
 
 

411 

 

 در نوین مطالعات مجله

 و مدیریت اقتصاد،

 حسابداری

 

 3دوره: 

 1شماره: 

 1011بهار 

 100-133صفحه: 

 

 

Journal of New Studies 

in Economics, 

Management and 

Accounting 

 

Vol: 3 

No.: 1 

Spring-2021 

Page: 144-163 
 

 هایشبکهفرهنگی اخبار  هایمؤلفهبررسی نقش نمادها و 

و رسانه ملی بر پ( او واتساینستاگرام  ،تلگرام)اجتماعی 

 هویت ملی جوانان
 

 *پیرانی کلثوم

 تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه انسانی، علوم دانشکده رسانه، و فرهنگی مطالعات ارشد کارشناسی

 شرق

 کیدهچ

. باشدمیاجتماعی  هایشبکهفرهنگی اخبار رسانه ملی و  هایمؤلفههدف از این پژوهش شناخت نقش نمادها و 

و اینترنت از  هانامهپایاندر این پژوهش عالوه بر کتاب، مجالت، مقاالت،  هادادهروش پژوهش جهت گردآوری 

نمونه بخشی از  .باشدمیمحقق ساخته  صورتبه دهمورداستفااست که پرسشنامه  شدهاستفادهپرسشنامه نیز 

است در پژوهش حاضر برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد افراد  موردبررسیجامعه 

. جامعه آماری؛ مدیران، کارشناسان، باشدمی ایطبقه صورتبه گیرینمونهبرآورد گردید. روش  333نمونه 

که در  باشدمی صداوسیماجوان سازمان  خبرنگارانر، خبرنگاران معاونت سیاسی و باشگاه ارزیابان، دبیران خب

 باشدمیصوری محتوایی  صورتبهمختلف خبری رادیو و تلویزیون مشغول به کار هستند. روایی پژوهش  هایبخش

بوده است. در مقایسه نقش  هاهمؤلفو برای پایایی از آزمون آلفای کرنباخ استفاده شد، نتایج بیانگر پایا بودن همه 

اجتماعی و رسانه ملی بر هویت جوانان نشان داده شد در همه  هایشبکهی فرهنگی در اخبار هامؤلفهنمادها و 

اجتماعی نسبت به رسانه ملی باالتر بوده است و میزان ضریب  هایشبکهو نمادهای فرهنگی نقش  هامؤلفه

اجتماعی باالتر است.  هایشبکهتوسط اخبار  شدهارائهی فرهنگی هامؤلفههمبستگی و ضریب تعیین در همه 

بعد فرهنگی بر هویت ملی جوانان این دو  هایمقولهتوجه به زیر  ازنظربرآورد گردید  گونهاینگیری کلی  درنتیجه

 ت.و فقط تا حدودی در میزان پرداختن به سبک زندگی رسانه ملی بهتر عمل کرده اس اندبودهمرکز یکسان 

 ی فرهنگیهامؤلفهنمادهای فرهنگی، اجتماعی، رسانه ملی،  هایشبکههویت ملی،  کلیدواژه:

                                                                 
 gelavij1383@yahoo.comیمیل نویسنده مسئول: ا* 
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 مقدمه

که  آیدمیاجتماعی به وجود  ریزیشالودهیا  دهیسازمانهویت شالوده و سازه اجتماعی است که در فرآیند 

یعنی تاریخ، جغرافیا، سیاست و اقتصاد؛ ساختار  آن، عالوه بر ساختار عینی و مادی جامعه شدنساختهدر 

 کنندمینقش ایفای  زمانهم طوربه، ایدئولوژی و سنت نیز هاآرمانفرهنگ، زبان،  ؛ازجملهجامعه معرفتی 

هویت ملی روح یک ملت است که . (11، 4331و توسعه قضائی دادگستری کل استان قم، ریزیبرنامهمعاونت )

و به یک ملت در مقابل سایر  شودمیشناخته یک ملت ذوق و سلیقه  ،ورسومآداب تاریخ، فرهنگ،از طریق 

ابعاد شناختی و عاطفی است. فورست وبرت و کمرون معتقدند، هویت ملی دارای . دهدمیشخصیت  هاملت

ان، جنبه شناختی هویت ملی معطوف به آگاهی و دانش درباره میهن و تعلقات ملی از قبیل: عالئم، نمادها، زب

، هیجانات و احساسات متنوع نسبت به میهن و ناشی از عوامل شناختیبعد عاطفی ... است. و تاریخ، جغرافیا

و ایجاد احساسات و تعلق نسبت به . عالوه بر ابعاد شناختی و عاطفی گیردمیاعضای گروه ملی را در بر 

 انگیزدبرمیمشارکت جویانه اعضاء را و روابط  هاگیریجهت هویت ملیو نمادهای خاص هر جامعه،  هامؤلفه

به به دنبال هویت مطلوب  ،فعال و پرانگیزهجوانان حساس،  .گویندمیکه به این بعد از هویت ملی بعد رفتاری 

از جهات ، به همین لحاظ .پردازندمیگوناگون  و شناختی اجتماعیفرهنگی،  هایارزشو سنجش  وجوجست

در  بر این اعتقاد است که هایبرت. شوندمیمتأثر سنی  هاگروهاقشار و سایر از عاطفی و رفتاری بیش ی، شناخت

است، سه زمینه کلی از تأثیرات وجود دارد: تأثیر  گرفتهانجامبر جامعه  هارسانهکه دربارة آثار  هاییپژوهش

این  که؛ رفتارتغییر بر  هارسانهبر تغییر عقیده و ارزش، تأثیر  هارسانهبر شناخت و ادراک، تأثیر  هارسانه

 آنانجدید  یابیهویتمنجر به  درنهایت ومشهود است ی سنی هاگروهاز سایر  جوانان بیشدر تأثیرات 

 .گرددمی

، مخاطبان و جامعه؛ دارای هارسانه جانبهسهمعتقد است که کارکرد  هارسانهملوین دفلور در زمینه تأثیرات 

ایجاد ابهام در مخاطبان و  شامل تأثیرات شناختی، .شودمیاطبان تأثیرات شناختی، عاطفی و رفتاری بر مخ

هنگام رخ دادن وقایع که  برخورد اطالعات متناقض با یکدیگر است ناشی از ی کهسپس رفع ابهام است. ابهام

بر شکل دادن به نگرش است  هارسانهتأثیر . کنندمیدریافت  هارسانهغیرمنتظره یا متناقض است که مردم از 

، هارسانهتأثیر شناختی دیگر . دارندتکیه هارسانهیرا مخاطبان برای اطالع از محیط پیرامون خود به اطالعات ز
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اجتماعی و فضای سایبر هویت  هایشبکهاعتقاد نظریۀ اجتماعی و انتقادی در  بنا براخبار است.  سازیبرجسته

نظر  بنا بر. هاستگفتمانو  هاتفاوت، هاتوافقاز  ایمجموعهپایدار، واحد و منسجم نداریم بلکه هویت معلول 

هر نقشی  توانندمیبه عقیده ترکل، افراد است.  پذیرانعطافبیش از بیش  هاهویت ،هاشبکهباتلر و هال، در این 

را که دوست دارند بازی کنند زیرا پی بردن به اصالت هویت دشوار است و فاعلیت فرد به شکلی پراکنده وجود 

 .(13و  11، ص پرامود کی نایار) دارد

 ایهای تازههویتتازه  هایقالبامروزی افراد و جوامع در درون  ایشبکهاعتقاد کاستلز، در جامعه  بنا بر

خود این شبکه تحت تأثیر قوای  حالدرعینو  شودمیاز انسان عرضه  ایتازهاین میان تعاریف و در  گیرندمی

ایجاد الگوهای جدید زیست و حیات در نقاط مختلف  درنتیجهئمی و محرکه داخلی دستخوش تغییرات دا

، وی همچنین معتقد است؛ نبردهای فرهنگی، نبردهای قدرت در عصر اطالعات هستند. این نبردها شودمی

به خودی خود صاحب قدرت نیستند. قدرت به  هارسانهاما  گیرد؛میی مختلف صورت هارسانهعمدتاً از طریق 

نمادها و انتقال سریع از ماهرانه  کارگیریبهدر  همآنکه  باشدمی یاطالعات هایشبکهل رفتار در معنای تحمی

وارد جریان روزمره  سادگیبهرا ، مفاهیم و معنایی فرهنگی هاآننوین  هایفناوریو  هارسانهاطالعات است. 

 .گذاردیمتأثیر نیز در چارچوب فرهنگی آنان  تردیدبیکرده که مخاطبان زندگی 

ی هامؤلفه، نمادها و مخاطب محور نظریه اساس بردر پژوهش حاضر به این سؤال پاسخ داده خواهد شد که 

اجتماعی و رسانه ملی چه نقشی بر هویت مخاطبان جوان خواهند داشت. اینکه چه  هایشبکهفرهنگی اخبار 

از  ؟و به چه منظور و با چه تأثیری با استفاده از چه مواد و مصالحی؟ ؟توسط چه کسی ؟چگونه ؟اطالعاتی

 .کنندمیایفای نقش مؤثرند یا در فرآیند معنا سازی هویت مخاطبان جوان  هارسانهطریق 

 تحقیق هایفرضیه

و هویت ملی  اجتماعی هایشبکهی فرهنگی اخبار هامؤلفهبین نمادها و  رسدمیفرضیه اول: به نظر  -4

 جوانان رابطه معناداری وجود دارد.

ی فرهنگی اخبار رسانه ملی و هویت ملی جوانان هامؤلفهبین نمادها و  رسدمیدوم: به نظر فرضیه  -2

 رابطه معناداری وجود دارد.
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 تحقیق هایمدل 1 جدول

 

 روش تحقیق

جان  ازنظرپیمایشی است. توصیفی است زیرا از نوع  توصیفی هادادهنحوة گردآوری  ازنظرروش تحقیق 

 هاییتموقعنشده در  یکاردستتحقیقات تجربی نیستند، زیرا با روابط میان متغیرهای  ( این4833) 4بست

 اکنونهمیا  اندافتادهوقایع یا شرایط قبالً اتفاق  ازآنجاکهدارند.  سروکارساختگی  هاییتموقعطبیعی و نه 

ساخته  هایییهفرض هاآن . درکندیمانتخاب  هاآنموجودند، پژوهشگر متغیرهای مناسب را برای تحلیل روابط 

. بردیمقیاسی را به کار  -منطقی استدالل استقرایی یهاروشو آزموده شده و برای رسیدن به قوانین کلی 

تا هنگام استنباط خصائص از روی  شودمیاستفاده  یریگنمونه یهاروشهمچنین در این تحقیقات غالباً از 

                                                                 
1.John Best 
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که ممکن است  هراندازهرا  هاروشند. در این روش، متغیرها و مشاهدة نمونه بتواند خطای آن را برآورد کن

شریفی و )که سایر پژوهشگران بتوانند تحقیق را تکرار نمایند  یاگونهبه کنندمیدقیق و کامل توصیف 

 (.412: 4311همکارش،

 جامعه آماری

و معاونت سیاسی ن مدیران، کارشناسان، ارزیابان، دبیران خبر، خبرنگارا 2311درمجموع جامعه آماری 

مختلف خبری رادیو و تلویزیون مشغول  یهابخشکه در  باشدمی مایصداوسجوان سازمان  خبرنگارانباشگاه 

 به کار هستند.

 گیرینمونهنمونه آماری و روش 

است در پژوهش حاضر برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران  موردبررسینمونه بخشی از جامعه 

 یریگنمونه. باشدمی ایطبقه صورتبه گیرینمونهبرآورد گردید. روش  333د افراد نمونه استفاده شد و تعدا

هنگامی مناسب است که بتوانیم جامعه آماری را نسبت به صفت مربوطه طوری تقسیم کنیم که  یاطبقه

 .صفت مربوطه شبیه به هم باشند ازنظرواحدها در داخل طبقات 

 هادادهابزار گردآوری 

و اینترنت از پرسشنامه  هانامهپایاندر این پژوهش عالوه بر کتاب، مجالت، مقاالت،  هادادهردآوری جهت گ 

 است. شدهاستفادهنیز 

 باشدمی گویه 13سؤال و  43آن  سؤاالتو تعداد  باشدمیمحقق ساخته  صورتبه مورداستفادهپرسشنامه 

 .باشدمیلیکرت  صورتبهرسشنامه پ گذارینمرهطیف 

 معموالًاعتبار محتوا نوعی اعتبار است که  .ای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شدبر

برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید  شود.می کاربردهبه یریگاندازهیک ابزار  دهندهلیتشکبرای بررسی اجزای 

ابزار معرف  دهندهلیتشک یهاسؤالمانند طراحی پرسشنامه( چنان عمل کرد که )در موقع ساختن ابزار 

با تدوین  زمانهمبنابراین اعتبار محتوا ویژگی ساختاری ابزار است که  ؛باشد شدهانتخابمحتوای  یهاقسمت

 موردمطالعهتوسط افرادی متخصص در موضوع  معموالًشود. اعتبار محتوای یک آزمون آزمون در آن تنیده می
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کرد. در پژوهش حاضر برای  استفادهمحتوا به قضاوت داوران بستگی دارد. اعتبار  رونیازاشود. تعیین می

یوده  18/3دارای شاخصی باالتر از  سؤاالتپژوهش حاضر همه  رد استفاده گردید. CVIبررسی روایی از فرم 

 است.

 پایایی پرسشنامه

شود. اگر مقدار این شاخص برای سؤاالت پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده میبرای بررسی پایایی 

مربوط به  سؤاالتکه  گوییم پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار استباشد، می 3711پرسشنامه بیشتر از 

ست و میزان ضریب فرهنگی دارای اعتبار قابل قبولی ا ینمادهای مربوط به هامؤلفهسنجش هویت ملی و همه 

 .باشدمی 1/3آلفای کرنباخ باالتر از 

 هاداده وتحلیلتجزیهروش 

و در بخش آمار توصیفی از جدول فراوانی،  قرارگرفته وتحلیلتجزیهمورد  SPSS افزارنرمتوسط  هاداده 

استفاده  هایافتهدیر نمودن مقا فهمقابلمقایسه و  منظوربه هامؤلفهمیانگین، درصد فراوانی نسبت به هر یک از 

 هادادهجهت تشخیص نرمال بودن  4اسمیرونوف -شد و در بخش آمار استنباطی ابتدا از آزمون کولموگروف

ضریب همبستگی و رگرسیون ساده و نرمال تشخیص داده شدند سپس از آزمون  هادادهاستفاده شد و چون 

 استفاده شد. گامبهگام

 وتحلیلتجزیه

استفاده شد و سپس  هادادهاسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن  -از آزمون کلموگروفابتدا در این بخش 

 ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. از آزمون برای بررسی اهداف

 

 

 

                                                                 
1. Kolmogorov-Smirnov 

https://parsmodir.com/db/research/cvr.php
https://parsmodir.com/db/research/cvr.php
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 هادادهتوصیف 

 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت

 مربوط به توزیع فراواني جنسیت 2 جدول

 جنسیت فراوانی درصد

1/11 

1/12 

3/433 

483 

413 

333 

 مرد

 زن

 مجموع

 

که مشاهده  طورهمان .باشندمیزن  %1/12افراد نمونه مرد و  %1/11 دهدمینتایج جدول فوق نشان 

 ر است.باالت %41ن نسبت به زنان تعداد مردا شودمی

 ح تحصیالتسطتوزیع فراوانی مربوط به 

 مربوط به توزیع فراواني سطح تحصیالت 3 جدول

 سطح تحصیالت فراوانی درصد

3/4 

3/31 

1/12 

1/8 

3/433 

1 

443 

411 

32 

333 

 دیپلم

 لیسانس

 لیسانسفوق

 دکتری

 مجموع

 

و  لیسانسفوق %1/12لیسانس،  %3/31افراد نمونه مدرک دیپلم،  %3/4 دهدمینتایج جدول فوق نشان 

 .باشندمیمدرک دکتری دارای  1/8%
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 وزیع فراوانی مربوط به سنت

 مربوط به توزیع فراواني سن 0 جدول

 سن فراوانی درصد

4/8 

2/44 

3/43 

3/43 

1/21 

3/41 

3/4 

1/82 

3/1 

3/433 

33 

31 

11 

11 

33 

11 

1 

331 

21 

333 

 سال 21تا 

 سال 33-21بین 

 سال 31-34بین 

 سال 13-31بین 

 سال 11-14بین 

 سال 13تا  11بین 

 سال 13باالتر 

 مجموع

 بدون پاسخ

 مجموع

 21/33میانگین= 41/3انحراف استاندارد= 

 

 33تا  21بین  %2/44سال است،  21افراد نمونه سنشان کمتر از  %4/8 دهدمینتایج جدول فوق نشان 

تا  11بین  %3/41سال،  11تا  14بین  %1/21سال،  13تا  31بین  %3/43سال،  31تا  34 بین %3/43سال، 

 .ندادندنفر( به این گزینه پاسخی  21) یعنی %3/1سال دارند. همچنین  13باالتر از  %3/4سال و  13

 سابقه خدمته توزیع فراوانی مربوط ب

 مربوط به توزیع فراواني سابقه خدمت 5 جدول

 سابقه خدمت فراوانی درصد

1/42 

4/48 

1/23 

2/31 

3/43 

3/433 

12 

13 

13 

443 

11 

333 

 سال 1-4بین 

 سال 43-1بین 

 سال 41-44بین 

 سال 23-41بین 

 سال 23بیشتر از 

 مجموع

 41میانگین=  12/1انحراف استاندارد= 
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تا  1بین  %4/48سال سابقه خدمت دارند،  1تا  4افراد نمونه بین  %1/42 دهدمینشان  نتایج جدول فوق

سال سابقه خدمت  23یشتر از ب %3/43سال و  23تا  41بین  %2/31سال،  41تا  44بین  %1/23سال،  43

 .دارند

 هاادهدتحلیل 

 هادادهآزمون نرمال بودن 

 هادادهاسمیرنوف استفاده شود و با توجه به  -برای تعیین نوع آزمون آماری الزم است از آزمون کلموگروف

 . فرض صفر و خالف عبارت است از:پارامتریک و یا غیر پارامتریک استفاده کرد هایآزموناز 

05/0

05/0

1

0





sigH

sigH

 
 هادادهاسمیرنوف جهت بررسي نرمال بودن  -مون کولموگروفمربوط به آز 3 جدول

 شبکه اجتماعي Z سطح معناداری رسانه ملي z سطح معناداری

 هویت ملی 131/3 333/3 هویت ملی 181/3 112/3

صدم معنادار نیست چون مقدار سطح  1برای همه متغیرها در سطح آلفای  zفوق میزان  با توجه به جدول

ی مربوط به این هاداده درواقع شودنمیو فرض صفر رد  باشدمی تربزرگ 31/3از مقدار  (p-valu) معناداری

ضریب همبستگی ) پارامتریک هایآزموناز  هافرضیهدرنتیجه برای آزمون  کندمیمتغیر از توزیع نرمال تبعیت 

 .گرددمیپیرسون و رگرسیون( استفاده 

 تحقیق هایفرضیه

اجتماعي و  هایشبکهی فرهنگي اخبار هامؤلفهنمادها و بین  رسدميفرضیه اول: به نظر  -4

برای آزمون فرضیه فوق ابتدا همبستگی متغیرها  هویت ملي جوانان رابطه معناداری وجود دارد.

برای میزان  گامبهگاممحاسبه شد که رابطۀ بین متغیرها به دست آید و سپس از آزمون رگرسیون 

 با توجه به متغیرهای مستقل استفاده گردید.بینی متغیر وابسته پیش
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 مربوط به ضریب تعیین رگرسیون 7 جدول

 ضریب تعیین ضریب تعدیل خطای برآورد
 ضریب همبستگي

 گام
Sig R 

34/1 

41/1 

331/3 

141/3 

338/3 

124/3 

334/3 

334/3 

121/3 

118/3 

 اول

 دوم

 

 معنوی هایارزشگام اول: 

 فرهنگي هایارزش معنوی و هایارزش گام دوم:

معنوی وارد معادله رگرسیون شده  هایارزشدر گام اول  دهدمینتایج ضریب همبستگی در فوق نشان 

اجتماعی وارد معادله  هایشبکهمعنوی اخبار  هایارزشفرهنگی در کنار  هایارزشاست و در گام دوم 

جوانان را دارد و ضریب تعیین رگرسیون قدرت تبیین هویت ملی  مؤلفهرگرسیون شد. نتایج نشان داد این دو 

از تغییرات حاصل از هویت  %1/14دهد باشد که این میزان نشان میمی R2= 141/3در برآورد شده برابر با 

اجتماعی تبیین  هایشبکهدر اخبار  شدهارائهفرهنگی  هایارزشمعنوی و  هایارزشملی در جوانان توسط 

 حذف شدند. بینیپیشقدرت ضعیف در به دلیل  هامؤلفهسایر  .شودمی

 مربوط به معادلة خط رگرسیون 8 جدول

 T سطح معناداری
 غیراستانداردبتای  بتای استاندارد

 مدل رگرسیون
 B خطای معیار بتا

334/3 

334/3 

33/1 

11/41 

 

121/3 

13/4 

313/3 

844/8 

181/3 

 (a) مبداءعرض از 

 معنوی هایارزش

334/3 

334/3 

334/3 

43/1 

11/41 

21/1 

 

113/ 

223/3 

11/4 

311/3 

311/3 

18/42 

331/3 

481/3 

 عرض از مبداء

 معنوی هایارزش

 فرهنگی هایارزش

 

 متغیر وابسته: هویت ملي جوانان

معادلۀ خط توان دهد و با توجه به این جدول میجدول بتا در فوق نتایج نهایی رگرسیون را نشان می

 رگرسیون را ترسیم کرد:
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 = هویت ملی جوانان18/42 +331/3(معنوی هایارزش) +481/3فرهنگی( هایارزش)

 هایشبکهدر اخبار  شدهمطرحفرهنگی  هایارزشمعنوی و  هایارزشدهد نتایج جدول فوق نشان می

توان گفت به ، همچنین با توجه به میزان بتا میباشندمیهویت ملی جوانان  بینیپیشاجتماعی دارای قدرت 

 113/3اجتماعی، هویت ملی جوانان  هایشبکهدر اخبار  شدهارائهمعنوی  هایارزشد افزایش در یک واح ازای

اجتماعی،  هایشبکهدر اخبار  شدهارائهفرهنگی  هایارزشیک واحد افزایش در  ازایو به  یابدمیافزایش 

 %1در سطح آلفای  t ارهمبا توجه به آ هابینیپیشکه این میزان  یابدمیافزایش  223/3هویت ملی جوانان 

و سپس  اندبودهباالتری  بینیپیشمعنوی دارای قدرت  هایارزش شودمیکه مشاهده  طورهمانمعنادار است. 

از معادله رگرسیون  بینیپیشبه دلیل قدرت ضعیف در  هامؤلفهاما سایر  باشدمیفرهنگی  هایارزش

 .اندشدهحذف

ی فرهنگي اخبار رسانه ملي و هویت ملي هامؤلفها و بین نماده رسدميفرضیه دوم: به نظر  -2

 جوانان رابطه معناداری وجود دارد.

برای آزمون فرضیه فوق ابتدا همبستگی متغیرها محاسبه شد که رابطۀ بین متغیرها به دست آید و سپس 

 مستقل استفاده گردید. هایبینی متغیر وابسته با توجه به متغیربرای میزان پیش گامبهگام از آزمون رگرسیون

 مربوط به ضریب تعیین رگرسیون 9 جدول

 ضریب تعیین ضریب تعدیل خطای برآورد
 ضریب همبستگي

 گام
Sig r 

11/1 

21/1 

22/1 

311/3 

144/3 

141/3 

311/3 

141/3 

124/3 

334/3 

334/3 

334/3 

131/3 

111/3 

118/3 

 اول

 دوم

 سوم

 

 معنوی هایارزشگام اول: 

 فرهنگي هایارزشمعنوی و  هایشارزگام دوم: 

 فرهنگي و سبک زندگي هایارزشمعنوی،  هایارزشگام سوم: 
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توسط رسانه  شدهارائهمعنوی اخبار  هایارزشدر گام اول  دهدمینتایج ضریب همبستگی در فوق نشان 

ی اخبار معنو هایارزشفرهنگی در کنار  هایارزشملی وارد معادله رگرسیون شده است و در گام دوم 

قبلی وارد  مؤلفهتوسط رسانه ملی وارد معادله رگرسیون شد و در گام سوم سبک زندگی در کنار دو  شدهارائه

قدرت تبیین  مؤلفهاین سه  دهدمینتایج نشان  شودمیکه مشاهده  طورانهممعادله رگرسیون شده است. 

باشد که این میزان می R2= 124/3برابر با هویت ملی جوانان را دارد و ضریب تعیین رگرسیون در برآورد شده 

 فرهنگی هایارزشمعنوی و  هایارزشاز تغییرات حاصل از هویت ملی در جوانان توسط  %4/12دهد نشان می

 بینیپیشدرت ضعیف در به دلیل ق هامؤلفهسایر  .شودمیدر رسانه ملی تبیین  شدهارائهو سبک زندگی اخبار 

 حذف شدند.

 به معادلة خط رگرسیون مربوط 11 جدول

 T سطح معناداری
 غیراستانداردبتای  بتای استاندارد

 مدل رگرسیون
 B خطای معیار بتا

334/3 

334/3 

31/1 

11/43 
131/3 

14/4 

313/3 

348/43 

114/3 

 (a) مبداءعرض از 

 معنوی هایارزش

334/3 

334/3 

334/3 

11/1 

32/41 

48/1 

111/3 

212/3 

33/4 

311/ 

311/3 

21/41 

341/3 

213/3 

 عرض از مبداء

 معنوی هایارزش

 فرهنگی هایارزش

334/3 

334/3 

334/3 

334/3 

13/1 

33/41 

31/2 

83/4 

111/3 

411/3 

431/3 

33/4 

311/3 

311/3 

311/3 

21/41 

331/3 

411/3 

442/3 

 عرض از مبداء

 معنوی هایارزش

 فرهنگی هایارزش

 سبک زندگی

 

 نمتغیر وابسته: هویت ملي جوانا

توان معادلۀ خط دهد و با توجه به این جدول میجدول بتا در فوق نتایج نهایی رگرسیون را نشان می

 رگرسیون را ترسیم کرد:

= هویت ملی 21/41 +331/3(معنوی هایارزش)+ 411/3فرهنگی( هایارزش)+ 442/3سبک زندگی()

 جوانان
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در اخبار  شدهمطرحرهنگی و سبک زندگی ف هایارزشمعنوی،  هایارزشدهد نتایج جدول فوق نشان می

توان گفت به ، همچنین با توجه به میزان بتا میباشندمیهویت ملی جوانان  بینیپیشرسانه ملی دارای قدرت 

افزایش  111/3در اخبار رسانه ملی، هویت ملی جوانان  شدهارائهمعنوی  هایارزشیک واحد افزایش در  ازای

در اخبار رسانه ملی، هویت ملی جوانان  شدهارائهفرهنگی  هایارزشد افزایش در یک واح ازایو به  یابدمی

در اخبار رسانه ملی، هویت ملی  شدهارائهیک واحد افزایش در سبک زندگی  ازایو به  یابدمیافزایش  411/3

معنادار است.  %1 در سطح آلفای t با توجه به آماره هاینیبپیشکه این میزان  یابدمیافزایش  431/3جوانان 

 هایارزشو سپس  اندبودهمعنوی دارای قدرت پیش بنی باالتری  هایارزش شودمیکه مشاهده  طورهمان

از معادله رگرسیون  بینیپیشبه دلیل قدرت ضعیف در  هامؤلفهاما سایر  باشدمیفرهنگی و سبک زندگی 

 .اندشدهحذف

بر هویت  اجتماعي و رسانه ملي هایشبکهاخبار ی فرهنگي در هامؤلفهنمادها و مقایسه نقش 

 جوانان.

 اجتماعي بر هویت جوانان هایشبکهی فرهنگي در اخبار رسانه ملي و هامؤلفهنقش  مقایسهمربوط به  11 جدول

 ضریب تعیین گیرینتیجه
ضریب 

 همبستگي
 هاگروه

ی هامؤلفه

 فرهنگي

 رسانه ملی <شبکه اجتماعی
 هایارزش اجتماعی هایشبکهاخبار  121/3 338/3

 رسانه ملی 131/3 311/3 معنوی

 رسانه ملی <شبکه اجتماعی
 اجتماعی هایشبکهاخبار  311/3 431/3

 مناسک مذهبی
 رسانه ملی 344/3 381/3

 رسانه ملی <شبکه اجتماعی
 اجتماعی هایشبکهاخبار  212/3 313/3

 اعتقادات مذهبی
 رسانه ملی 233/3 31/3

 رسانه ملی <تماعیشبکه اج
 هایارزش اجتماعی هایشبکهاخبار  243/3 311/3

 رسانه ملی 413/3 341/3 فرهنگی

 رسانه ملی <شبکه اجتماعی
 اجتماعی هایشبکهاخبار  411/3 321/3

 سبک زندگی
 رسانه ملی 421/3 341/3

 

اجتماعی و رسانه  هایهشبکی فرهنگی در اخبار هامؤلفهنمادها و مقایسه نقش جدول فوق مربوط به 

نقش  و نمادهای فرهنگی هامؤلفهدر همه  شودمیکه مشاهده  طورهمان. باشدمیبر هویت جوانان  ملی
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اجتماعی نسبت به رسانه ملی باالتر بوده است و میزان ضریب همبستگی و ضریب تعیین در همه  هایشبکه

 عی باالتر است.اجتما هایشبکهار بتوسط اخ شدهارائهی فرهنگی هامؤلفه

 گیرینتیجه

 (بعدیتکنتایج حاصل جدول ) پژوهش هاییافته

زن  413 ونفر مرد  483نفر افراد نمونه  333از مجموع  دهدمیرافی نشان گنتایج حاصل از ویژگی دمو

 2/44سال دارند،  21 تادرصد افراد در سن  4/8همچنین  .باشدمیدرصد زن  1/12درصد مرد و  1/11یعنی 

 1/21سال،  13تا  31 درصد بین 3/43 سال، 31تا  34درصد بین  3/43سال دارند،  33تا  21بین  درصد

سال دارند. نتایج پژوهش  13درصد باالتر از  3/4و  سال 13تا  11درصد بین  3/41سال،  11تا  14درصد بین 

سطح  ازنظر ستند.سال در بخش خبری رسانه ملی کمتر مشغول به کار ه 31نشان داده که گروه سنی تا 

درصد  1/8و  لیسانسفوقدرصد  1/12درصد لیسانس،  3/31درصد دیپلم دارند،  3/4تحصیالت نشان داده شد 

 لیسانسفوقتحقیق، بیشتر از نیمی از شاغالن دارای تحصیالت در سطح  هاییافتهدکتری دارند. بر اساس 

 4/48سال سابقه خدمت دارند، 1 تا 4درصد بین  1/42سابقه خدمت نتایج بیانگر این بود که  ازنظر هستند.

درصد  3/43و  سال 23تا  41درصد بین  2/31سال،  41تا  44درصد بین  1/23سال،  43تا  1درصد بین 

 سال دارند. باالترین درصد شاغلین نزدیک به سن بازنشستگی هستند. 23بیشتر از 

درصد  2/24، اصالًدرصد  4/2اده شد ساعات دنبال کردن خبر رسانه ملی نشان د خصوص درچنین مه 

 1درصد بیشتر از  3/33و  ساعت 1تا  2درصد بین  4/48ساعت،  2 تا 4درصد بین  2/21ساعت،  4کمتر از 

 1. درصد باالیی از شاغلین بخش اخبار رسانه ملی ساعاتی بیشتر از کنندمیساعت خبر رسانه ملی را دنبال 

 .ندکنمیساعت اخبار رسانه ملی را دنبال 

درصد زیاد،  2/31درصد خیلی زیاد،  3/4هماهنگی پوشش خبری رسانه ملی با مسائل روز نشان داده شد. 

درصد خیلی کم، اعتقاد به هماهنگی خبر رسانه ملی با مسائل روز  8/3و  درصد کم 8/1درصد متوسط،  2/14

اخبار رسانه ملی مسائل روز را حد  اعتقاددارندتحقیق بیشتر از نیمی از پاسخگویان  هاییافتهدارند. بر اساس 

درصد خیلی  3/4 جامعه نشان داده شد بافرهنگمیزان همخوانی خبر رسانه ملی  .دهدمیمتوسط پوشش 

درصد خیلی کم معتقد به همخوانی خبر  8/3و  درصد کم 23درصد متوسط،  1/38درصد زیاد،  1/34 زیاد،



 

413 

 

 www.jnsm.ir                            100-133  /ص1011بهار / 1/شماره 3/دوره حسابداری و مدیریت اقتصاد، در نوین طالعاتم مجله

Journal of New Studies in Economics, Management and Accounting/Vol.3/No.1/Spring-2021/144-163 

در این زمینه وجود ندارد. تنوع  نظریاتفاقتحقیق  هاییافتهه جامعه دارند. با توجه ب بافرهنگرسانه ملی 

 8/11درصد زیاد،  3/41درصد خیلی زیاد،  3/4و محتوی خبر رسانه ملی نشان داده شد  خبری در موضوع

درصد کم، اعتقاد به تنوع خبری در موضوع و محتوی در رسانه ملی دارند. رقمی نزدیک  1/41درصد متوسط، 

 هایشبکهتقدند تنوع موضوعی و محتوی خبر رسانه ملی در حد متوسط است. دسترسی به درصد مع 13به 

اجتماعی دسترسی دارند. بر اساس  هایشبکهدرصد خیر، به  3/4درصد بلی و  2/83اجتماعی نشان داده شد 

 هایشبکه اجتماعی دسترسی دارند. دنبال کردن خبر هایشبکهتمامی پاسخگویان به  تقریباًتحقیق  هاییافته

تا  2درصد بین  3/23ساعت،  2 تا 4 درصد بین 1/33ساعت،  4 درصد کمتر از 1/43اجتماعی نشان داده شد 

 ملی. در مقایسه با رسانه کنندمیاجتماعی را دنبال  هایشبکهساعت، خبر  1درصد بیشتر از  1/21ساعت،  1

ساعت اخبار  2تا  4ات کمتری یعنی بین درصد باالیی از پاسخگویان ساع (ساعت 1درصد بیشتر از  3/33)

 .کنندمیاجتماعی را دنبال  هایشبکه

 3/11درصد خیلی زیاد،  1/23اجتماعی با مسائل روز نشان داده شد  هایشبکههماهنگی پوشش خبری 

اجتماعی با مسائل روز  هایشبکهدرصد کم، اعتقاد به هماهنگی خبر  3/1درصد متوسط،  1/21درصد زیاد 

پاسخگویان نظر مساعدتری نسبت به  (درصد در حد متوسط 2/14)که در مقایسه با رسانه ملی دارند 

اجتماعی  هایشبکهمیزان همخوانی خبر  اجتماعی با مسائل روز جامعه دارند. هایشبکههماهنگی خبر 

 درصد کم 44/ 1درصد متوسط،  4/12درصد زیاد،  31درصد خیلی زیاد،  1/1جامعه نشان داده شد  بافرهنگ

جامعه همخوانی دارد. در هر دو رسانه همخوانی خبر را  بافرهنگدرصد خیلی کم، اخبار شبکه اجتماعی  3/4و 

. پاسخگویان معتقدند اخبار هر دو رسانه در باالترین درصد در حد انددانستهمتوسط  دردجامعه  بافرهنگ

تن درصدهای بعدی یعنی حد زیاد و خیلی زیاد به اما با در نظر گرف ؛جامعه همخوانی دارند بافرهنگمتوسط 

میزان  جامعه همخوانی بیشتری دارند. بافرهنگاجتماعی نسبت به رسانه ملی  هایشبکهاعتقاد پاسخگویان 

درصد  1/11درصد خیلی زیاد،  2/21اجتماعی نشان داده شد  هایشبکهتنوع خبری در موضوع و محتوی 

اجتماعی دارای تنوع خبری در موضوع  هایشبکهصد کم و خیلی کم، اخبار در 3/4 درصد متوسط، 1/21زیاد، 

 هایشبکهتنوع خبری  (درصد در حد متوسط 13حدود )هر در مقایسه با رسانه ملی  که ؛و محتوی است

 زیاد تنوع خبری دارند. درددرصد  1/11اجتماعی 
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 هافرضیهنتایج حاصل از آزمون 

اجتماعی و هویت ملی جوانان  هایشبکهی فرهنگی اخبار هامؤلفهنمادها و بین  رسدمیفرضیه اول: به نظر 

معنوی و  هایارزشنشان داده شد  گامبهگامرابطه معناداری وجود دارد. در تحلیل حاصل از رگرسیون 

فرهنگی قدرت تبیین هویت ملی جوانان را دارد و ضریب تعیین رگرسیون برآورد شده برابر با  هایارزش

141/3 =R2 از تغییرات حاصل از هویت ملی در جوانان توسط  %1/14داد باشد که این میزان نشان می

به  هامؤلفهسایر  .شودمیاجتماعی تبیین  هایشبکهدر اخبار  شدهارائهفرهنگی  هایارزشمعنوی و  هایارزش

 حذف شدند. بینیپیشدلیل قدرت ضعیف در 

های بررسی نقش شبکه»( پژوهشی با عنوان 4382) پوریچیبه پژوهش  توانمیهمسو  هایپژوهشاز 

های این پژوهش نشان داد بین اشاره داشت. یافته «اجتماعی مجازی در تغییرات هویت فرهنگی کاربران

داری وجود دارد و های اجتماعی مجازی و تغییرات هویت فرهنگی کاربران همبستگی معنیاستفاده از شبکه

ها تأثیرگذار گذشته و سنت ورسومآدابدین، زبان، ازجملههویت فرهنگی کاربران  هایاین شبکه بر مؤلفه

 باشند.می

ی فرهنگی اخبار رسانه ملی و هویت ملی جوانان رابطه هامؤلفهبین نمادها و  رسدمیدوم: به نظر  فرضیه

 معناداری وجود دارد.

فرهنگی و سبک زندگی  هایارزشعنوی، م هایارزشنشان داده شد  گامبهگامتحلیل حاصل از رگرسیون 

باشد می R2= 124/3قدرت تبیین هویت ملی جوانان را دارند و ضریب تعیین رگرسیون برآورد شده برابر با 

معنوی و  هایارزشاز تغییرات حاصل از هویت ملی در جوانان توسط  %4/12بیانگر این بود که که این میزان 

به دلیل قدرت  هامؤلفهسایر  .شودمیدر رسانه ملی تبیین  شدهارائهبار و سبک زندگی اخ فرهنگی هایارزش

 حذف شدند. بینیپیشضعیف در 

بررسی نقش »( با عنوان 4383) غفاریبه پژوهش  توانمی آمدهدستبههمسو با نتایج  هایپژوهشاز 

نظران اشاره داشت در این باز دیدگاه صاح «رسانه ملی در توسعه ارتباطات بین فرهنگی در میان اقوام ایرانی

پژوهش سیمای ملی جمهوری اسالمی ایران در راستای طراحی، ساخت و ارائه میزگردهای فرهنگی و 

های ورزشی، های کودکان و نوجوانان، ترانه و موسیقی و گزارشمذهبی(، برنامه)های دینی اجتماعی، سریال
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زمینه را برای توسعه ارتباطات بین فرهنگی فراهم ساخته همواره با در نظر داشتن ایجاد وحدت و انسجام ملی، 

 حسنیاما در پژوهش دیگر از  ؛است و رسانه ملی توانسته است به میزان باالیی سبک زندگی را ارائه دهد

 بوده است. تأثیرگذار «نگی جوانانهای اجتماعی مجازی بر سبک زندگی فرهشبکه» (4381)

بر هویت جوانان  اجتماعی و رسانه ملی هایشبکهی فرهنگی در اخبار هامؤلفهنمادها و در مقایسه نقش 

اجتماعی نسبت به رسانه ملی باالتر بوده  هایشبکهو نمادهای فرهنگی نقش  هامؤلفهنشان داده شد در همه 

 هایشبکهتوسط اخبار  شدهارائهی فرهنگی هامؤلفهاست و میزان ضریب همبستگی و ضریب تعیین در همه 

، %8/33معنوی با  هایارزشاجتماعی به ترتیب  هایشبکهتوسط  شدهارائهدر اخبار عی باالتر است. اجتما

قدرت  %1/2 و سبک زندگی با %2/1فرهنگی  هایارزش، %3/1، اعتقادات مذهبی %1/43مناسک مذهبی با 

، مناسک %1/31وی با معن هایارزشدر اخبار رسانه ملی  کهدرحالیتبیین هویت ملی جوانان را داشته است 

قدرت تبیین هویت  %1/4 و سبک زندگی با %3/2فرهنگی  هایارزش، %3/1، اعتقادات مذهبی %1/8مذهبی با 

بعد  هایمقولهتوجه به زیر  ازنظربرآورد گردید  گونهاینگیری کلی  درنتیجهملی جوانان را داشته است. 

و فقط تا حدودی در میزان پرداختن به سبک  اندبودهفرهنگی بر هویت ملی جوانان این دو مرکز یکسان 

 زندگی رسانه ملی بهتر عمل کرده است.

 پژوهشی هاپیشنهاد

  اجتماعی و  هایشبکهی فرهنگی اخبار هامؤلفهنمادها و منطبق با نتایج حاصل از پژوهش از بین

ملی جوانان هویت  بینیپیشدارای باالترین قدرت  مذهبی مناسکمعنوی و  هایارزشرسانه ملی 

ی فرهنگی هامؤلفهبرای افزایش هویت ملی جوانان سایر  شودمیبوده است، در این خصوص پیشنهاد 

 اجتماعی و رسانه ملی گنجانده شود. هایشبکهدر اخبار 

  دارد  تأثیردر اخبار رسانه ملی بر هویت جوانان  شدهارائهسبک زندگی  شدهاستخراجبر طبق نتایج

بوده است  ترضعیفو نمادها بسیار  هامؤلفهاجتماعی میزان اثر در کنار سایر  هایهشبکدر  کهدرحالی

پرداخته اجتماعی در ارائه اخبار  هایشبکهنقاط ضعف  به شناسایی شودمیدر این خصوص توصیه 

 .شود
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   اجتماعی در  هایشبکهی ملی و هارسانهاعتقادی و مذهبی در  هایارزشضعیف  تأثیربا توجه به

اجتماعی و رسانه ملی( از  هایشبکه)در ارائه اخبار  شودمیبر هویت ملی جوانان پیشنهاد  اثرگذاری

شناسایی نقاط ضعف این دو جامعه به تقویت هویت جوانان  به شدهارائه هایبرنامهطریق بازنگری در 

 کمک کنند.

 و  اندبودهباالیی  بینیپیشمعنوی و فرهنگی دارای قدرت  هایارزش شودمیکه مشاهده  طورهمان

ی موجود هارسانهکه این مسئله بیانگر ضعف عملکرد  اندداشتهضعیفی  بینیپیشقدرت  هامؤلفهسایر 

 چندبعدی صورتبهبهتر این بود که  آنکهحال کنندمیعمل  بعدیتک صورتبهدر جامعه است که 

 جامعه بپردازند. عمل کنند و از طریق همه ابعاد به تقویت هویت ملی جوانان و

  کلی در نظر گرفته شد  صورتبهپ( آ واتستلگرام، اینستاگرام )اجتماعی  هایشبکهدر پژوهش حاضر

اجتماعی را تفکیک کنند و به  هایشبکهآتی خود  هایپژوهشدر  شودمیبه پژوهشگران آتی توصیه 

 مجزا پرداخته شود. صورتبه هرکدام تأثیر

  های سیاسی و بین فرهنگی هم ی فرهنگی به نمادهامؤلفهوه بر عال شودیمبه پژوهشگران آتی توصیه

 بر هویت ملی بررسی شود. هاآنپرداخته شود و نقش 

 پژوهش هایمحدودیت

  سؤاالتاز پژوهش بوده است، افراد نمونه در پاسخ به  گیرینمونهپژوهش حاضر  هایمحدودیتاز 

که  هرچند، رفتندیماز افراد از پاسخ دادن طفره  و برخی کردندمیعمل  بااحتیاطپرسشنامه 

 به افراد نمونه داده بود. پژوهشگر اطمینان کافی را برای اجرا

  ی فرهنگی پژوهشگر ناچار به هامؤلفهبا توجه به نبودن پرسشنامه استاندارد در خصوص نمادها و

د که این مسئله زمان زیادی از ساخت ابزار محقق ساخته گردید و روایی و پایایی ابزار را بررسی کر

 پژوهشگر را به خود اختصاص داد.

  پژوهش حاضر بوده است. هایمحدودیتعدم دسترسی آسان به افراد نمونه از دیگر 
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 دیگر  از سؤاالتدر پاسخ دادن به  شاناعتقادیافراد با توجه به اعتقادات سیاسی و  گیریجهت

 بوده است. حاضر پژوهش هایمحدودیت

 



 

413 

 

 www.jnsm.ir                            100-133  /ص1011بهار / 1/شماره 3/دوره حسابداری و مدیریت اقتصاد، در نوین طالعاتم مجله

Journal of New Studies in Economics, Management and Accounting/Vol.3/No.1/Spring-2021/144-163 

 منابع

 ،هویت تغییرات در مجازی اجتماعی هایشبکه نقش عنوان با پژوهشی( 4383. )آتیه یحیی، پور صدیقه، ببران 

 .42 و 44 شماره خبری، علوم فصلنامه کاربران، فرهنگی

 نامه پایان کاربران، فرهنگی هویت تغییرات در مجازی اجتماعی هایشبکه نقش بررسی(. 4382) پوریچی 

 .مرکز تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه در ارشد، کارشناسی

 ،دانشجویان مطالعه جوانان فرهنگی زندگی سبک و مجازی اجتماعی هایشبکه(. 4381) محمدحسین حسنی 

 .طباطبایی عالمه دانشگاه فرهنگی، گرایش شناسی،جامعه رشته دکترا، مقطع نامه پایان تهران، دانشگاه

 ،دیدگاه از ایرانی اقوام میان در فرهنگی بین ارتباطات توسعه در ملی رسانه نقش بررسی(. 4383. )زهرا غفاری 

 .شرق تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارتباطات، رشته ارشد، کارشناسی نامه پایان نظران،صاحب

 گودرز و عاملی سعیدرضا ترجمه مجازی، های فرهنگ و نوین هایرسانه بر درآمدی(. 4381) پرامودکی نایار، کی 

 .سیما و صدا افکار سنجش و پژوهش مرکز: نشر اول، چاپ میرانی،

 مباحث سلسله) نوین هایرسانه و جامعه(. 4331) قم استان کل دادگستری قضائی توسعه و ریزیبرنامه معاونت 

 .اول چاپ هوشنگی، طیبه و کریمی فاطمه کریمی، اصغر محققان ،(یقضای بهداشت


