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 چکیده
ها منزلت بسیار باالیی در زندگی فعلی نوجوانان و اند، سلبریتیها ما را محاصره کردهدر دنیایی که رسانه

اند و اثرات نسبتا نامطلوبی در سبک زندگی افراد دارند. سلبریتی ها در جووامعی بوه وجوود    جوانان یافته

ه هویت تبدیل به یک مفهوم سرگردان بورای نوجوانوان و جوانوان شوده و موجبوات انت وا        می آیند ک

هوا بوه   ها به عنوان نماد و الگو فراهم آورده است. هدف از این پژوهش بررسی جایگاه سولبریتی سلبریتی

 ها و الگوی جوانان و نوجوان است. روش این مقاله از نوو  توصویفی اسوت کوه بوا     عنوان محصول رسانه

در نهایوت پژوهگوگران بوه ایون نتیجوه       .دست آمده استای و تحلیل محتوا بهاستفاده از روش کتاب انه

های حقیقی مانند شها که جای ارزهایی مانند سلبریتیرسیدند که امروزه رسانه به جای ساخت واقعیت

هوایی  بوا   هوا در قالو   اند باید به انعکاس این ش صویت کارآفرینان خدمتگذار جامعه و ن بگان را گرفته

 کننده برای نوجوانان و جوانان بپردازند. های بصری، هیجانی و سرگرمجذابیت
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 مقدمه

های ویدیویی، نورم افزارهوای   های جمعی مانند تلویزیون، سینما، موسیقی، رادیو، بازیسرگرمی

کنویم، اموا   دهند که ما در آن زندگی میمجازی فرهنگ بزرگی را شکل میکامیپوتری و فضای 

ایم. این فرهنگ که برای داد و ستد ساخته شده، در واقو  یوک صونعت بوزر      ما آن را نساخته

های جهانی را با هوم  های چند ملیتی و بنگاههای رسانههای تبلیغاتی، سرگرمیاست که شرکت

(. کمتر 1394نامند )دی گاتانو، ا فرهنگ برخواسته از صنعت میکند که این فرهنگ رادغام می

کسی است که حداقل ساعتی از روز را با رادیو، تلویزیوون، مواهواره، اینترنوت، تلفون هموراه و...      

سپری نکنند. بنا بر آمارهای رسمی میزان مگاهده تلویزیون در میان ایرانیان نزدیوک بوه چهوار    

گو میان وتواند به کاهش فضای گفتمیزان بسیار زیاد است و می ساعت و نیم در روز است. این

گرایی است کوه  اعضای خانواده بینجامد. نتیجه ادامه این روند، افزایش فردگرایی و کاهش جم 

ها بایود بوه کواهش اسوتفاده از     شود. خانوادهعامل مهمی در از هم گسستگی خانواده قلمداد می

ه کنترل شده از آنها برای رسیدن به اهداف موورد نرور، روی آورنود.    ای و استفادابزارهای رسانه

 شود.وگو و هم کالمی آماده میطبیعی است در این وضعیت فضای خانواده برای گفت

های چت نیز در برخی کگورها بیگتر از این گزارش شده میزان استفاده از اینترنت و اتاق

های چت به عنوان نوجوانان و جوانان در اتاق زنان و به ویژه است. طوری که ورود مردان و

مطرح که زندگی اول را به م اطره انداخته است. طبیعی است که زندگی دوم « زندگی دوم»

دهد. مک گایر گو را به خود اختصاص میوهای چت( میزان زیادی از انرژی و وقت گفت)اتاق

به طور متوسط شش »گوید: است و می ای را به ورود بیگانه تعبیر کردهورود ابزارهای رسانه

که آزادانه درهمه جای خانه  ایای درخانه شما حضوردارد. بیگانهروز در هفته، بیگانه

گذارد. این امر باعث شده که ناخواسته متناس  با هیجان نوجوانان و ند و تاثیر میز  سرمی

نان شوند که اثرات بد هویتی را ای از نوجوانان و جواجوانان افرادی به نام سلبریتی الگوی عده

 ها رقم بزند.برای آن

ها از آنجاست که افراد، وقت زیادی را در حالی که سراپا چگم و گوش تأثیر گسترده رسانه

ترین عنصر صوتی یا تصویری در گذرانند و از سوی دیگر، کوچکها میهستند با این رسانه

 گذارد.ثیر خاصی بر م اط  میای است و تأرسانه، دارای کارکرد بیانی ویژه

تواند جایگاهی برای ارائه کلیه رفتارهای خیلی ساده و پیش پا افتاده، ها میرفتار سلبریتی

 ولی مهم در زندگی خانوادگی یا اجتماعی نوجوانان و جوانان باشد. مانند مدل مو و لباس. 

ل، فرهنگ غذا خوردن، مدل آمیزی منزتوان در چیدمان و رنگها را میتأثیر رفتار سلبریتی

شان مو و آرایش صورت، نو  تفریحات و سرگرمی افراد، روابط عادی روزانه آنها و واژه گزینی
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ها متناس  با فرهنگ هر کگوری هست؟ دید. ولی جای سوال این است که آیا رفتار سلبریتی

ها وبرداری از سلبریتیکنند؟ آیا الگهای ایران متناس  با فرهنگ ایران برخورد میآیا سلبریتی

برای نوجوانان ایرانی خو  است؟ آیا سلبریتی تگدید کننده هویت ملی برای نوجوانان و جوانان 

شناسی سلبریتی شود. در آغاز به واژههستند؟ در ادامه به بررسی این موارد پرداخته می

و در آخر به ارتباط ای و هویت پرداخته پرداخته و پس از آن به بررسی نرریه یادگیری مگاهده

ها امکان رشد در آن ها را هایی که سلبریتیشود. با توجه به کارکرد رسانهاین مفاهیم اشاره می

 توانند حامل چه  سطحی از مفاهیم باشند؟دارند می

هایی مانند  شود که معموال در زمینه چهره یا سلبریتی از لحاظ لغوی به ش صی اطالق می

 در مذه  و ادبیات ، سیاست، ینگمدل ، سکس،رقص، رسانه ، ورزش ، موسیقی

به راحتی از طریق  چنین ش صی. دارای سرشناسی و معروفیت باشد فرهنگ عامه یا جامعه یک

ها اغل  از  شود. چهره مردم به ویژه قگر جوان قابل شناسایی است و به رسمیت شناخته می

های اجتماعی به  ، نگریات و شبکهسینما ،تلویزیون های جمعی به ویژه طریق رسانه

ها برای  ها در رسانه شود و علت آن پرداختن زیاد به موضوعات چهره شان افزوده می سرشناسی

 شود.ها می ایی برای آنهای خبری است که منجر به درآمدز تغذیه مطال  نگریات و پایگاه

ای  محلِ لبریز شدن کاریزما در جامعه معاصر است. با طبیعت واقعی به بیانی دیگر سلبریتی

ها، از بازیگران و ورزشکارانِ حقیقتا با  که دربرگیرنده افرادی با خصائص ویژه است. سلبریتی

نها افراد مگهوری هستند مانند زیبا، تا یک فرد ثروتمند هستند. آ استعداد تا یک سوپرمدل بی

اند، صفاتی که وبر به عنوان منب  بالقوه ]اعمال[ قدرت بر دیگران  که کاریزماتیک و جذا 

ها )به ویژه قهرمانان ورزشی( به عنوان  (. این امر در نمایش سلبریتی1968شناسایی کرد )وبر، 

است )فراسر و برن، های تغییر اجتماعی مگهود  و در چهرهای تگریفاتی جنبش  های نقش مدل

کند: ها تعریف میهای اجتماعی را براساس پنج ویژگی آن( رسانه2008(. مای فیلد)2002

های آنالین و توانایی گیری جماعتامکان مگارکت کردن، باز بودن، ارتباط دو سویه، شکل

 . کندای اشاره میبرقراری ارتباط. او همچنین به تغییر مفاهیم تولید و توزی  رسانه

ای دچار تغییراتی ای و توزی  رسانههای اخیر در فضای مجازی مفاهیم تولید رسانهدر سال

های اجتماعی های سنتی است، این تغییرات هم تعریف رسانهاند که متفاوت با مدل رسانهشده

کند، در چنین بستری با پنج ویژگی های قبلی را مگ ص میهای آن با رسانهو هم تفاوت

شود، فرهنگ سلبریتی آنالین برآمده از ه امکان گردش فرهنگ سلبریتی فراهم میمطرح شد

های آنالین است که در اینجا گیری جماعتهای اجتماعی؛ یعنی شکلویژگی چهارم رسانه

آیند، با ارجا  به چهار ها در قال  هواداران به وجود میهایی حول عالقه به سلبریتیجماعت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%84_(%D8%B4%D8%AE%D8%B5)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%84_(%D8%B4%D8%AE%D8%B5)
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7
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ها با هواداران، اجتماعی در چنین محیطی امکان ارتباط بین سلبریتی هایویژگی دیگر رسانه

-ای فراهم میهای رسانهها و هر دو با سایر شکلها با سلبریتیهواداران با هواداران، سلبریتی

-ها از جمله اصلیشود. برخی مطالعات نیز نگان داده دنبال کردن اخبار سرگرمی و سلبریتی

 1های اجتماعی است.ای استفاده کاربران از رسانههبینی کنندهترین پیش

آیند ها در جوامعی به وجود می( سلبریتی1395؛ به نقل از موالیی، 2002از نگاه) هارتلی، 

که در آن هویت یک مسئله اجتماعی فرهنگی و سیاسی است. این ویژگی اغل  جوام  امروزی 

ها د قابل توجهی داشته است. سلبریتیهای اخیر رشها صنای  سرگرمی در دههاست که در آن

های م تلفی از جمله ورزش، موسیقی، سینما، مد و حتی جنایت تعلق داشته توانند به حوزهمی

گیرند. فرهنگ سلبریتی ها مورد توجه قرار میها به خاطر هویتگان در رسانهباشند و همه آن

ی و فرهنگ روزمره تبدیل شده در جوام  غربی آن چنان گسترش یافته که به ب گی از زندگ

-ها به عنوان تصاویر در زندگی روزمره و حوزه عمومی به گردش در میاست. از سویی سلبریتی

کنند. به ها در برابر پاسخ این تصاویر همچنان رشد پیدا میآیند و از سوی دیگر سلبریتی

طبان از این تصاویر ای نیست، بلکه مصرف م اعبارت دیگر فرهنگ سلبریتی فقط تولید رسانه

( فرهنگ سلبریتی را از 2009دهد. نایار )است که گردشی از فرهنگ سلبریتی را شکل می

های بازنمایی شامل توان آن را از انوا  تکنولوژیداند و از نرر او نمیهای جمعی میاثرات رسانه

بایار در کتا  خود  ها جدا کرد. از این روست کهها و سایر رسانهسایتسینما، تلویزیون، و 

 ها را مورد توجه قرار داده است.فرهنگ سلبریتی، تولید، مصرف و گردش سلبریتی

تعریف ساده سلبرینی عبارت است از ش ص یا چیزی که توسط تعداد زیادی از افراد 

(، اما فراتر از این تعریف ساده، سلبریتی 1395، به نقل از موالیی، 2009شود )نایار، شناخته می

شود که تحت سلطه صنای  فرهنگی سرگرم ر دل فرهنگ عمومی دنیای جدید تعریف مید

رو اهمیت ندارند که توسط تعداد زیادی از مردم شناخته ها تنها از آنکننده قرار دارد. سلبریتی

ها اثرات عاطفی قابل شوند که اقدامات سلبریتیشوند، بلکه از آن رو دارای اهمیت میمی

ها نقگی فرهنگی در نرام معنایی جوام  امروز گذارد. آنادی از مردم به جای میتوجهی بر تعد

دهند و در مقابل ستایش یا ها به هوادارنگان لذت، شادی، درد و رنج میکنند. آنبازی می

ها (، از این روست که سلبریتی1395؛ به نقل از موالیی، 2009کنند )نایار، رسوایی دریافت می

شوند. صرف اینکه یک سلبریتی قابل خرید و فروش در دنیای امروز تبدیل میبه کاالهایی 

 داری است آن را به یک گروه منزلتی تبدیل کرده است. محصول سرمایه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 /http://jameaecinema.ir/2457. برگرفته از سایت جامعه سینما به نگانی: 1
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های اجتماعی و با تعمق در تحوالت دو دهه اخیر ایران نریر رشد فزاینده ضری  نفوذ شبکه

های رسمی را مجبور به که حتی رسانههای بزر  مالی و اقتصادی از طرفی ایجاد بنگاه

های تمامی توان نگانهای کرده است میهای مالی و رسانهسازی با انگیزهمگارکت در برنامه

های سلبریتیزه شدن را ساز سلبریتیزه شدن هستند و همچنین شاخصفرآیندهایی که زمینه

هنگ سلبریتی با سرعتی در جامعه امروز ایران مگاهده کرد. از این رو عجی  نیست که فر

 پرشتا  در حال در نوردیدن فضای فرهنگی اجتماعی ایران نیز باشد.

های جهانی فرهنگ سلبریتی اشاره دارد و در مطالعه فرهنگ سلبریتی دریسنس به جنبه

کند. از نگاه نایار نیز ماهیت جهانی از در جوام  م تلف به نقش عوامل ملی محلی اشاره می

-گ سلبریتی در دنیای امروز است که پس از گسترش و جهانی شدن رسانههای فرهنویژگی

-توان در اغل  کالن شهرها مگاهده کرد. محبوبیت سلبریتیهای آن را میهای جمعی نگانه

، بریتنی اسپیرز 1های غربی مانند دیوید بکهام، بازیکن فوتبال، مایکل شوماخر، راننده فرمول 

اغل  کالن شهرهای نقاط م تلف جهان از این منرر قابل  ستاره موسیقی پاپ نزد جوانان

های محلی نیز ب گی از فرهنگ سلبریتی در نقاط توجه است، از سوی دیگر مسئله سلبریتی

توان تاثیرپذیری (. به عبارتی می1395؛ به نقل از موالیی، 2009م تلف دنیاست )نایار، 

ریتی را ب گی از فرآیند جهانی شدن جامعه ایران از جوام  غربی در دریافت فرهنگ سلب

 فرهنگ سلبریتی دانست.

شود. برندهای جهانی برای ها ازجهت دادن به بازار مصرف آغاز میشرو  مساله سلبریتی

شوند ها وارد آن شهر میاینکه با مردم هر فرهنگ به زبان خود س ن بگوید از دروازه سلبریتی

ها را واسطه م آن منطقه استفاده کرده و سلبریتیتا از آشنایی و حس نزدیکی آن ها با مرد

کنند. ها استفاده میهای کوچک هم برای دیده شدن از تربیون آنآشنایی خود قرار دهند. برند

های های به حاشیه رفته که این موضو  در رسانهها با بیان مسایلی مانند س ن از گروهسلبریتی

رسانه که کمتر در فضای رسمی دیده می شوند،  شود، از افراد بدونرسمی کمتر مطرح می

گویند و به این ترتی  برای آنان که سهمی از دمکراسی نهادهای حاکم ندارند، سهمی س ن می

آورند. در نتیجه هر چه فضای رسمی شوند و در مردم حس نزدیکی بیگتری بوجود میقائل می

 گیرند.تری میجتماعی پررنگها نقش او غیررسمی از یکدیگر فاصله بگیرند، سلبریتی

 شناسیروش

ای از مطالعوات موجوود و   در این مقاله تالش پژوهگگران بر این بود تا به شیوه توصیفی خالصه

اصیل حوزه رسانه  که مرتبط با عنوان پژوهش هستند را ارائه کرده، به بررسی مفواهیم رسوانه،   
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ویوت بپردازنود و در نهایوت دانوش و     ای، الگووگیری و ه سلبریتی، نوجوانی، یوادگیری مگواهده  

های است راج شده ادغام کرده و با روش ترکی  کیفوی یوک   ها و فرضیهتجربیات خود را با مدل

-ای که اثرات بدی در شوکل گیری کلی و نقد در مورد سلبریتی به عنوان محصولی رسانهنتیجه

دهوی بوه   هاداتی برای جهوت گیری هویت نوجوانان و جوانان ارائه دهند. همچنین در پایان پیگن

های مرتبط با عنوان کوار بورای   های آینده مطرح شده است. در ابتدا لیستی از کلیدواژهپژوهش

های مرجو  علموی ایوران    ها در پایگاههای علمی تهیه شد. سپس این کلیدواژهجستجو در پایگاه

(SID ،Irandoc ،Ensani، Noormags ،ISC( و جهوووان )PubMed،SCOPUS  ،Google 

Scholar ،ProQuest ،Elsevier ،Springer هوا نیوز در حیطوه    ( جستجو شدند. به عالوه در کتا

 1980ذکر شده استفاده شد. محدوده زمانی در نرر گرفته شده برای جستجوی مقاالت از سال 

ها به علت مرتبط نبوودن بوا   بود. بعد از تکمیل جستجو و یافتن مقاالت، تعدادی از آن 2019تا 

حتوا و اهداف پژوهش کنار گذاشته شدند. همچنین در حین انجام پژوهش از ن بگوان علموی   م

نررخواهی شد و در انتها با ایجاد اتاق فکر به شیوه بارش ذهنی با کمک چند تن از مت صصین 

 به بحث و بررسی پرداخته شد.

 ها در اینترنتگیری سلبریتیروش اندازه

 کند: گیری شناسایی می شهرت، یک واحد اندازهاریک شولمن او برای کمّی کردن 

مساوی تعداد صفحات تارنماهای اینترنتی است  Lw 1  ، که در آن Lwواحد لوینسکی یا 

(. از این رو 1999کارآموز بدنام ریاست جمهوری اشاره دارد)شولمن، « مونیکا لوینسکی»که به 

شوند:  حدهای ال.دبلیو مگ ص میها در و  بر اساس تعداد معینی از وا حضور سایر سلبریتی

یا  μLw 80، در حالی که ماریسا تومیِ  بازیگر فقط  Lw 7.6شود  می برای مثال حضرت مسیح 

شود. شولمن همچنین موتور جستجوی گوگل را به عنوان مبنای تعیین  میکرو لویسنکی می

دهد که موقعیت  ی( و لگاریتمی را توسعه م2001گزیند )شولمن و بوزیر،  ها برمی این مقیاس

 (.2007دهد )فریز،  یک سلبریتی را در فهرستی در سلسله مرات  هالیوود نگان می

 هویت

و آنچه وی را از دیگوران متموایز    ها و روحیات فرد ها، ویژگی به مجموعه نگرش کیستی یا هویّت

شوود )فرهنگسوتان اد (. هویّوت عبوارت اسوت از مجموعوه خصوصویّات و         کند، گفتوه موی   می

 ّصات اساسی اجتماعی، روانی، فرهنگی، فلسفی، زیستی و تاری ی همسان که به رسوایی و  مگ

روایی بر ماهیّت یا ذات گروه، به معنای یگانگی یا همانندی اعضای آن با یکدیگر دخالت کنود و  
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هوا   طور مگ ّص و قابل قبول و آگاهانه از سایر گروه آنها را در یک ظرف مکانی و زمانی معیّن به

 (.1392افراد متعلّق به آنها متمایز سازد )نجفی، و 

هویت سازه روانی اجتماعی که شامل تمامی عقاید، طرز فکرها و عواطف است و مستلزم 

تعامل بعد روانی و اجتماعی فرد است و افراد برای اینکه سالم باشند باید بر جامعه رشد 

جهان پیرامون داشته باشند های خود و درك صحیح از ش صیت وحدت عملکردها، توانایی

 (.1389)شولتز، 

کند جریان رشد از طریق مراحل  شناسان هویت استدالل می( از روان1970اریک اریکسون)

نامد. منرور او می  رشد 1ژنتیک شود که او آن را اصل اپی م تلف به وسیله فرایندی کنترل می

شوند.  عوامل ارثی یا ژنتیک تعیین میها یا مراحل رشد، به وسیله  از این اصل، آن است که گام

کرد. پس به طور کلی  عالوه بر این، اریکسون بر نقش نیروهای محیطی و اجتماعی نیز تاکید می

به نرر وی، رشد تحت تاثیر دو عامل فطری و اکتسابی یعنی متغیرهای فردی و موقعیتی قرار 

 (.1389دارد )شولتز، 

اریکسون است، اشاره به این دارد که رشد و تکامل ژنتیک که محور اصلی نرریه  اصل اپی 

 گیرد. شمولی صورت می ها در قال  سلسله مراحل مگ ص و جهان تمام انسان

 اریکسون این اصل را به شکل زیر تعریف کرده است: 

ها او را  ای استوار است. این گام تعیین شده و بالقوه  های از پیش . ش صیت انسان بر گام1

 .کنند افتن و ایجاد ارتباط متقابل با عوامل اجتماعی گسترده و م تلف تحریک میبرای آگاهی ی

های بالقوه ش صیت  ها و گرایش . اجتما  به نحوی ساخته شده است که بتواند گنجایش2

ها محافرت کند و ایجاد شرایط زمانی و مکانی الزم را تا حد ممکن  را شکوفا سازد و از آن

عاملی هست که اثر زیادی در شکل گیری هویت فرد داشته به  عامل اجتما  .سرعت ب گد

کند نحوی که فرد متناس  با خواسته و نیاز خود هویتی پایدار یا هویتی ناپایدار درست می

 (.1391)کاپالن، 

 11اجتماعی خود را هویت در برابر سردرگمی نقش )-رشد روانی 5اریکسون مرحله  

ایی هست که نوجوان درگیر هویت ب گی و ر این دوره دورهسالگی تا اواخر نوجوانی( نامید د

در دوران نوجوانی، کودکان به کگف استقالل   (.1391شود )کاپالن، الگوسازی برای خود می

 کنند. پردازند و به عبارت دیگر، خود را حس می خود می

این های ش صی، تگویق و پگتیبانی مناسبی دریافت کنند،  هایی که از طریق کاوش آن

گذارند و کسانی  سر می مرحله را با حس استقالل و کنترل و نیز حسی قوی نسبت به خود پگت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
 epigenetic principle of maturation 
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که نسبت به باورها و تمایالت خود نامطمئن بمانند، درباره خود و آینده نیز نامطمئن و 

گگته خواهند بود. اریکسون معتقد بود تکلیف عمده نوجوان کس  هویت است. یعنی یافتن  گم

اریکسون بحران این دوره را بحران « کنم؟ چه می»و « من که هستم؟»این دو سوال:  پاس ی به

اجتماعی دانست. وی معتقد بود این –ناپذیر رشد سالم روانی هویت نامید و آن را ب ش جدایی

ای که فرد ممکن است برای شکل دادن به مفهوم  آزمایی دانست، دوره دوره را باید دوره نقش

 (.1385ود، رفتارها، عقاید و عالیق گوناگونی را امتحان کند )اتکینسون، ای از خ یکپارچه

های پر معنای ادبیات نوجوانی و جوانی است. معنای این عبارت همزمانی لذا هویت از واژه

های ای که بعدها و در سالآغاز تأمل و تفکر در هویت خویش و شرو  نوجوانی است. پدیده

های زندگی ترین سالشود. لذا مهمیا بحران هویت ظاهر میجوانی به صورت تکوین هویت 

-گیری و یا از هم پاشیدگی هویت است ویا بهیعنی دوران نوجوانی و جوانی عرصه تجلی شکل

 گیری ش صیت اوست.عبارتی زمان شکل

تواند های تاری ی، ادبی و زبانی و قومی بر هویت فرد تاثیرگذار بوده و او را میریگه

تواند در جوان یا سرافراز کند. نگاه به گذشته با چگم اندازی امیدوارانه به آینده می سرخورده

سوی شناخت هویتش یاری سازد. اگر گذشته و تاریخ و پایانی ایجاد و آنرا بهشور و شوق بی

ها را از یک فرد بگیرید او دیگر هیچ چیز با ارزشی ن واهد داشت تا به ادبیات و زبان و قومیت

های دیگر را خواهد یافت. اینجاست که های پذیرش فرهنگببالد و اگر اینچنین شد زمینهآن 

 ها آشکار خواهد شد. سرآغاز تحوالت فرهنگی و سرگگتگی هویت

 شود:های زیر ظاهر میهویت به شکل

براساس دیدی که او نسبت به خودش دارد و دیدی که دیگران نسبت   هویت توفیق: –الف 

 شود.دیدی که او نسبت به دیگران در مورد خودش دارد حاصل می به دارند و

 تثبیت زودرس تصور یا دید فرد از خودش است. هویت زودرس: - 

 هویت دیررس: تثبیت دیررس تصور یا دید فرد از خودش است. -ج

 کند.های جامعه که او در آن زندگی میهویت انحرافی: هویتی مغایر با ارزش -د

ها و های والدین با ارزششیا سردرگمی نقش: هرگاه نررها و ارز آشفتگی نقش -و

 آیدهای همساالن مهم دیگر در زندگی فرد متفاوت باشد سردرگمی نقش بوجود می نرریه

 (.1391)شاملو، 

 بحران هویت

ای است که اریکسون آن را برای توصیف ناتوانی نوجوان در قبوول نقگوی کوه    بحران هویت واژه

-ترین بحرانی که یک ش ص با آن مواجوه موی  انترار دارد، به کار برده است. جدی جامعه از او
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دهد. این بحران، از آن رو جدی است که توفیق نیافتن گیری هویت رخ میشود، در خالل شکل

گیری هویت، احتمال دارد در رویارویی با آن، پیامدهای بسیاری دارد. فرد در خالل مرحله شکل

ن دیگر از نوعی سردرگمی و آشفتگی نقش ها یا همان چیوزی کوه اریکسوون    شدیدتر از هر زما

شوود وی احسواس کنود منوزوی، تهوی،      نامد، رنج ببرد. این حالوت، سوب  موی   گم گگتگی می

های خوود ترجیحوات غیرمنطقوی لحواظ کنود.      مضطر  و مردد شده است و نسبت به وفاداری

شووند، احسواس پووچی، از خودبیگوانگی،     بسیاری از افراد هنگامی که دچار بحوران هویوت موی   

تووان در پدیوده هوایی همچوون     کردنود. آثوار بعودی بحوران هویوت را موی      تنهایی و غربت موی 

 (1397تفاوتی جستجو کرد )فیست، زدگی و بیگریزی، دلمسئولیت

-پردازان حوزه روانتواند اجتماعی باشد. نرریهتواند فردی و هم میبحران هویت هم می

کنند. اینکه چگونه یک فرد در تعارض با موال به بحران هویت از منرر فرد توجه میشناسی مع

شود و توان پذیرش و اداره نقش را ندارد به بحران هویت کگیده هایی که به او واگذار مینقش

کند. شود. لوسین پای نیز به بحث بحران هویت در اجتما  در جوام  در حال گذار توجه میمی

آدمیان برای معنا ب گیدن به زندگی خویش به تبیین روابط خود با دیگران و با  به نرر وی،

محیط طبیعی به چارچو  و قالبی ارزشی نیازمندند. هر گاه دقایق و عناصر بنیادین نرام 

ارزشی سست شده و یکپارچگی خود را از دست بدهند هویت فرد یا گروه در معرض عدم 

 (.1391املو ، گیرد )شتعادل و بحران قرار می

گیرد. گاهی یک ملت یا ب گی از یک ملت به در سطح اجتما  نیز بحران هویت صورت می

اجتماعی که در ساختار اجتماعی آن ملت وجود دارد ممکن است به  -دلیل تعارضات درونی 

شود که اختالالتی در جامعه بحران هویت، دچار شوند. یک بحران اجتماعی زمانی حادث می

د که تعادل عمومی، عملکرد بهنجار و معمول حیات اجتماعی را به م اطره افکند. یک پدید آی

یابی و تأمین و حفظ بحران عمومی اجتماعی نگان از آن دارد که جامعه فاقد توانایی سامان

نرم اجتماعی است و استعداد و قابلیت درونی خود را برای حل مسایل مربوط به تطور و توسعه 

های های اجتماعی، بحران فرهنگی است. بحرانداده است. نوعی از بحرانجامعه از دست 

گزینند و گاه نگان از فرهنگی گاه در تضاد میان خرده فرهنگ ها و فرهنگ مسلط سکنی می

یک نو  از خود بیگانگی فرهنگی و یا به تعبیر دیگر، اغتگاش و سردرگمی هویت فرهنگی 

شود. انسداد و گره خوردگی به خود فرهنگی حادث می دارند، زمانی نیز در هنگامه بازگگت

اند و سهم هر کدام از زا باشد. جوامعی که به انسجام  اجتماعی رسیدهتواند بحرانفرهنگی می

شوند. در عناصر هویتی در هویت آنها به خوبی لحاظ شده است به ندرت دچار بحران هویتی می

ه هویت فردی و اجتماعی هستند دست وش عوض چنانچه هر یک از عواملی که شکل دهند
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شود و همین دگرگونی شوند یا از بدنه هویت جدا شوند، فرد یا جامعه با بحران مواجه می

اجتماعی شود. در نتیجه، مردم  -تواند سب  فروپاشی ش صیت فردی یا نرام سیاسیبحران می

ه به نام ملت، در دایره ای یکپارچبه جای وفاداری به دولت ملی و احساس تعلق به مجموعه

گیرند. جامعه ایرانی، عناصر هویتی متعددی است تعلقات قومی، نژادی و محلی دیگری قرار می

تواند چه به اند و عدم توجه به هر کدام میهای هویتی جامعه ایرانی را تگکیل دادهکه الیه

به آنها الزم است هایی را پدید آورد که توجه لحاظ فردی و چه به لحاظ اجتماعی بحران

 (.1388به نقل از درخگه و همکاران،  1379)تاجیک، 

 بحران های هویتی در ایران

ها سهم متفاوتی در هویت ایرانیان دارنود.  عناصر هویتی در ایران متعدد هستند و هر کدام از آن

ی و مقطعوی  ا تأثیر عمیقی بر رفتار و کردار ایرانیان دارند و برخی نیز به طور سوطح برخی از آنه

-ترین تقابول ها در تقابل با هم قرار دارند. مهمبر رفتار ایرانیان تأثیر دارند. همچنین برخی از آن

ایرانیوت، تقابول   -توان در بین این عناصر مگاهده کرد عبارتنود از: تقابول اسوالمیت   هایی که می

هنوگ رسومی و   مدرنیتوه و تقابول فر  -زبان محلی، تقابل سنت-قومیت، تقابل زبان رسمی-ملیت

اجتمواعی جامعوه ایرانوی وجوود دارنود و توا       -ها درون ساختار فرهنگیخرده فرهنگی. این تقابل

زا ن واهند بود، اما وقتی بوه کونش   زمانی به عرصه عمل و کنش اجتماعی کگیده نگوند، بحران

هوایی  زا خواهند بود، بحرانها به سطح جامعه کگیده شوند بحراناجتماعی تبدیل شوند و تقابل

 شوند.شناخته می« بحران هویت»که در حقیقت منگأ هویتی دارند و با عنوان 

ها و های جمعی در زندگی روزانه شهروندان محدود به تقویت یا تغییر نگرشتأثیر رسانه

ها و الگوهای رفتاری شود که از ها و نگرشتواند منجر به کس  ارزشرفتارها نیست، بلکه می

ها، های مربوط به آثار اجتماعی رسانهکنند. یکی از نرریهها تعبیر میعی رسانهآن به آثار اجتما

( است که به طور ویژه با ارتباط جمعی در 1986نرریه یادگیری اجتماعیِ آلبرت بندورا )

ها بیگتر آن چه را که برای راهنمایی و عمل در زندگی ارتباط است. بر اساس این نرریه، انسان

گیرند، بلکه عمده آن ها به طور رفاً از تجربه و مگاهده مستقیم یاد نمینیاز دارند، ص

؛ به نقل از 2006شود )مک کوایل،های جمعی آموخته میغیرمستقیم و به ویژه از طریق رسانه

(. ادعای اصلی بندورا این است که بیگتر رفتارهای آدمی به صورت مگاهده 1389زاده، مهدی

 شود.الگوبرداری یاد گرفته میرفتار دیگران و از طریق 

ها بر خگونت مورد ای برای مطالعه تأثیر رسانهنرریه یادگیری اجتماعی به طور گسترده

گیرد. در مقایسه با نرریه کاشت که مدعی تأثیرگذاری خگونت تلویزیونی بر استفاده قرار می
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های ماشای برنامههاست تا رفتارها؛ نرریه یادگیری اجتماعی پرخاشگری را نتیجه تنگرش

، به 2005شود )داینتون و زلی، داند که به عنوان یک رفتار آموخته و عمل میآمیز میخگونت

 (.1389زاده، نقل از مهدی

های مطالعه و مگاهده نمونهنرریه یادگیری اجتماعی معتقد است که فرد از طریق  

د کدام دسته از رفتارها پاداش فهمیگیرد، یعنی در واق  مای، رفتارهای مناس  را فرا می رسانه

کوشند در زندگی واقعی پاداش شود. از این طریق، م اطبان میگیرند و کدام یک تنبیه می می

 کنند.ای گرایش پیدا میهای رسانهبگیرند و بنابراین به تقلید و الگوبرداری از نمونه

با درنرر گرفتن »است. نقطه شرو  یادگیری یک رویداد، مگاهده مستقیم یا غیرمستقیم 

رویدادی که بتوان آن را مگاهده کرد و در نتیجه الگوبرداری کرد، اولین قدم در یادگیری 

اجتماعی، توجه به آن رویداد است. بدیهی است تا زمانی که ما به رویدادی توجه نداشته باشیم 

)تَن، « بیاموزیمتوانیم از آن رویداد چیزی های مهم آن را درك کنیم، نمیو نتوانیم ب ش

(. ما به تو متون رسانه ای که با زندگی، نیازها و مناف  1389زاده ؛ به نقل از مهدی1388

سپاریم و به کنیم. پس آن چه را که آموختیم به خاطر میمان ارتباط دارد، توجه میش صی

ل مگاهده کنیم تا در موق  لزوم آن را به یاد آوریم. اگر عمذخایر شناخت پیگین اضافه می

شده را به خاطر نداشته باشیم، اجرای الگوبرداری امکان پذیر نیست. فرایند تولید، یعنی کاربرد 

شود؛ بازتولید صحیح نتیجه آزمون و خطاست. ها که به پاداش و تنبیه منجر میعملیِ آموخته

م عمل مهم است، شود. انگیزه که برای انجادر نهایت، انگیزه برای ادامه مسیر بیگتر یا کمتر می

 بستگی به تگویق دارد.

های تصویری، منب  اصلی یادگیری های جمعی به خصوص رسانهخالصه این که، رسانه

ها اگر چه تنها منب  یادگیری اجتماعی نیستند و نفوذ نویسد: رسانهاجتماعی هستند. بندورا می

ان وابسته است، ولی روی و تأثیرشان به دیگر مناب  یادگیری یعنی والدین، دوستان و معلم

های اجتماعی مردم تأثیر مستقیم دارند و این تأثیرگذاری به میانجیِ نفوذ ش صی یا شبکه

 (.1389زاده، ؛ به نقل از مهدی2000گیرد )بندورا، صورت نمی

ها و نیز اقتباس الگوهای متعدد نرریه یادگیری اجتماعی در مورد اثر جامعه پذیری رسانه 

ها ها به این معناست که رسانهاطبان کاربرد دارد. نقش جامعه پذیری رسانهکنش توسط م 

ها و هنجارهای مقبول و جاافتاده اجتماعی را از رهگذر پاداش و تنبیه نمادین برای انوا  ارزش

آموزد تا پذیری فرایندی است که طی آن فرد میدهند. جامعهمتفاوت رفتار به مردم یاد می

فرهنگ خاص شود و به این ترتی  به موجودی واقعاً اجتماعی و فرهنگی عضو یک جامعه و 

تر بدل شود. به عبارتی، جامعه پذیری فرایند توسعه احساس پیوستگی فرد با جهان بزر 
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ها، باورها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی سازیِ ارزشاجتماعی از طریق یادگیری و درونی

ترین نهاد پذیری مانند خانواده و مدرسه، مهمای جامعهها در کنار دیگر نهادهاست. رسانه

 (.1389زاده، ای شده امروز هستند )مهدیپذیری در جهان رسانهجامعه

دهد که هر یک شامل پذیری غالباً در دو مرحله کلی رخ میشناسان، جامعهاز نرر جامعه

ذیریِ اولیه عبارتند از گروه عوامل و کارگزارانِ متفاوت جامعه پذیری است. کارگزاران جامعه پ

-پیوندد. جامعهها به وقو  میپذیری در آنهای اجتماعی که فرایندهای مهم جامعهیا زمینه

ترین دوره یادگیری فرهنگی است. در دهد و فگردهپذیری اولیه در طفولیت و کودکی رخ می

د که پایه و اساس آموزنهمین ایام است که کودکان، زبان و الگوهای اساسی رفتار را می

پذیری در این مرحله است. ترین کارگزار جامعهگیرد. خانواده اصلیهای بعدی قرار میآموزش

دهد. در این مرحله، سایر پذیری ثانویه در مراحل بعدی کودکی و تا بلوغ رخ میجامعه

های ، گروهگیرند. مدارسهای خانواده را برعهده میپذیری ب گی از مسئولیتکارگزاران جامعه

های متقابل آیند. کنشپذیری افراد به شمار میها از عواملِ جامعه ها و رسانههمساالن، سازمان

ها، هنجارها و عقایدی را بیاموزند که کند تا ارزشاجتماعی در این محیط ها به مردم کمک می

 (.1389ه، زاد؛ به نقل از مهدی1386دهد )گیدنز، ها را تگکیل میالگوهای فرهنگ آن

کنند و عاملی عنوان پلی بین زندگی ش صی و جهان اجتماعی عمل میها بیگتر بهرسانه 

ها فهم مان در جامعه را از طریق رسانهپذیری ما هستند. ما خودمان و جایگاهقدرتمند در جامعه

یر از مان در جامعه، ناگزکنیم و به همین علت، برای ایفای وظایف و کارکردهای اجتماعیمی

های خاص ها هستیم. یعنی همه ما نحوه رفتار در موقعیتها و درك محتوای آنتوجه به رسانه

ها به طور متناو  تصاویر گیریم. بنابراین، رسانهها در جامعه را یاد میاجتماعی و انترارات نقش

 کنند.و الگوهای رفتاری درباره زندگی را به م اطبان عرضه می

کنند: اولین ها اشاره میپذیری رسانهرت دنیس، دو جنبه متفاوت جامعهملوین دفلور و او

ها نرریه ی الگوبرداری است که طی آن م اطبان، الگوهای رفتاری به نمایش درآمده در آن

تر است و پذیری وسی دهند. دومین جنبه جامعهها را جال  و قابل تقلید تگ یص میرسانه

توجه رفتار فردی است، نوعی رفتار اجتماعی است و الگوهایی را برخالف الگوبرداری قبلی که م

 (.1386دهد )دفلور و دنیس، برای رفتار فرد در یک گروه اجتماعی ارائه می

توانایی تقلید و الگوبرداری را داشته   بر توجه و عالقه،  عالوه  به عقیده بندورا، یادگیرنده باید 

ده و تقلید، به طور ناخودآگاه در بسیاری از افراد به صورت باشد. یادگیری اجتماعی، بنا بر مگاه

بار خود را به دنبال خواهد داشت  یا زیان  گیرد و پیامدهای ثمرب ش، مثبت و منفی انجام می

 (.1383)پارسا، 
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رانندگی یاد بدهیم؟   ساله،15سازی کالسیک یا فعال به یک پسر  توانیم با شرطی آیا می

سازی کالسیک آن واقعاً غیرممکن است. درباره  است که شرطی رانندگی رفتاری ارادی

توانیم از او ب واهیم رانندگی کند و به رفتارهای مثبت او پاداش  سازی فعال هم می شرطی

کنیم، در جاده مگغول رانندگی باشیم.  بدهیم، ولی ما دوست نداریم هنگامی که اشتباه می

خواسیتم یاد بگیریم، یادگیری خیلی  طا میبندورا معتقد است اگر فقط با آزمایش و خ

گوید ولی بسیاری از رفتارهای یپیچیده ما حاصل  شد. او می کننده و گاهی خطرناك می کسل

کنند. ما با  اند که در حل مسایل و کنار آمدن با مسایل خو  عمل می ه الگوهای قبلی مگاهد

گیریم )آقا  ها را فرا می عقاید و نگرش ها، قوانین، راهبردها و ها و مهارت مگاهده دیگران دانش

 (.1386یوسفی و همکاران، 

 :داند ای را شامل چهار فرایند اصلی می بندورا یادگیری مگاهده

ای توجه است. برای بازتولید اعمال  اولین فرایند الزم برای وقو  یادگیری مگاهده. توجه: 1

توانید  اه پ ش صوت خرخر کند نمیها و اعمال وی توجه کنید. اگر دستگ الگو باید به حرف

 گوید. تان چه می بگنوید دوست

ای است. شما  یادداری دومین فرایند ضروری برای وقو  یادگیری مگاهده . یادداری:2

برای بازتولید اعمال الگو باید اطالعات را رمزگذاری کنید و در حافره نگه دارید تا قابل بازیابی 

 شوند.

ها گاهی به  شود. آدم د به تقلید کردن اعمال الگو اطالق میتولی . بازتولید حرکتی:3

های  کنند، ولی محدودیت های خود را در حافره رمزگردانی می کنند و دیده الگو توجه می

ها اگرچه کوبیدن  گیرد. سیزده ساله جلوی بازتولید عمل الگو از سوی آنان را می  حرکتی آنان،

ای را  های حرفه توانند عمل بسکتبالیست ولی نمی بینند، توپ بسکتبال داخل تور را می

 بازتولید کنند.

وار است و نقطه مقابل آن همانندسازی است که  تقلید، تلویحاً به معنی محدود پاسخ طوطی

تر از تقلید و  سازی همه الگوهای رفتاری با سرمگق است. الگوگیری، وسی  به معنی یکی

 محدودتر از همانندسازی است.

آید که  ای است. خیلی پیش می : تقویت یا مگوق آخرین مولفه یادگیری مگاهده. تقویت4

های  داریم و ظرفیت کنیم، اطالعات را در حافره نگاه می ها و اعمال الگو توجه می به حرف

ولی به دلیل ناکافی بودن تقویت، رفتار مورد نرر را  حرکتی الزم برای عمل کردن را داریم، 

دورا در مطالعاتش، اهمیت این مرحله را نگان داده است. کودکی که شاهد کنیم. بن تکرار نمی
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فقط در ازای تگویق شدن الگو پرخاشگری الگو را   تنبیه شدن الگو بابت پرخاشگریش بوده،

 (.1389کند )شولتز،  بازتولید می

 عوامل مؤثر بر الگوگیری

رسود، ولوی در واقو      بوه نرور موی    ای فرایند ساده  ای در ن ستین نگاه، اگرچه یادگیری مگاهده

رسود   کنند. به نرر می الگوهای رفتاری سرمگق را کس  نمی  گران، طور نیست. همه مگاهده این

گر )یعنی وابستگی وی  های مگاهده که خصوصیات سرمگق )یعنی وجهه و اعتبار وی( و ویژگی

ای ممکون اسوت فراینود     اگرچوه یوادگیری مگواهده    به دیگران( در این امر مؤثر است. بنابراین، 

افتد و یا اینکه یادگیرنوده موظوف    طور خودکار اتفاق می نباید تصور شود که به قدرتمندی باشد، 

 (.1389است عیناً از دیگران سرمگق بگیرد )شولتز، شولتز، 

 گیری تأثیر بگذارد. تواند بر سرمگق بندورا و همکاران وی معتقدند سه عامل زیر می

ها تأثیر  های الگوها بر گرایش ما به تقلید کردن از آن ا: ویژگیهای الگوه . ویژگی1

 :اند از های اثرگذار عبارت گذارند. این ویژگی می

 گیریم که  گر: در زندگی عملی، بیگتر تحت تأثیر کسی قرار می شباهت الگو و مگاهده

ه گرچه رسد شبیه ماست تا کسی که با ما تفاوت زیادی دارد.بندورا دریافت ک به نرر می

تقلید -کودك در همان اتاق، یا در فیلم و یا ش صیت کارتونی–کودکان از رفتار کودك الگویی 

گیری نیز  کردند، ولی هنگامی که شباهت بین الگو و آزمودنی کاهش یافت، میزان سرمگق

 جان تقلید کردند. کاهش یافت.این کودکان از الگوی زنده بیگتر از ش صیت بی

 جنس ماست بیگتر از کسی که از جنس  رفتار کسی که هم سن و جنسیت: ما از

سن قرار  گیریم. در ضمن، به احتمال بیگتری تحت تأثیر الگوهای هم می  م الف است سرمگق

 .گیریم می

 لباسی  مقام و شهرت: معلوم شده است که وقتی عابران پیاده ببینند که فرد خوش

د در مقایسه با زمانی که ببینند فرد شو هنگام روشن بودن چراغ قرمز از خیابان رد می

ها نیز با روشن بودن چراغ قرمز از  دهد، به احتمال بیگتری آن بدلباسی این کار را انجام می

مقام مانند ورزشکاران،  رتبه و عالی های عالی شوند. تبلیغات تلویزیونی از مدل خیابان رد می

کنند،  محصول خاصی را مصرف می کنند های سینما که ادعا می های راك، و ستاره ستاره

ها تقلید کرده و  کنندگان از رفتار آن برند. انترار این است که مصرف نهایت استفاده را می

 .شده را ب رند محصول تبلیغ
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ای را  گرها نیز اثرب گی یادگیری مگاهده های مگاهده گرها؛ ویژگی های مگاهده . ویژگی2

نفس پایینی دارند از افردای که اعتماد باالیی دارند به کنند. افرادی که اعتماد به  تعیین می

 .کنند احتمال خیلی بیگتر از رفتار الگو تقلید می

توانند بر  . پیامدهای پاداش مرتبط با رفتارها؛ پیامدهای پاداش مرتبط با رفتاری خاص می3

الگعا   ا را تحتگره های الگوها و مگاهده گیری تأثیر بگذارند و حتی تأثیر ویژگی میزان سرمگق

قرار دهند.الگویی که مقام باالیی دارد ممکن است باعث شود از رفتار خاصی تقلید کنیم ولی 

 (.1389رفتار را ادامه ن واهیم داد )شولتز،   دار نباشند، آن ها برای ما معنی اگر پاداش

برخی از کاربردهای آموزشی نرریه ی یادگیری شناختی اجتماعی به عقیده گنجی 

 ( به قرار زیر است:1384( و لطف آبادی )1386)

های ورزشی و تلفظ لغات خارجی های تازه: مانند انجام فعالیت. آموزش رفتارها و مهارت1

شود. این روش مبتنی بر اصول الگوبرداری، که عمدتا از طریق مگاهده رفتار دیگران آموخته می

 عملکرد، توجه، به یادسپاری و بازخورد است.

یق و ترغی  رفتارهای قبال آموخته شده؛ مگاهده رفتار دیگران نه تنها موج  . تگو2

های قبال آموخته شده را که به دلیل نبودن شود بلکه یادگیرییادگیری رفتارهای تازه می

سازد. این تگویق و ترغی  به دو زند را نیز نیرومند میهای الزم، دیگر از فرد سر نمیمگوق

های های تقویت مستقیم: استفاده از پاداشپذیرد؛ راهمستقیم صورت میشیوه مستقیم و غیر 

های تقویت غیرمستقیم: ملموس، تأیید و عدم تأیید اجتماعی، ت فیف یافتن شرایط آزارنده، راه

جانگینی عبرت آموزی، مگاهده دریافت پاداش با تنبیه به ش ص دیگر به خاطر  مگاهده

 دهی و تکرار رفتار الگو است.یر آن بر افزایش نرخ پاسخرفتاری شبیه رفتار خود، و تأث

های جذا  توسط الگو و پیگیری جدی او برای . جل  توجه کردن استفاده از محرك3

شود. با توجه به این مطل  معلمان گران میانجام کاری مگ ص موج  جل  نرر مگاهده

توانند برای جل  کار میهای جدی برای انجام های جذا  و پیگیریو مربیان از محرك

گران و یادگیرندگان استفاده کنند. این روش بر به کارگیری اصل توجه توجه مگاهده

 متمرکز شده است.

گیری از نتایج مطلو  آن؛ ارائه های هیجانی توسط مربیان و بهره. به کارگیری پاسخ4

بازتولیدهای بهتر و های هیجانی از طرف الگو به یادگیرندگان موج  به یادسپاری و پاسخ

شود. این کاربرد به طور مگ ص بر اصول توجه، به یادسپاری، بازخورد و ها میتر آنعمیق

 تقویت مبتنی است.
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هایی استفاده از تقلید برای های ناآشنا؛ در چنین موقعیت. استفاده از تقلید در موقعیت5

ارهای جدید و بروز رفتارهای تازه واردان موج  از بین رفتن ترس از شکست هنگام انجام کتازه

ای به احساسات و شود. این روش مبتنی بر اصل الگوبرداری است و همچنین چون اشارهمی

 بهره نیست.هیجانات فردی دارد، از مفاهیم موجود در اصل خودکارآمدی نیز بی

 گیریبحث و نتیجه

هوا، الگووی   سواده شوده آن   هوا و هنجارهوای  به همین خاطر مردم به راحتی سوار بر موج ارزش

شان باشوند.  ترین نمودهای زندگی شبیهکنند تا بلکه در جزییشان را تقلید میزندگی و رفتاری

هوا  های جوام  امروز است. وابستگی و پیروی مردم از همین ارزشترین آسی این یکی از بزر 

کنود، سوب    غییور موی  و هنجارهای کوتاه مدت، که بسته به هر شرایطی از سوی هر سلبریتی ت

های دیگر باشند و هویوت مگو ص و   هایی به ارزششود مردم پیوسته در حال گذار از ارزشمی

قابل اتکایی نداشته باشند. همانطور که در مقاله ذکر شد نوجوانان به خاطر شرایط سونی خوود   

ان نوجوانی یعنی ترین مساله دورپذیرند و در نتیجه مهمبیگتر از دیگران از سبریتی ها تاثیر می

شود که برای مصرف و لوذت  ها معرفی میشود و الگویی به آنها دچار اختالل مییابی آنهویت

 بیگتر مورد توجه است نه کار مفید  بیگتر.

شود و نوجوان به سوی مسخ شدگی پیش بنابراین ارزش کار کمتر و ارزش لذت بیگتر می

های علمی و صنعتی ه الگوهای تولیدگر در عرصهشود در حالی کمی رود و از خود بیگانه می

دهند و همین کس  مهارت او را در به دست آوردن نوجوان را به سوی کس  مهارت سوق می

هویت مسقل و عدم پیروی در مسائل م تلف از دیگران و باالخره از پوچی و بی معنایی در 

 کند.زندگی دور می

ها به صورت غیرمستقیم بر جامعه خود سلبریتیبنابراین یکی از مهم ترین تاثیراتی که 

گذارند، ریگه در همان چیزی دارد که آنان را به عنوان سلبریتی در عرصه اجتما  مطرح می

ها در جامعه امروز کرده است. از آن جایی که شهرت و معروفیت خیل عریمی از سلبریتی

 -هاستو نه استعداد لیاقت آن -ایهای غال  رسانههای انتسابی و ارزشوابسته به ویژگی

پرورانند طرفداران و م اطبان آنان نیز با گره زدن وضعیت خود به آنان این آرزو را در سر می

ها دست پیدا کنند. به همین دلیل است که که بدون کار و تالش روزی بتوانند به جایگاه آن

دانند که ممکن است میآسا مردم شهرت را نه یک فرایند طوالنی مدت، که اتفاقی معجزه

ها در بازتولید رویای شان را زیر و رو کنند. این جاست که نقش مهم سلبریتیروزی زندگی

های الزم برای برآورده شود. جامعه و ساختاری که توان و ظرفیتجمعی جوام  آشکار می
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اد را شود که ذهن افرشدن آرزوهای مردم را ندارد، دست به دامان نیروهای جایگزینی می

-ها، ستارههای اجتماعی و سیاسی است که سلبریتیآلگیرند. در خال همین ایدهنگانه می

های سینما و ... در نقش یک مُسَکِن مقطعی، تصویری از رویای دست نیافتنی مردم را به 

خواهند، برسند. کنند که شاید روزی به آن چه میگذارند و آنان را امیدوار مینمایش می

جوان و جوان وجود ساختاری که با تالش در آن بتواند استعداد خود را شکوفا کند برای نو

 های رویاپردازانه است.بهترین درمان به جای مسکن

های ها که جای ارزشهایی مانند سلبریتیامروزه رسانه باید به جای ساخت واقعیت

ها به انعکاس این ش صیت اندحقیقی مانند کارآفرینی خدمتگذاران جامعه و ن بگان را گرفته

هایی که برای نوجوانان و جوانان دارای جذابیت های بصری، هیجانی و سرگرم کنند  در قال 

 باشند بپردازند. 
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