رويـدادهاي  از متـأثر  بسيار هويت كسب در نوجوان داند؛مي همساالن و دوستان، ،بازيگران هنرمندان،
  ).1390است( بيابانگرد،  خانوادگي برون

  )ايرسانه هويت( مدرن هويت گيريشكل در هانقش بررسي
 گذاشـته  تـأثير  بشـري  جوامـع  اجتماعي سياسي حيات بر كه انسان دستاوردهاي مهمترين از يكي
 سياسـي،  هـاي نظـام  گيـري شـكل  در ارتبـاطي،  نوين وسايل تأثير. باشدمي جمعيارتباط وسايل است،

 تبـديل  كوچك ايدهكده به جهان لوهان مك قول به كه است عميق آنقدر انسان فرهنگي و اجتماعي
 ارتبـاط  جهـان،  از ديگـر  اينقطه در ديگري فرد با تواندمي راحتي به كس هر كه ايدهكده. است شده
  .كند برقرار

 و فزاينـده  گسـترش  بـا  و انـد نورديـده  در را سياسي و فرهنگي جغرافيايي، مرزهاي هارسانه امروزه
 قرار خويش تأثير تحت نيز را معاصر انسان هويت رفته، فراتر سياسي اجتماعي، حوزه از خود، روزافزون

  .گذاشت نام شده ايرسانه هويت را مدرن انسان هويت توانمي كه طوري به اندداده
 ارتبـاط  محصـول  خود هويت اينكه يكي دارد، ارتباط مدرنيته و رسانه مفاهيم با جهت دو از هويت،

 بـا  ارتبـاط  و فهـم  طريـق  از من. شود درك و ساخته من تا باشد داشته وجود بايد ديگري يعني. است
 تاويـل  بـه  باشـد  داشته ارتباط ما خود به آنكه از بيش كه است موضوعي هويت. گيردمي شكل ديگري
 دربـاره  ديگـران  تصـوير ( مفعـولي  من وسيله به) خود از فرد تصوير( فاعلي من. شودمي مربوط ديگري

 كـه  اسـت  جديـد  مفهوم يك خود نوين هايرسانه همچون هويت ديگر، طرف از. شودمي ساخته) فرد
مـي  فكـر  من كه او معروف جمله. است رسيده تكامل به دكارت فلسفه در و آمده پديد مدرنيته از بعد

 و حيـاتي  بسـيار  ما، جامعه براي ويژه به بحث اين. است مدرن هويت گيريشكل آغاز هستم پس كنم،
) اجتمـاعي  ــ  فردي( هويت گذار، دوره اين در و هستيم مدرن دوران تجربه حال در ما زيرا. است مهم
 و كننـد مـي  بـازي  مهمـي  نقش هارسانه بين اين در. شودمي روروبه اساسي ايدغدغه و هاچالش با ما

 ).1387( خانيكي، گرفت ناديده هويتي هايچالش بروز در را آنها نقش تواننمي



 بـه  متكـي  مفهـومي  هويت،. كرد توجيه نيز ديگري منظر از توانمي را هارسانه و هويت ميان رابطه
 تحـوالت  بسـتر  در و شـود مي ساخته اشجامعه و انسان توسط كه است ماهيتي بلكه نيست خود ذات

 شدمي معنابي تربيت و تعليم نبود، اينطور اگر. گيردمي خود به ديگر شكلي و كندمي تغيير اجتماعي،
 را انساني هويت توانيمنمي ما كندمي تأكيد هيوم ديويد. داشتنمي تعالي و رشد قابليت انساني هيچ و

 و ارادي اكتسـابي،  بلكـه  نيست فطري و غريزي امر هويت لذا بدانيم تخيلي و ابداعي امر از غير چيزي
 تحول و گيريشكل در مؤثر عوامل از يكي عنوان به هارسانه منظر، اين از. است آدمي تربيت بر مبتني
  است. يافته شهرت ارتباطات عصر به كه معاصر دنياي در ويژه به يابندمي اهميت هويت
 ديگـر  هـاي هويـت  از و يابـد مـي  خـاص  ايچهـره  شده، ايرسانه جهان در انسان هويت حال هر به
  :است زير شرح به ايرسانه هويت هايويژگي ترينمهم از برخي. شودمي متمايز

  ايرسانه هويت هايويژگي
  بيروني هويت ـ1

رسـانه  طريق از كه اجتماعي تحوالت و بيرون از بلكه فردي، تحوالت و درون از نه اي،رسانه هويت
 و خـود  بـه  متكي خيلي هويتي، چنين. شودمي هدايت و گيرد مي شكل يابد،مي گسترش و تجلي ها،

 رشد با حقيقت در. شودمي هدايت ها،رسانه چون راهبراني دگر و بيرون از بلكه. نيست شخصي منطق
 كنتـرل  تـا  گرفـت  قـرار  اجتماعي هاينظام كنترل و تأثير تحت بيشتر شخصي هويت ارتباطي، وسايل
  دروني.

  همگن هويت ـ2
 سـازي همگن نوعي به جمعي، ارتباط وسايل گسترش طريق از خود پيام ترويج و ارسال با ها،رسانه

 بـه  توجـه  بـدون  كه هويتي. كنندمي تقويت را عام ايتوده هويت و زنندمي دست گوناگون هايهويت
 مختلـف  هاياليه در آنها پيام و ارتباطي وسايل نفوذ واسطه به و آنان فرهنگ و اجتماعي طبقات انواع

 مختلـف  هـاي هويـت  كـه  انـد كـرده  ايجاد فضايي ها،رسانه. است گرفته خود به واحد صورت اجتماعي،
 هـم  بـه  شـبيه  و كننـد  تن به يكرنگ و مشترك لباس آنان، محتوي و پيام پرتو در ديني و ملي قومي
 يـك  بـه  سـنتي  جوامع در هاهويت يكنواختي و ثبات عدم با نبايد مسئله اين كه است ذكر قابل. شوند
  .شود فرض معنا

  



  گراجمع و اي توده هويت ـ3
مـي  همگـرا  و منسجم گروه يك آنها از مردم، از وسيعي طيف با ارتباط دليل به گروهي هايرسانه

 گروهـي  و جمعـي  هويـت  بـه  را فـردي  هويت هارسانه. كنندمي خلق اي،توده هويت نوع يك و سازند
مـي  فرد خالقيت رفتن بين از و جمع در فردي هويت استحاله موجب گاهي امر اين و كنندمي تبديل
 خيـال بي گريز و رقيق احساسات هيجانات، زندگي، غيرجدي مسائل براساس توده فرهنگ اصوالً. شود

  .است استوار
  متغير و ناپايدار هويت ـ4
 دايمـي،  فراينـد  يك در و شودمي رها گذشته سنتي تمركز و ثبات از انسان هويت جديد، دنياي در
 يـك  بلكـه  نيسـت  فـرآورده  يك مدرن هويت ديگر، عبارتي به. شودمي دگرگون و يابدمي تحول شدن،
 هويـت  جامعـه،  كالبـد  به دانش و اطالعات مداوم تزريق با معاصر شده ايرسانه جهان در. است فرايند
 طـول  در مـدرن  انسان. گيردمي قرار مستمر زايش و تغيير و گيريشكل  دايمي بستر در جديد انسان

  .شود دگرگون و بيابد نو هويتي جديد، اطالعات كسب و ذهني تحول اثر بر بارها است ممكن زندگي،
  موزائيكي و تكه چند هويت ـ5

 و فرهنـگ  درآوردن نمايش به و گوناگون هايپيام و مختلف الگوهاي القاي و ارائه طريق از هارسانه
 مـوزائيكي  و تكه چهل هويتي و شكنندمي هم در را گذشته ثابت و منسجم هويت مختلف، هايانديشه
 هـا رسانه. دارد دسترسي بيشتري معرفتي منابع به سنتي جامعه به نسبت مدرن، انسان. كنندمي ايجاد

 در تسـهيل  طريـق  از و دهنـد مـي  قـرار  امروز بشر اختيار در را منابع اين ارتباطي، نوين هايفناوري و
 پيدا جهاني عرصه در حضور و ظهور فرصت گوناگون هايانديشه و تفكرات اجتماعي، و فردي ارتباطات

 دانش كسب در بيشتري آزادي و نيست محدود خاص، ساختار يك چارچوب در ديگر آدمي و كنندمي
  .است شده مبدل تكه چهل و منبعي چند مدرن هويت به منبعي تك سنتي هويت لذا دارد اطالعات و

 و بوده وي خويشاوندي اجتماعي، خاص نظام از برآمده آدميان شخصيت و هويت سنتي، جوامع در
 موقعيـت  وي، آمـدن  دنيـا  بـه  از قبـل  حقيقت در. شدمي تثبيت خاص فرهنگي فكري ساختار يك در

 نـدرت  به و سختي به فرد و بود شده تعيين پيشاپيش وي انساني هويت نهايت در و فرهنگي اجتماعي
 هويـت،  گذشته دنياي در ديگر، عبارتي به. كند تصرف خويش سرنوشت و سرشت تغيير در توانستمي

شكل در بيشتري متغيرهاي كه است هويتي جديد، هويت اما. راندمي حكم امروز بر كه بود ايگذشته



 و هـا كـنش  يـا  شـناخت  او هـاي تعلـق  از يكـي  براساس را كسي تواننمي ديگر و است موثر آن گيري
  .كرد بينيپيش را هايشانديشه و هاخواست

  منفعل و تقليدي هويت ـ 6
 ايـن . اسـت  ايرسـانه  كاراكترهـاي  و هـا شخصـيت  نفوذ و تأثير تحت هميشه شده، ايرسانه هويت
 در شـود مـي  ارائـه  ايرسـانه  مختلف هايتكنيك و تبليغات فيلم، ساخت طريق از كه رفتاري الگوهاي

 و الگوهـا  از تقليـد . دارد بسـزايي  تـأثير  مـدرن  انسان اجتماعي و فردي هويت دهيجهت و گيريشكل
. است الگوها اين از شده ايرسانه هويت تأثيرپذيري از بارزي نشان تلويزيوني و سينمايي هايشخصيت

 خيـال،  عـالم  در را خود نيافته تحقق شخصيت و هويت هارسانه توسط پنداري همذات طريق از انسان
( هسـتند  ايرسـانه  هويت به دهيشكل در اساسي متغيرهاي از يكي هارسانه قهرمانان. سازدمي محقق

  )1387خانيكي، 
  هويت مجازي                       

هاي الكترونيـك و   ها معطوف به رابطه بين رسانه هاي اخير كانون توجه بسياري از پژوهش در سال 
هاي گوناگون ارتباط بر خط كـه تعامـل همسـاالن را     فرايندهاي رشدي مانند هويت بوده است. صورت

مقابلـه   توانند به كشف و بخشد ، سرآغاز اميدبخشي براي نوجوانان است كه از طريق آن مي سهولت مي
هاي رشدي خود مبادرت ورزند ؛ چنان كـه بسـياري از صـاحبنظران بـر ايـن اعتقادنـد خـود         با چالش

هـاي   كنـد و رسـانه   سازي نوجوانان نزد دوستانشان به حل و فصل مسائل رشدي آنان كمـك مـي   فاش
  ).2010كنند (اسماهل و سابراهمانيام،  هايي را براي اين خود فاش سازي فراهم مي ديجيتال فرصت

هاي ارتبـاطي ديجيتـال    گذاري براي استفاده موثر از فناوري ريزي و سياست ترديد هرگونه برنامه بي
هـايي اسـت كـه      هـا و چـالش   بينانـه از فرصـت   در رشد نوجوانان، در گرو كسب شناختي روشن و واقع

نگـري و برداشـت    بـه جان دهند. براي پرهيز از يك هاي نوين ارتباطي پيش روي نوجوانان قرار مي رسانه
ها در رشـد نوجوانـان و همچنـين ترسـيم تصـويري       سوگيرانه درباره آثار مثبت و تهديدهاي اين رسانه

ي ديجيتال در كمك  ها متوازن در اين زمينه، مروري برتكاليف و وظايف رشدي نوجوانان و نقش رسانه
، ساخت هويتي منسجم و استوار و به حل و فصل آنها راهگشا خواهد بود. يكي از تكاليف مهم نوجوانان

هاي جنسي، جنسيتي، اخالقي، سياسي، مـذهبي و شـغلي اسـت. امـروزه جهـان مجـازي        داراي مولفه



را تحت تاثير قرار داده است. پس اگر همانگونه  "1خود"گيري  تمامي ابعاد زندگي اجتماعي حتي شكل
در دوران نوجـواني كشـف و حـل     كه در ادبيات روانشناسي نوجواني آمده است تكليف رشدي شاخص

هـايي ماننـد    هـاي ديجيتـال بـا داشـتن ويژگـي      توان انتظار داشت كه رسـانه  بحران هويت باشد آيا مي
آلي را براي كشـف هويـت    هاي زماني و مكاني، زمينه مناسب و ايده گمنامي و فراتر رفتن از محدوديت

ارتباطي بويژه اينترنت در كشـف هويـت در   هاي نوين  هايي كه فناوري ها و چالش فراهم آورند؟ فرصت
  دهند چيست؟  برابر نوجوانان قرار مي

 

  هويت مجازي و هويت برخط
داراي دو معناسـت؛ معنـاي    3و هويـت بـرخط   2در ارتباطات ديجيتال، اصـطالحات هويـت مجـازي   

هـاي ديجيتـال داراي    كند. افراد در بافـت  نخستين به يك بازنمايي يا ارائه از خود در اينترنت اشاره مي
شـوند. بازنمـايي مجـازي     يك بازنمايي مجازي هستند و به صورت موجود فيزيكي حقيقي ظـاهر نمـي  

م، نام كاربري، نشاني پست الكترونيك، تاريخ هاي ديجيتال درباره يك كاربر مانند نا اي از داده مجموعه
هاي متعدد يا حتي در يـك محـيط    هاي برخط مختلف بازنمايي توانند در بافت برخط و.. است. افراد مي

هـا،   هاي گوناگوني داشته باشند. دومين معناي هويت مجازي نـاظر بـر تفكـرات، ايـده     برخط، بازنمايي
دهنـد كـه    هاي مجازي به خـود نسـبت مـي    كاربران در بازنمايي هايي است كه ها يا خيالپردازي ديدگاه

هاي خـود واقعـي آنـان بـه خـود بـرخط باشـد         شايد انتقال ناهشيارانه تفكرات، هيجانات و ديگر جنبه
  ).2003(اسماهل، 

هاي شخصي و اجتماعي است. هويت شخصي مجـازي در يـك    هويت مجازي نيز در بردارنده هويت
تـر بـه بازنمـايي كاربرهـا در آن      كه من چه كسي هستم يا به طـور دقيـق   محيط مجازي خاص به اين

كند. هويت اجتماعي مجازي نيز به جايي كه شخص در دنياي مجازي بـه آن   محيط مجازي داللت مي
تعلق دارد، جامعه و اجتماعات برخطي كه شخص جزئي از آنهاسـت و وضـعيت وي در آن اجتماعـات،    

  اشاره دارد.
  

                                                 
1. self 
2. virtual identity 
3. online identity 



  خطساخت هويت بر 
) و مارشيا 1968هايي را براي بررسي و جستجو پيرامون آنچه كه اريكسون ( هاي برخط فرصت بافت

اي را بـراي آزمـايش    كند. گمنامي و ايمنـي نسـبي اينترنـت، زمينـه     اند، فراهم مي )مطرح كرده1966(
لكترونيـك  ). ماهيت غير رودرروي ارتباطـات ا 1999سازد (واالس،  هايي از هويت ميسر مي كردن جنبه

تواند انگيزه بيشتري را در استفاده از موقعيت مجازي براي بازي بـا هويـت، رفتارهـاي آزمايشـي و      مي
ارائه تصويري غير واقعي از خود فراهم سازد كه نگراني از شرمندگي در آن كمتر اسـت. چنـان كـه در    

گوهـاي بـرخط، صـورت    ساله تهراني درباره گفت و  30تا  15تحقيقي كه براي شناخت نگرش جوانان 
وگو را ميداني براي نقش بازي كردن و در مرتبه بعد ارتبـاطي   گرفت، آنان در مرتبه نخست اتاق گفت 

). با اين حال كـاربران در  1386دانستند (ذكايي و خطيبي،  نامطمئن  و سپس امتداد زندگي واقعي مي
كننـد، روابـط خـود را     يان تعامـل مـي  مانند؛ چنان كه با دوستان و آشـنا  تمامي موارد گمنام باقي نمي

تواننـد بـه    هـا مـي   پردازند. تمـامي ايـن فعاليـت    هاي اجتماعي مي دهند و به تقويت مهارت تشكيل مي
  و هويت بيانجامند.   "خود"بندي معنايي از  صورت

بندي تجربه  اي براي صورت ) كه بازي وسيله1968) در توافق با اين ايده اريكسون (1997( 1توركل
 2گـذاري روانـي يـا سـايكودرام     هاي هويتي اينترنت را شبيه به شـركت در نقـش   ت، شركت در بازياس
كنند تا در نهايت يكي از آنها را بپذيرند.  هاي مختلف را تجربه مي داند. در زندگي واقعي افراد هويت مي

ن وضعيت تكـاملي  كنند تا به پختگي رواني برسد كه اي هاي هويتي به فرد كمك مي به اعتقاد وي بازي
هـاي   هاي گوناگوني از خود و تجربـه گـذار و انتقـال بـين هويـت      به واسطه توانايي فرد در كشف جنبه

آورد (شبيه به رواندرماني) كـه   يابد. اينترنت ايمني، گرمي، فهم و فرصتي را فراهم مي متعدد تحقق مي
كنـد كـه در    توركل خاطر نشان مـي ممكن است عناصري از گذشته را دوباره فعال سازد. با وجود اين، 

تر شدن وضعيت نيز وجود  رود و احتمال وخيم محيط مجازي اينترنت همواره وضع به خوبي پيش نمي
گيري از اينترنت براي حل و فصل تعارضات خود از آن براي  دارد. چنان كه برخي از مردم به جاي بهره

كنند. به  هاي جديدي از زندگي، استفاده مي برونريزي مشكالت خويش يعني نشان دادن آنها در زمينه
رسد كه با تعمق بيشتر در ايده توركل بتوان نتيجه گرفت كه از نظر وي اينترنـت بـه كـاربران     نظر مي

                                                 
1. Turkle 
2. psychodrama 



گويي خود كـامروابخش در خويشـتن تغييـرات مثبتـي ايجـاد       كند تا با استفاده از پيش خود كمك مي
ل هويتي قوي در اينترنت، بر زنـدگي واقعـي خـود نيـز تـاثير      توانند با تشكي كنند. تا آنجا كه مردم مي

  بگذارند.
هاي گوناگوني است كـه از   را نيز در بر دارد كه شامل شيوه 1ساخت هويت برخط، ارائه خود برخط 

نمايانند. ارائه خود برخط از آن جهت مهم است كه افـراد   را به ديگران مي خودشانآن طريق كاربران 
اي هستند. ممكـن اسـت،    داراي امكان انتخاب قابل مالحظه "خود"هاي مختلف  هدر آشكارسازي جنب
هايش را مانند جنسيت و عاليق برجسته كند و در مقابل خواهان مخفـي مانـدن و    فرد برخي از ويژگي
هاي ديگر خويشتن باشد تا واكنش خود و ديگران را مشـاهده كنـد. نوجوانـان در     ساختگي بودن جنبه

، كـد ا. اس.  3(نام كاربري)، آواتارها 2هاي مستعار ، با استفاده از ابزارهاي متعدد مانند ناممحيط اينترنت
ورزنـد. در برخـي از فضـاهاي     خود مبادرت مـي  -ها و ويدئوها، به بازنمايي و ارائه و همچنين عكس 4ال

شـود   ي ايجاد مـي هاي كاربر ها به واسطه نام هاي متني، هويت هاي گفت و گو يا بازي برخط مانند اتاق
توانند اطالعاتي را مانند جنسيت كاربر و عاليق خاص او (بچه فوتباليست)  بـه ديگـران منتقـل     كه مي

نام مستعاري   500) با تحليل 2006كنند. براي مثال، اسماهل و سابراهمانيام (سابراهمانيام و ديگران، 
هاي بـرخط، بازتـابي از    ن دادند كه اين نامهاي گفت و گو استفاده كرده بودند نشا كه نوجوانان در اتاق

هاي واقعي آنان است. همچنين اين محققان دريافتند كه  نوجوانان در محيط بـرخط بـراي بـه    "خود"
اي از جمله كد ا. اس. ال.  اشتراك گذاشتن حقايقي درباره خويشتن و هويت خود از راهبردهاي خالقانه

رسـاند، كـاربر    كنند كه به اطالع  ديگران مي استفاده مي 6 / ام/ سي. ا.16) مانند 5(سن/ جنسيت/ محل
گيـري   ساله، دختر و اهل كاليفرنيا است. اين اطالعـات زمينـه احساسـي  مناسـبي را بـراي شـكل       16

تـوان   شناسـي اجتمـاعي نيـز مـي     كند؛ همچنان كه بر اساس مطالعـات بنيـادي روان   مكالمه ايجاد مي
همي هستند كه مردم در ارتباطـات رو در رو مـورد توجـه قـرار     دريافت كه جنسيت و سن دو مقوله م

  دهند. مي
                                                 

1. self- presentation online 
2. nickname 
3. avatar 
4. a/s/l cod 
5. age/ sex/ location (a/s/l) 
6. 16/ M/ CA 



هـاي بـرخط بازيكنـان در     ها يا شخصـيت  هاي پيچيده مجازي، هويت اي و جهان هاي رايانه در بازي
هـاي گونـاگوني از مخلوقـات انسـاني تـا       شوند كه بسته به فضاي برخط، صورت قالب آواتارها ظاهر مي

گيرند. در جريان بازي، بازيكنان روي آواتارشان كنترل كاملي دارند و قادر  مي موجودات تخيلي به خود
هـا در مقايسـه بـا     توان گفت، درفضاي بازي هستند آن را به طريق دلخواه شكل دهند، تا جايي كه مي

هاي مجـازي در اختيـار كـاربران اسـت.      هاي بيشتري براي خلق هويت هاي برخط ديگر انتخاب محيط
و جوانان در مقايسه با بزرگساالن تمايل بيشتري براي همانندسـازي بـا آواتارهايشـان دارنـد     نوجوانان 
هـا و   داننـد و معتقدنـد كـه آنـان نيـز داراي مهـارت       ) چنان كه خود را شبيه آنها مي2008 ،(اسماهل
ي هـا  ) بـازي 1389، نقـل از كـوثري،   2006هاي آواتار مورد نظرشان هستند. بـه نظـر راسـنز (    توانايي
كنند؛ اين هويت  كند به ساختن نوعي هويت لذتبخش كمك مي اي كه بازيكن با رغبت دنبال مي رايانه

توان ناميد، چنان كه در فرايند بازي و روايت بازي است كه هويت بـازيكن   ساخته نيز مي را هويت بازي
ته تصميم بگيـرد. بـه   گيرد. بازيكن بايد در بازي اقدام كند، حوادث را پشت سر گذارد و پيوس شكل مي

  شود. هايي كه بر سر راه اوست، هويتش ساخته مي اين ترتيب در جريان كشف جهان بازي و انتخاب
هاي اجتماعي و  هاي افراد در شبكه ها و شرح حال ها و ويدئوها نيز كه به راحتي در وبالگ عكس    

خود بـرخط هسـتند. چنـان     -راي ارائهگيرند، ابزار ديگري ب توليد شده، قرار مي -هاي كاربر ساير سايت
خود در نوجوانان بود،  -وبالگ كه نشانگر بيان 195) با مطالعه روي 2010كه اسماهل و سابراهمانيام (

اند و همچنين احتمال  درصد نوجوانان تصاوير خود را در اين محيط منتشر كرده 60نتيجه گرفتند كه 
  ا افراد مسن بيشتر بود.  ترها در مقايسه ب ارسال تصاوير از سوي جوان

  »ديگري«و » خود«نياز هويتي به 
فهم ما از خود، هويت فردي و فهم فرد از ديگري، هويـت اجتمـاعي را مـي سـازد. در واقـع بخـش       

دارند. درك فرد از خود، مجموعه اي از افكـار  » خود«مهمي از هويت افراد وابسته به دركي است كه از 
). بخـش ديگـري از هويـت    2004نسبت مي دهـد (ريـس و يـونيس،    و احساساتي است كه او به خود 

بنابراين هويت سـازي رونـدي عمـومي اسـت كـه      ». كه ديگران ما را با آنها مي شناسند«چيزي است 
توسط سايرين است. هويت افراد زمـاني بـه وجـود    » هويت دهي«توسط فرد و » اظهار هويت«مستلزم 

و هويت اعطا شده از سوي ديگـران تطـابق وجـود داشـته     مي آيد كه بين هويت اظها شده توسط فرد 
باشد. در روابط رو در رو، هويت افراد با توجه به محدوديت هايي شكل مي گيرد. براي مثال، افراد نمي 



توانند ويژگي ها و خصوصياتي فيزيكي را به خود نسبت دهند، كه در آنهـا وجـود نـدارد (بـراي مثـال      
تأثير گذاري بر سايرين، ادعا كنند از برخي از شرايط اجتماعي برخـوردار  جنسيت، نژاد، ظاهر) يا براي 

  نيستند.
با اين حال، اينترنت شرايط سنتي هويت سازي را تغيير داده است. از آنجايي كـه افـراد در ارتبـاط    

ـ   ه اينترنتي حضور فيزيكي ندارند، اين امكان براي آنها وجود دارد تا از طريق آن هويتي را براي خـود ب
وجود بياورند كه با ويژگي هاي حقيقي آنها تفاوت دارد. تأثير اينترنت در هويـت سـازي بـيش از يـك     
دهه مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است، اما بسياري از اين تحقيقـات در مـورد هويـت سـازي، در     

ت روم محيط هاي مجازي اي صورت گرفته است كه افراد در آن به شكل ناشناس (براي مثـال، در چـ  
ها). براساس اين تحقيقات افراد در محيط هاي مجازي اي كـه مـي تواننـد در آن بـه شـكل ناشـناس       
حضور يابند، تمايل دارند نقش فرد ديگر را بازي كنند؛ يا حتـي رفتارهـاي ضـدهنجار داشـته باشـند.      

شـكل   تحقيقات نشان داده است كه افراد در فضاهايي كه در آن هويت واقعي شان مشخص اسـت، بـه  
متفاوتي عمل مي كنند. اهميت اين يافته ها از آنجا ناشي مي شود كه نشان مي دهد محـيط مجـازي   
محيطي يكدست نيست و فضاهاي متفاوت، رفتارهاي متفاوتي را ايجاب مي كند. فيس بوك در فوريـه  

كمك مـي   تأسيس شد و بنابر اظهارات مؤسسان آن، برنامه و ابزاري اجتماعي است كه به افراد 2004
كند تا با دوستان، اقوام و همكاران خود ارتباط مؤثرتري برقرار كننـد. ايـن شـركت فنـاوري اي را بـه      
وجود آورده است كه ارتباط و مشاركت در اطالعات را از طريق گراف اجتماعي، كه نوعي نقشه برداري 

تواند عضو فـيس بـوك   ديجيتال از ارتباطات اجتماعي افراد حقيقي است، تسهيل مي كند. هركس مي 
شود، و در محيطي كه بنابر گفته ي اين وبگاه مطمئن است، با افرادي كه مي شناسـد، ارتبـاط برقـرار    

  ). 1389كند( عاملي، 
  نتيجه گيري

در گذشته هويت افراد و روابطشان با ديگران وابسته به فضاي مادي اي بود كه در آن زنـدگي مـي   
بود. اما در حال حاضر به وابسته ظهور تكنولوژي نوين اطالعاتي و كردند و مكان عنصري تعيين كننده 

ارتباطي، محدوديت هاي زمان و مكان از بين رفته و فرد ديگر به مكان محلـي و بـومي خـود وابسـته     
 نيست، بلكه مي تواند مرزهاي جغرافيايي را طي كند و با جهان بزرگتري در ارتباط باشد.

جوانان نيز بي تأثير نبوده اند. تنوع طلبي و نوجويي از ويژگي هاي تكنولوژي هاي جديد بر زندگي 



نسل جوان است كه جوانان را به مصرف كننده عمده اين تكنولوژي ها و محصوالت تبديل مي كند. در 
سال هاي اخير شاهد تغيير شكل گذران اوغات فراغت جوانان، خانگي شدن آن و به وجود آمـدن نـوع   

ن جوانان هستيم. در اين بين چـت و پيـام كوتـاه ميـان جوانـان از محبوبيـت       جديدي از خلوت در بي
زيادي برخوردارند. اين دو قابليت مي تواند تأثيرات هويتي مانند ايجاد هويت مجازي، هويـت كـاذب و   
هويت آني بر روي جوانان داشته باشد. در عين حال مـي توانـد موجـب تسـهيل ارتبـاط بـا همسـاالن        

شود. اين ارتباط مي تواند نقش مهمي در هويت، نگرش ها و ارزش هاي جوانان  خصوصا جنس مخالف
  داشته باشد.

در اين مقاله به ساخته شدن هويت برخط در محـيط مجـازي اينترنـت پرداختـه شـد.. در فضـاي       
هاي گوناگون را امتحان كنند  توانند هويت شود كه نوجوانان مي هايي فراهم مي مجازي اينترنت، فرصت

ه ارائه و بيان خودهاي متعدد بپردازند. به اين ترتيب زمينه و بستر مناسبي براي رشد هويـت آنـان   و ب
شود چرا كه دنياي برخط و آفالين نوجوانان رابطه بسيار نزديكي دارنـد. امـا    در دنياي واقعي ايجاد مي

ش اثرگذار اينترنـت  بايد گفت كه امكان آزمايشگري هويت و ابراز خودهاي متعدد تنها يك جنبه از نق
دهندگي و  دهد. جنبه ديگر اثرگذاري اينترنت در رشد هويت كاركرد آگاهي را در رشد هويت نشان مي

هـاي گفتگـو و    هـاي خـود از اتـاق    رساني آن است. نوجوانان افزون بـر آمـوزه   هاي اطالع آموزشي پايگاه
هـاي علمـي و آموزشـي،     پايگـاه  هـاي گونـاگون در    توانند با جستجوي موضوع هاي اجتماعي، مي شبكه

هـاي مختلـف زنـدگي كسـب كننـد و در معـرض        اطالعات و دانش گسترده و متنوعي را درباره حـوزه 
ها، باورها و الگوهاي فرهنگي غير بومي ديگر كشورهاي دنيا قرار گيرند كه اين امر به نوبـه خـود    ارزش

هـاي جديـد در فراينـد     د. نقش رسـانه كن گيري و تحول هويت آنان ايفا مي نقش قابل توجهي در شكل
جهاني شدن و تغيير هويت ملي نوجوانان و جوانان نيز در همين راستا قابل مطالعه و بررسي اسـت. بـا   
افزايش توجه نوجوانان و جوانان به منابع اطالعاتي فراتر از خـانواده و محـيط آموزشـي در مقايسـه بـا      

اي  هـاي مقايسـه   ي نوين ارتباطي مانند اينترنت افـق ها هاي كودكي و سهولت دسترسي به فناوري سال
پردازند و بر  شود، چنان كه به مقايسه وضعيت كشور خود با ساير كشورهاي جهان مي تر مي آنان وسيع

هـاي اجتمـاعي    كنند. از سوي ديگر امروزه شبكه اين اساس هويت فرهنگي و ملي خود را بازتعريف مي
هـاي   ي در بسـيج نوجوانـان و جوانـان پيرامـون اهـداف و فعاليـت      موجود در اينترنت نقش قابل توجه

هاي گروهي و اجتماعي آنـان در دنيـاي واقعـي     مشترك دارند كه اين امر به نوبه خود به تقويت هويت



  شود   منتهي مي
اما اين نكته را نيز نبايد از ياد برد كه فضاي مجازي، فضايي است كه در عين داشـتن تهديـد هـا و    

ا، مي تواند فرصت ها و قابليت هاي زيادي را نيز همراه داشته باشد. سياستگذاران بايد در محدوديت ه
درجه اول نياز هاي جوانان را به خوبي شناسايي كنند و در درجه دوم اين فضا را به درسـتي مـديريت   

بروند. تا كنند و به سمت توليد محتواي مناسب و سالم در قالب هاب جذاب و متناسب با ذائقه جوانان 
زماني كه به لحاظ فرهنگي، اقدامي عملي صورت نگرفته و برنامه ريـزي مـدوني بـراي اوقـات فراغـت      
جوانان وجود ندارد، نبايد انتظار داشت كه جوانان از تهديد هاي مربوط به استفاده از تكنولـوژي هـاي   

نياز هـاي جوانـان، آگـاه    جديد مصون بمانند. در نتيجه در اين بين سه امر ضروري مي نمايد: شناخت 
  سازي آنان و تدبير و برنامه ريزي صحيح براي اوقات فراغت آن ها.
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