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 چکيده
های نوین سبب گیری رسانهگسترش روزافزون اجتماعات مجازی در عصر جهانی شدن و همه 

زی ضای مجایک جابجایی محسوس در مرجع تفکر و شناخت)شناخت شناسی( در بین کاربران ف

از فرهنگ سنتی خانواده محور به سمت جامعه شبکه محور شده است؛ دیگر همانند گذشته تنها 

ها و نظام آموزشی مبتنی برکتابت و پذیری افراد رسانهتبع آن جامعهمرجع دانش و شناخت و به

در  و دهی شدهتوصیفی سازمان -پژوهش حاضر به روش اسنادی و تحلیلیخانواده، ... نیستند؛ 

پذیری سنتی)مبتنی بر خانواده، و اجتماع،...( و مدرن)مبتنی بر فضای به بررسی تفاوت جامعهآن 

شده است. تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به این مسئله است که فضای مجازی مجازی( پرداخته

از  یپذیری مخاطبان دارد؟ نتایج تحقیق حاکعنوان مرجعی نوین چه تأثیری بر فرایند جامعهبه

 کنندهفراهم عنوانبه ی نوین در کنار نهادهای سنتی جامعه پذیریهارسانه آن است که

ای برای تفسیر اطالعات توسط افراد فرهنگی های کلیهای تجربه برای مخاطبان، نگرشچارچوب

هایی نظم دادن به تجربه ما از زندگی شیوه ، همچنین کنندجامعه در جوامع امروزی ایجاد می

کودکان و نوجوانان و جوانان،  پذیریجامعهبنابراین در جریان  کنند،می ریزیقالب را ماعی،اجت

تر  ؛ با توجه به یافته های تحقیق ما امروزه شاهد کمرنگکنندنقشی اساسی ایفا می هارسانه

 شدن تاثیر نهادهای سنتی جامعه پذیری )مانندخانواده، مدرسه، ...( و در مقابل رشد روزافزون

نهادهایی مانند رسانه های جدید)ماهواره ها، اینترنت، شبکه های اجتماعی مجازی،...( می باشیم 

که مفهوم جامعه پذیری به نحوی که در گذشته مد نظر بوده را تغییر داده است و مفهومی تحت 

 عنوان جامعه پذیری مجازی را شکل داده اند.

 مرجع شناخت، جامعه ، چرخشجهانی شدن پذیری سنتی،جامعه اژگان کليدي:و

 پذیری مجازی.
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 3 محمد فالح،  2 کيانوش پاي فرد ، 1 شهره جالل پور

 .شهرضااستادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد  1
 .کارشناس ارشد علوم سیاسی از دانشگاه خوارزمی تهران 2
   .شهرضا واحد زادآکارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه  3

 
  نام نویسنده مسئول:
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 جامعه پذیري از طریق رسانه هاي نوینبررسی 

 در عصر جهانی شدن
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 مقدمه
 تا بتواند خود را در جامعه ای کهو دانش هایی است  هامهارتنیاز به کسب زندگی کردن  اجتماعی وانسان موجودی است اجتماعی ، 

با هنجارها وارزشهای  تطابق درونی کردن و بمعنی استاجتماعی شدن  تعریفی ساده و روان از  این . زندگی می کند ، تطبیق دهد در آن

 . می باشد  جامعه درموجود 

 ها و دیگر عناصر اجتماعی،متقابل اجتماعی است که در خالل آن فرد هنجارها، ارزش پذیری نوعی فرایند کنشجامعهبه عبارت دیگر  

سازد. ) سلیمی و یگانه میشخصیت خود  فرهنگی و سیاسی موجود در گروه یا محیط پیرامون خود را فرا گرفته، درونی کرده و آنرا با

 جوامع ارزش ها، هنجارها، و کلیت معنوی و حتی مادی (. جامعه پذیری از عوامل و ابزارهایی است که به نوعی با بقای 1331:111داوری،

 گیرد سبب ثبات و سخت گره خورده است؛ اگر جامعه پذیری آنگونه که تصمیم سازان و دانشمندان هر جامعه پیش بینی می کنند شکل

استحکام و بقای نظام و سیستم مورد نظر آنان می گردد، و در صورتی که در روند جامعه پذیری خللی وارد شود و این روند از مسیر تعیین 

 ـ شده آن توسط عوامل غیر قابل کنترل تغییر کند ممکن است تبعات جبران ناپذیری از عدم تعادل جامعه، شکاف های گسترده اجتماعی

نسلی  و حتی انقالب های سیاسی را به وجود بیاورند. هدف این نوشتار مقایسه مراجع و مبنای جامعه پذیری سنتی)منظور از سنتی روش 

صورت گرفته و  افراد  جامعه پذیری از طریق خانواده، مدرسه، گروه دوستی، ... می باشد( و تحولی که در چندین سال اخیر در جامعه پذیری

،بازی های کامپیوتری، ...(  چرخشی آشکار در جایگزینی مراجع جدید یا همان فضای مجازی )تلویزیون ها و ماهواره ای، اینترنتما شاهد 

 ، مطرح شده اند می باشد.تعیین نگرش، کسب دانش و بینش ، تعامل بین فردی و گروهی،بعنوان مرجع شناخت و بالطبع مبنایی برای

 

 تعریف مفاهيم. 1
 1عه پذیريجام. 1-1

حب نظران علوم اجتماعی وجود دارد، که نقطه مشترک همه آنها انتقال فرهنگ تعاریف مختلفی از جامعه پذیری بین اندیشمندان و صا

و تعامل چهره به چهره  و  در رورو هو ارزش ها و اندیشه از نسلی به نسل دیگر است؛ البته در این تعاریف ابزار و تکنیک این انتقال مواجه

موزش مستقیم افراد انسانی مد نظر است که ما در این نوشتار این نوع جامعه پذیری را با کمی سهل گیری جامعه پذیری سنتی می نامیم. آ

 به تعاریفی که اندیشمندان مختلف برای جامعه پذیری در نظر گرفته اند آشنا می شویم.ادامه در 

ها و الگوهای رفتاری را ارزش طی آن هر فرد، هنجارها، ، که است شناسیو روان شناسیالعمر جامعهیک فرایند مادامجامعه پذیری »

پذیری جامعه»در تعریفی دیگر (. 1333:38. ) بلیک و هارولدسن، «آوردخویش در می که جامعه وی بر آنها تأکید دارد، بصورت جزئی از وجود

قوانین رفتاری هر جامعه و همۀ انتظارات  افراد بدست آمده و موجب حلولبه رسمی و غیر رسمی  دنبال آموزشهای عام فرایندی است که به

،  . ) دفلور و دنیس«کنداین قوانین و انتظارات را برشخصیت فرد حک می به نحوی که گردد می خصیت روانی افرادفرهنگی آن، در کل ش

1333 :733 .)  

پذیری فرایندی است، که شماری از جامعه»: ه پذیری معتقد است کهبعنوان یکی از جامعه شناسان مطرح در زمینه جامع 2ویلسون  

منزلۀ یک واحد  گردد، فرد بهشود، رفتار صرف، مبدل به شیوۀ برخورد خوب و بد میدهد؛حیوان انسان میمعجزات کوچک در آن رخ می

ای که بطور فزاینده از انتظارات دیگران خبر دهآید و ازلحاظ اشارات پیچیارگانیک، بصورت یک شخص، شخصی آگاه از وجود خویشتن در می

 (.1378:38،) بلیک و هارولدسن «شودکنترل برخوردهایش می دهد، قادر بهمی

و یک فراخود بدست  ی کندفرایندی است که برطبق آن کودک هنجارهای والدین را در خود نهادی مجامعه پذیری » نیز، 3از نظر فروید

با جامعه و فرهنگ ) ارزشها و هنجارهای  آن است که یک انسان از بدو تولدش چگونه 1شدن یا جامعه پذیری منظور ازاجتماعی ؛«می آورد

  (. 313: 1333آن ( انطباق می یابد . )رفیع پور ، 

 

 جهانی شدن. 1-2
ای معتقدند جهانی شدن عده  نرا پروژه می نا مند.آنرا پروسه وعده ای آعده ای  در باره مفهوم جهانی شدن اتفاق نظر وجود ندارد.

بر این باور است که جهانی شدن فرایندی به  1جیمز روزنا فرایندی تعمیمی است و عده ای براین نظرند جهانی شدن پروژه ای تحمیلی است.

                                                           
 Socializationـ 1
2 - Wilson 
3 - Freud 
4- socialization 
5 - James Rosenau 
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یان در م تراکم جهان وتقویت خود اگاهی جمعی ید که در اثر توسعه تکنولوژِی اطالعات وارتباطات الکترونیک موجب فشردگی وآ شمار می

فرهنگی است که مرزهای ملی  اجتماعی و سیاسی،اقتصادی، بر این مبنا، جهانی شدن همه جانبه در عرصه های مختلف  گردد. ابناء بشر می

یک دبه عنوان تکوین وتکامل و همچون رودی خروشان و در حال حرکت پرشتاب زمان ومکان را می فشرد وبه یک دیگر نز را در می نوردد و

بعد مهمی از فرایند جهانی شدن، جهانی شدن فرهنگی است بدین معنی که در سطح دنیا با وجود فضای مجازی  (.23 : 1333د.)روزنا،می ساز

رایش جهانی شدن فرهنگی بدین معنی نیست که گمی پردازند.ارتباطاتی به وجود آمده است که مردم مختلف دنیا با یکدیگر به تبادل فرهنگی 

ی فرهنگ جهانی یکپارچه واحد وجود دارد. استدالل جهانی شدن فرهنگی اساسا این است که امروزه به واسطه رسانه های روز افزونی به سو

کارکنان نهادهای سیاسی واقتصادی جهانی ،به هم پیوستگی   ارتباط جمعی وجریان مهاجرت انسانها وتوریسم وظهور فرهنگ های سوم

جهانی شدن فرهنگی معطوف به فرایند فرسایش ونفوذ پذیری حد ومرزها ست  ،وجود امده استفرهنگی فزاینده ای در سراسر جهان به 

 (.33: 1333.)نش،.
 

 ) ازطریق فضاي مجازي(6جامعه پذیري مجازي. 1-3

ری فرایندی دائمی است که مفاهیم، ارزش ها، فرهنگ ها، قوانیین، یک جامعه و نسل را به نسل بعدی منتقل می کند، در یجامعه پذ

ین میان ممکن است مؤلفه هایی از دیگر فرهنگ ها وارد فرهنگ و جامعه دیگر شود که به آن انتقال فرهنگی گفته می شود؛ البته فرایند ا

جامعه پذیری و انتقال فرهنگی در چندین دهه پیشین به شکل روندی با ضرب آهنگ مالیم پیش می رفت؛ با ظهور انقالب اطالعاتی دهه 

یکی از تحواّلت بنیادین در زندگی سیاسی و اجتماعی بشر، سلطه فراگیر اکنون نیز با شدت ادامه دارد روبرو می شویم.  میالدی که ت 1883

تمام جهان را در نوردید و سومین انقالب مهم و حیاتی را در  فراگیرموجی  مانندهای پایانی قرن بیستم فنّاوری ارتباطات است که در دهه

 (. 171: 1333رجایی،).را رقم زدتاریخ بشر 

باید پذیرفت که فضای مجازی یکی از عوامل بسیار موثر در اجتماعی کردن فرد است. رسانه های مختلف مانند،  امروزه بدون شک

، ن... هر روزه مورد استفاده افسار گسیخته و، وسیع گروه های مختلف اجتماعی، از جمله کودکا (فیس بوک، )شبکه های ماهواره ای، اینترنت،

ر ی بنوجوانان و جوانان قرار می گیرند و نگرش و عقاید آنها را تحت تاثیر خود قرار می دهند. در تحقیقات فراوان تاثیر برنامه های رسانه ا

 (.33: 1333نگرش کودکان و بزرگساالن،  انکار ناپذیر قلمداد شده است)گیدنز، 

ر است، فضایی است که در آن با در نظر گرفتن خصوصیات منحصر به فرد که با حضور رسانه های نوین قابل تصو جامعه پذیری نوین

شده ای همچون فرهنگ، هویت، این رسانه ها یعنی انتقال سریع، ارزان و انبوه اطالعات تحولی را در تعریف و  باز تعریف مفاهیم  پذیرفته 

، ماهواره ،فیسبوک ،نظیراینترنت) نوین ارتباطی های تکنولوژینکته بسیار مهم جایگزینی  خصوص دراین. ، ... را سبب می شوندزبان، نژاد

 در امر جامعه پذیری افراد جامعه به جای نهادهای گذشته است....(

 

 چارچوب نظري. 2 
ساروخانی ،  )دیدگاه اجتماعیو  دیدگاه فردی  منبعد؛ و دیدگاه مورد بررسی قرار می دهنشناسان فرآیند اجتماعی شدن را از د جامعه

گسترش تجربه دراختیار فرآیند انتقال میراث فرهنگی وتداوم  ـارزیابی ـ پیش بینی ـ آموزش  : ( گسترش من اجتماعی از طریق313: 1333

افراد و فراهم کردن امکانات رشد شخصیت فرد و تبدیل او به شخصی اجتماعی فرآیندی  آن از این طریق شکوفا کردن استعدادهای بالقوه

د تعامل و استمرار فرهنگ و نیز تربیت افرا یک جامعه از نسلی به نسل دیگر و فراهم آوردن امکان ـ هویتی های فرهنگیژگیانتقال وی رراماست

و امکانات رشد  کنداز نظر فردی، اجتماعی کردن استعدادهای بالقوه فرد را شکوفا می ؛ مختلف اجتماعی هایها و احراز پایگاهبرای ایفای نقش

 .(81 :1331قنادان،  ) آوردفرد به شخصی اجتماعی را فراهم می شخصیت و تبدیل

است . از طریق آموزش، پیش بینی ، «من اجتماعی» معنای گسترش  از دیدگاه فردی ، فرآیند اجتماعی شدن به ؛دیدگاه فردی  الف(

اجتماعی شدن را از این دیدگاه مورد بررسی  هستند که صاحبنظرانی) و همچنین کولی آگاه در اختیار خویشتن . مید ارزیابی و بسط تجربه

  (.313: 1370 قرار داده اند. ) ساروخانی ،

 قاب ای جامعه هیچ  میراث فرهنگی و تداوم آن از این طریق است . از این دید گاه ، اجتماعی شدن فرآیند انتقال ؛دیدگاه اجتماعی  ب(

 1370ساروخانی  .)لی عمل و اندیشه به وجود آید و در خالل قرون تداوم یابدنوعی وفاق در شیوه های اص مگرآنکه بین اعضاء یابدنمی 

:313). 
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)زبان، ادبیات، دین، ... واساساٌ هرآنچه که هویت اجتماعی های فرهنگیویژگی اجتماعی کردن فرآیندی است برای انتقال ،از نظر جامعه

ها آوردن امکان تعامل واستمرار فرهنگ و نیز تربیت افراد برای ایفای نقش یک جامعه از نسلی به نسل دیگر و فراهم فرد را تشکیل می دهد(

ر با توجه به تعاریف مختلف از جامعه پذیری باید پذیرفت با جهان در این نوشتا (.81 :1375اجتماعی. )قنادان،  های مختلفو احراز پایگاه

نه جامعه پذیری فردی رسانه ها تا عمیق ترین حوزه های شخصی افراد شمول شدن انواع رسانه های نوین ما شاهد آن هستیم که هم در زمی

نفوذ کرده اند و هم از نظر جامعه پذیری اجتماعی شاهد آن هستیم که عرصه های اجتماعی هم به نوبه خود متاثر از فضای مجازی شده اند 

گسترش برنامه های تلویزیونی برای کودکان و مدارس،  و خانواده ها نمونه های آن گسترش روزافزون استفاده از کامپیوتر و اینترنت در

 دنوجوانان، ..... همه و همه فرایند جامعه پذیری خواسته یا ناخواسته به سمت فضای مجازی تمایل پیدا می کند؛ واقعیت جهان کنونی و شواه

 نوجوانان را بر عهده گرفته است.  موجود نشان می دهد که فضای مجازی سهم عظیمی از جامعه پذیری افراد خصوصاٌ کودکان و

 

 عناصر اساسی جامعه پذیري سنت محور. 3

می توانند این نهادها  به طور کلی از نظر جامعه شناسان نهادهایی زمینه ساز فرایند جامعه پذیری در جوامع مختلف می باشند که 

ذیر می کند و موجب تداوم مولفه های تشکیل دهنده فرهنگ عناصر سازنده فرهنگ، هویت ، تربیت، ... و هر آنچه افراد جامعه را جامعه پ

جامعه می باشد را در اختیار بگیرند و نقشی در تعیین کردن جهت و ماهیت این فرایند داشته باشند. نهادهای موجود در خصوص جامعه 

یکدیگر در جامعه پذیری افراد جامعه نقش  پذیری در چند حوزه مختلف اما به هم پیوسته قرار می گیرند که هر کدام به تنهایی و در کنار

 دارند، که در ادامه به مهمترین این نهادها اشاره می شود.

 

 :خانواده .3-1
اساس جامعه  پذیری به روش معمول و متداول بر مبنای تعامالت رو در رو بوده است و از طریق ارتباطات مستقیم و تو سط نهادهایی 

؛ خانواده اولین سنگ بنای جامعه مهم ترین نقش را در فرایند هویت ای آموزشی این فرایند رخ می داده استمانند خانواده و جامعه و نظام ه

 .یابی و جامعه پذیری افراد دارد؛ این فرایند از طریق ارتباطات عاطفی بین والدین و فرزندان صورت می گیرد

.  گرددشروع می  نوان اولین نهادی که فرد با آن آشنا می شود،بع شدن کودک از خانواده فرایند اجتماعیبه طور اصولی و کالسیک 

برای اولین بار توسط خانواده خانواده برای کودک معرف همه دنیایی است که او رااحاطه کرده است . بنابراین ارزشهایی که در جامعه مهم است 

عهده های اولیه و حیاتی زندگی بهکودکان را در سال پذیریهخانواده مسولیت جامعدر واقع  .( 133 : 1333کوئن، )به فرد آموخته می شوند

جامعه پذیری هم به طور رسمی و هم به طور غیر رسمی منتقل می شود. انتقال رسمی از طریق آموزش مستقیم، مانند آموزش مدارس، دارد. 

ت می گیرد. اما منبع اولیه و بسیار پر نفوذ آموزش کلیسا، مساجد، و سای موسساتی که به نحوی به کار آموزش و پرورش اشتغال دارند، صور

رسمی خانواده است. کودکان و نوجوانان در تاثیرپذیرترین سالهای زندگی خود ارزشهای فرهنگی جامعه خود را یاد می گیرند و بیشتر آموزش 

ارزش های فرهنگی جامعه و خانواده را بی چون  آنها با استفاده از روش مستقیم و رو در رو صورت می گیرد. بیشتر کودکان و نوجوانان اغلب

کودک بدون تدریس خصوصی رسمی  نماید،ند مشاهده می نک میو چرا می پذیرند. فرد رفتار و الگوی تفکر کسانی را که با آنها معاشرت 

ن را تقلید می کند. هر چند این گونه بدون آگاه بودن از یادگیری، یاد می گیرد. اگر والدین هر رفتاری را با او داشته باشند کودک هما حتی

و تا زمان مرگ فرد ادامه دارد، لیکن جامعه پذیری در زمانی که هویت و شخصیت  تآموزش ها مربوط به یک دوره خاص از زندگی فرد نیس

هایی که ارزش د گفتبای (.113 :1333،) دسلرفرد در حال طی مراحل اولیه خود است این مسئله از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است.

: 1387ن، ئشود. ) کورود انجامشان دهد، نخست درچارچوب محیط خانواده آموخته میهای گوناگونی که از او انتظار میپذیرد و نقشمی فرد

33 .) 

فرهنگ ، سبب شکل  این است که با آموزش های اولیه و ثانویه مانند زبان و ،کارکرد اساسی دیگر خانواده در جامعه پذیر کردن افراد

گیری هویت فرد شده و باعث می شود فرد دارای شخصیت منحصر به فرد خود شود و خود را از دیگران متمایز بداند، در مرحله بعدی از 

 (1388:331،  ) دسلرجامعه پذیر کردن افراد آموختن نقش به فرد برای پذیرش نقش در آینده فرزندان در خانواده و ورود به جامعه می باشد.

جوامع، خانواده ها کارکرد مذهبی را نیز در جامعه انجام می دهند. این وظیفه به اشکال مختلفی انجام می گیرد، از جمله  عضی ازب

پرستش نیاکان، به عالوه خانواده ممکن است کانونی به حساب آید که اقتدار سطح باالی مذهبی در چارچوب آن اعمال می شود، چیزی که 

. بنابراین خانواده یا رهبری قبیله باید هستندمع کاتولیک رومی صادق است. در بعضی از جوامع خانواده ها باالترین مرجع سیاسی در مورد جوا

دشمن حمایت کند، ساختاری  و همسایگان ،برخی نیازهای عمومی انسانی را برآورده کند. باید از اعضای خود، در برابر عناصر زیست محیطی 

 یجاد کند که مسئول فعالیت های گوناگون بوده،  اعضای خانواده آن را مشروع بدانند.از اقتدار را ا
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 :نظام آموزشی. 3-2

فرهنگ جامعه را به صورتی غیر شخصی منتقل می کند. برخالف خانواده، مدرسه این وظیفه را در محیطی انجام می دهد که  ،مدرسه 

رایج ترین وظیفه)کارکرد( نهاد آموزش و  اسد و نقش خود را با توجه به آن انجام دهد.در آن هدف این است که فرد هویت خود را بهتر بشن

انتقال فرهنگی یعنی آشنا ساختن فرزندان با ارزشها، هنجارها، نکرشها، و مجموعه آگاهی جامعه است؛ بدین ترتیب آموزش و پرورش  ،پرورش

ها توسط جامعه موظف به اجتماعی کردن نوجوانان در زمینه مهارت طور رسمیهمدرسه عاملی است که بعامل ماندگار کردن جامعه می باشد. 

 (. 123: 1333گردیده است. ) رابرتسون ،  های خاصیو ارزش

 : عبارتند ازاز جمله این وظایف  اجتماعی کننده فراگیران وظایف خطیر ومهمی برعهده دارد بعنوان دومین نهاد آموزش وپرورش

ادامه وبقای حیات اجتماعی تا حد بسیارزیادی به همکاری وتشریک مساعی اعضای یک ؛ ه همکاری در فراگیرانایجاد روحی.3-2-1 

قرار می  یآموزشنظام همکاری ودرک ومنزلت آن درزندگی اجتماعی امری است که مورد توجه  ز این رو ایجاد روحیه ا.جامعه بستگی دارد

 . گیرند وهمکاری بایکدیگر را یاد می رین مشق تشریک مساعیتم افراد ومدرسه میدان واقعی است که ،گیرد

آموزش وپرورش باید بگونه ای فراگیران را تربیت و واکسینه نماید که  بدین جهت؛  صحیح زندگیسبک الگو درمورد  اخذ .3-2-2

جذب  هضم و، بهینه  فرهنگ ورودی را الیشبه جامعه است عاقالنه وعامدانه الگو قرار دهند وبا پا متعلق ورفتار وعاداتی را که آنها اخالق

 . نمایند

 وپرورش درهرجامعه دادن توانایی ،با وجود این یکی از وظایف مهم نهادآموزش  ؛ همنوا ومنطبق ساختن فراگیران باجامعه. 3-2-3

زشها را ونه است که نه تنها فرهنگگیران به مدرسه فرض اینگابا ورود فر .مهارت ، به افراد وسازگار ومنطبق ساختن آنهابا جامعه می باشد

بلکه ارزش  ،به نوجوانان وجوانان منتقل می شود جالب ، پرجاذبه وهمراه استدالل یطرز هوهنجارهای سنتی وهویت ملّی هر جامعه ای ب

ساسی ا همراه با یستنوتجربیات اندوخته شده توسط افرادمیانسال وبزرگسال ومعلمان ، اساتید ، اندیشمندان ودانشمندان در چگونه بهتر ز

: 1387، ترین نتایج پژوهشها در زمینه علوم مختلف که مورد نیاز یک انسان قرارمی گیرد به طرز کاربردی به او آموخته شود . ) رفیع پور

جام یران آنها را به انسارزش برای فراگ زبان ، نژاد واقوام ، آموزش وپرورش با استفاده از زبان رسمی واحد وتعیین اولویتهای علیرغم تنوع(.311

  یگانگی دعوت نموده ودر جامعه یکپارچگی بوجودمی آورد و

 . سرمایه گذاری اجتماعی .3-2-4

 . انتقال میراث فرهنگی به فراگیران وحفظ آن .3-2-5

 . تربیت افراد متخصص .3-2-6

 -مدون بر میزان اجتماع رنامه های آموزش رسمی وعالوه بر تأثیر ب و نقش آن در فرآیند جامعه پذیری (نامرئی مدرسه)نهاد آموزشی 

اطالعات در محیط های  نباید از واقعیتی همچون رد و بدل شدن در کنار این نهاد بسیار با اهمیت می باشد؛  همچنین پذیری دانش آموزان

به طوری که بخشی از هویت .  شد های گوناگون شخصیتی آنان غافل آموزشی در جریان تعامالت میان دانش آموزان و تأثیر آن بر جنبه

یابی به سعی و  هویت»دوره نوجوانی ، تحت تأثیر مدرسه نامرئی در حاشیه آموزش های رسمی شکل می گیرد:  دانش آموزان بخصوص در

 از طریق سعی بارها رفتارهای متفاوت و متعددی در پیش بگیرد و خطا نیاز دارد. فردی که می خواهد هویت خاصی کسب کند ، باید بارها و

متفاوت و نا معمول  ظاهری و خطا بهترین آنها راانتخاب کند. پوشیدن لباس های متنوع و حتی متضاد با هنجارهای معمولی جامعه و داشتن

ه است. این سعی و خطاها در میان بزرگساالن به راحتی قابل پذیرش و مسامح ، نمودهایی از سعی و خطاهای نوجوان در زمینه هویّت یابی

 (. 13: 1338احمدی ، ) .، ولی باید با دیدی بازتر به این مسائل نگریستنیست

 

  گروه همساالن و  نظارت اجتماعی. 3-3
نان نوجوا کند. در این دوره مورد پسند دیگران قرار گرفتن، معرف اصلینوجوانی اعمال می گروه همساالن بیشترین نفوذش را در دوره

کننده دارد. عضویت در گروه اجتماعی از سوی فرد، نقشی تعیین هایدر پذیرش ارزش 3های گروه همساالنرزششود و پذیرش و نمایش امی

اتفاق  ای در آنسنجیده گونه طرحپذیری بدون هیچدهد که بیشترین قسمت جامعهای قرار میبار در زمینهنخستین همساالن، کودکان را برای

در این  ؛از خانواده ، احتماالً مهم ترین و موثرترین عامل اجتماعی شدن کودک است گروه های همساالن پس. ( 33 :1387، افتد .)کوئنمی

 .(138 :1387باشد . )کوئن ،  گروه ها کسب محبوبیت ، مورد پسند واقع شدن )نیاز به احترام ( یکی از اهداف همساالن می

باید ، می  مند می کندرا چارچوب  تعامل فرد و اجتماع انواده که در واقعیک مفهوم فراتر و وسیع تر از خان ونظارت اجتماعی بعن

معموالٌ با نظارت بر خود مرتبط است. با وجود این، نظارت اجتماعی نوعی نظارت  این گونه تاثیر درونی شود تا بتواند به نحوی موثر عمل کند،

                                                           
7-  Peer Group 
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یه کودک نشانه نظارت اجتماعی نیست. نمونه نظارت اجتماعی آن کودکی بر خود مبتنی بر اذعان به عواقب اجتماعی رفتاری خاص است. تنب

رفتاری خاص سرباز میزند، زیرا می داند در غیر این صورت تنبیه می شود. هرچند ترسها و نگرانی های ما نیرویی منفی در تنظیم  از است که

ز دالیل یکی ا .نفی ترس ناشی از نیروی مثبت و مالزم آن استرفتار است، چنین احساساتی دارای جزئی مثبت نیز هستند. در واقع نیروی م

واکنشهای مثبت رفتاری جامعه خویش اینکه ما از تمسخر، تحقیر، سرزنش، تنبیه ... هراس داریم این است که آموخته ایم، ارزش زیادی برای 

اد داشته باشیم و درستی آنها را قبول کنیم. وسیله ای که پیروی کنیم؛ زیرا در طی جامعه پذیر شدن آموخته ایم که به آنها اعتق قایل هستیم

نظارت اجتماعی از طریق آن عمل می کند، نظام هنجارها جامعه است. اعضای هر جامعه ارزشهای خود را از طریق چنین نظامی بیان می 

 کنند. بدون هنجارهای اجتماعی، وجود جامعه امکان پذیر نیست.

رفتاری است که تعدادی از مردم معموالٌ از دیگران انتظار دارن با می خواهند و به طور منظم آن  هنجارهای اجتماعی مشخص کننده

را در پاسخ به وضعیت هایی خاص انجام می دهند. رفتاری که هنجارها ی اجتماعی آن را مشخص می کند ممکن است جزء مهم یا جزئی 

، ) دسلرهمراه است. هنجارهای اجتماعی رفتار را هم تعیین می کنند و هم ممنوع.« باید...»و یا « الزم است که...»باشد و همیشه با عنصر 

1388 :131.) 

معیارهای جامعه به  پذیریهر دو از وسایل تحقق نظم اجتماعی و مکمل یکدیگر هستند. در جامعه 3اجتماعی پذیری و کنترلجامعه 

های جامعه کند که مطابق با معیارماعینظارت دایمی بر رفتار افراد برقرار میشود و سپس جامعه از طریق کنترل اجتافراد آموزش داده می

اند ولی هنوز هم گرایش به عدول از پذیریرا گذراندهرفتارنمایند. کنترل اجتماعی مربوط است به تنظیم رفتار افراد بالغی که مرحله جامعه

  (.117:1331 داوری،و دارند. )سلیمی  های هنجاری جامعهتطابق با مالک

 نیروی نظارت اجتماعی  چندین هدف دارد از جمله:

 ..هنجارهای اجتماعی امکان بقای موجودی انسان را فراهم می سازد1

.هنجارهای اجتماعی وسیله حفظ جامعه و برآوردن نیازهای افراد آن است. از به وجود آمدن هرج و مرج در رفتار اجتماعی جلو گیری  2

اجتماعی رفتار فرد را درونی و خودجوش می کند، تعداد تصمیمات فردی را کاهش می دهد و ضرورت مشورت در . هنجارهای 3می کند.

انجام امور را به او می آموزد. فرد در جریان جذب و درونی کردن هنجارهای جامعه، روش های بیشمار آزموده را برای حیات، سالمت، ایفای 

  (.138: 1388، ) دسلر نقش، انتقال فرهنگی، ... را می آموزد.

 

 مقایسه اجتماعی شدن جامعه سنتی با جامعه مدرن  . 4
خانواده اولین نهادی است که هر فرد برای اولین بار با آن آشنا می شود و الگوها وارزش های آن را می آموزد و مبنای تفکر و تصمیم 

شخصیت می کند؛ این امر از دو جنبه روی می دهد یکی این که گری او نهاد خانواده است است، که همچون مرجع و منبع کسب هویت و 

فرد تا زمان شکل گیری اولیه شخصیت و هویت خود بیشترین زمان را در آن می گذراند، و دوم اینکه  مبانی شناختی و هویت پذیری مانند 

؛ لیکن امروزه با شتاب گرفتن فرایند جهانی شدن و فرهنگ، زبان، آداب، ارزش ها، ... به طور دقیق و کنترل شده ای به فرد القاء می شوند

تر کامپیوگسترش فضای مجازی به سطوح و نهارهای مختلف جلمعه از جمله حضور اینترنت و ماهواره در بین خانواده ها، استفاده روز افزون از 

و منابع شناخت و هویت یابی برای افراد متنوع  و اینترنت در نظام های آموزشی، به وجود آمدن شبکه های جهان گستر اجتماعی، ....  مراجع

نابع جدید و بسیار فراوان شده اند، از این رو امروزه بجز نهادهایی مانند خانواده و مدرسه، ... فرد به راحتی و با سهولت هرچه تمامتر از این م

امعه پذیری گذشته در نظر گرفت، که در این نوشتار اخذ دانش و اخذ هویت می کند؛ که البته این را می توان بعنوان چالشی برای الگوی ج

  بر آنیم تا تفاوت ها و نحوه تاثیر این دنیای جدید)فضای مجازی( را بر جامعه پذیری نوین افراد بررسی کنیم.  

رانند و از فرایند اجتماعی شدن را بیرون از الگوی سنتی خانواده پدرساالر می گذ مجهز به فضای مجازی، نسل های جدیددر واقع 

 همان سنین آغازین با لزوم انطباق با وضعیت های متفاوت و نقش های متفاوت بزرگسالی روبرو می شوند. به زبان جامعه شناسی، فرایند نوین

و 8هیگ (. دو اندیشمند به نام  237: 1331کاستلز،  )اجتماعی شدن تا حدودی هنجارهای نهادی خانواده سنتی را کم رنگ و نقش می کند.

خود در این باره، معتقدند که در نتیجه این فرایند شخصیت های تازه ای پدید می آیند که پیچیده تر و بی ثبات تر  جالبدر پژهش  13پاورز

نین پایین تر ر سدبا این شرایط به نوعی سبب استقالل الگو پذیری مسئولیت پذیرند و روحیه همیاری در آنها پایین تر است؛  ر، کمتهستند

ر بین نوجوانان پدید می آورند که اگر الگو گیری از خارج از خانواده و بدون نظارت خانواده صورت پذیرد می تواند نقش تعیین کننده ای را د

 . در هویت و شخصیت فرد داشته باشد.
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وجود آمده است و  برای جامعه پذیر کردن افراد بهبه دالیل مختلفی یک جابجایی خزنده ولی محسوس در کارکردهای اساسی جامعه 

به نوعی می توان گفت که بعضی از کارویژه های اساسی خانواده و جامعه و نظام آموزشی خواسته و یا ناخواسته به فضای مجازی منتقل شده 

یر می اثاست؛ به عبارت روشنتر اینک فضای مجازی و مؤلفه های آن هستند که بسیار بیشتر از دیگر مراجع جامعه پذیری بر افراد جامعه ت

 .گذارند؛ این پدیده دالیل فراوانی دارد که در اینجا به اختصار به چند نمونه آن اشاره می کنیم

 

 عناصر اساسی جامعه پذیري در عصر جهانی شدن. 5
ه تکنولوژی اطالعات بخاطر تعاملی ک ،فراهم شده بود 1833از دهه  ،به اوج خود رسید 1883که در دهه  ارتباطات سیستم تکنولوژیک

بسیار حائز اهمیت است و مطرح شدن سیستم های تکنولوژیک به خاطر دسترس پذیر بودن وهزینه رو  ، میان تکنولوژی وجامعه برقرار نمود

به کاهش همراه با افزایش کیفیت، نوعی جهش کیفی را در انتشار در گستره تکنولوژی در کاربردهای نظامی وغیرنظامی نمایش می دهد 

بنابراین عصری که درآن قرار داریم به یمن همگرایی ابزارهای ارتباطی و گسترش بیش از پیش تکنولوژی اطالعات و  (.33: 1331 ستلز،ا)ک

ارتباطات به عنوان عصر اطالعات و ارتباطات نام گرفته است .به هر حال حضور تکنولوژی جدید با درهم شکستن مرزها ونفوذ پذیر ساختن 

ی پیشین را به هم زده است وبا حضور اینترنت وماهواره ها، امواج براحتی حصارها را درمی نوردند وشتابان جای آنها ، معادالت زمانی ومکان

جامعه ای را توصیف می کنند که برای  ،اقتصاد دانش واژه جامعه اطالعاتی وهمچنین عصراطالعات و .می کننددر زندگی انسان محکم  خود را

بستگی زیادی به کار برد تکنولوژیک اطالعات دارد. جامعه صنفی برای افزایش کار بدنی انسانها به نیروی درونی تولید انواع کاال ها وخدمات، وا

 (.13: 1333کار ذهنی نیازمند تکنولوژی کامپیوتر است)محسنی، یشموتورها نیازمند بود اما جامعـــــه اطالعاتی برای افزا

ی اطالعات وارتباطات موجب بوجود آمدن فضای جدیدی در جامعه شده است گسترش درسالهای اخیر رشد فزاینده تکنولوژباید گفت 

معتقد است که 11انفورماتیک و رسانه های الکترونیکی و مجازی هم در ساختار جامعه و هم خانواده ها نیز نفوذ کرده است.ویلیام آگبورن 

ی به سرعت متحول می شود و تغییر در نهادهای اجتماعی به کندی تکنولوژی همیشه اولین عامل تغییر اجتماعی است و از آنجاکه تکنولوز

 (.1370:11سارو خانی، صورت می گیرد، نتیجه این امر تاخر فرهنگی است، نوعی فاصله میان نظامهای جامعه )

تماعی سئله بر روابط اجنیازهایشان بیشترین کاربران اینترنت را تشکیل می دهد و به طور طبیعی این م جوانان باتوجه به اقتضای سن و 

درعرصه رفتارهای مصرف کنندگان آن بوجود می آید، بسیاری از شیوه های  فضای مجازیآنها تاثیر دارد و با توجه به تعاملی که در پرتو

 ار فکری وزندگی آنها را متحول نموده است وهمچنین تحوالت عمیقی در ارزشهای فرهنگی واجتماعی آنان پدید آورده و باعث شده تا ساخت

جوانی خود را در شرایطی طی می کند که دنیای  فرهنگی و رفتاری جوانان دچار تغییر و تحول بسیاری شود. نسل جدید دوره نوجوانی و

د ناز کامپیوترها فکر می ک دهد و بنابراین متاثر مجازی و دیجیتالی شدن، زندگی امروز او را در محیطی سر شار ازنمادها و نشانه ها قرار می

و رفتار می نماید و صفحات نمایشگر زندگی جوان امروز را آن چنان تحت الشعاع قرار می دهد که بر تمام عرصه های زندگی او احاطه کرده 

و محو تدریجی زبان و   که می تواند به سرعت فاصله نسلی را برجسته نماید کمرنگ شدن یدعوت می نماید. امر 12و او را به زندگی آنالین

مشترک است . نسل امروز تغییرات تکنولوژیکی شگرفی را به خود دیده است که بیانگر تعامل دو مولفه اصلی مقاله می باشد . ابتدا به تجربه 

آسیبهای ناشی از عدم درک متقابل از تجربیات نوین فضای مجازی بر تشدید فاصله نسلی پرداخته سپس به ارائه مزیت ها و بهره مندی های 

 شود .آن اشاره می 

تحول اجتماعی را مجموعه تغییراتی می داند که در طول یک دوره طوالنی، شاید طی یک نسل یا چند نسل در جامعه 13گی روشه 

رخ می دهد. اما تغییرات اجتماعی پدیده های قابل رویت و بررسی هستند که در مدت زمانی کوتاه به صورتی که هر شخص معمول نیزدرطول 

قتی اش را ببیند ویا نتیجه مو دوره کوتاهی از زندگی اش می تواند یک تغییر را مشخصا تعقیب نماید و نتیجه قطعی زندگی خود ویا درطول

 (.27: 1332آن را دریابد )گی روشه،

هیچ نسلی نسخه مشابه نسل قبل یا بعد ازخود نیست. اما امروزه تغییرات وتحوالت  اًتغییرات همیشه در طول تاریخ بوده است ومسلم

آنقدر سریع وشتابان پیش می رود که منجر به تغییرات اجتماعی وفرهنگی بین جوانان وبزرگتران آنها شده واین قضیه ناشی از ابتکارات 

ودرا تواند خ درعرصه تکنولوژی می باشد. ظرفیت انسان در تطبیق دادن ومشابه سازی خود در برابراین همه ابتکارات محدود است، انسان می

سریع تطبیق دهد مشروط به اینکه با گذشته، ارزشهای گذشته و موقیعیتهای پیشین ارتباط برقرار نماید درغیر اینصورت شبیه  با تغییرات

نماید. به نقل از مورخی در صورتیکه تغییرات اجتماعی شرایط خاص را حائز نباشد اضطراب آور خواهد شد و فاصله سنی  سازی مشکل می
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باالی تغییرات، تغییر در راستای جهت گیری مجدد درخصوص ارزشها وعدم آمادگی وآموزش برای ورود به امور  پدیدار شده ناشی از: سرعت

  (.373:1333،باشد )شیخی جدید می

زندگی دیجیتال توقعات وانتظارات گسترده ای را از محیط پیرامون خود و خانواده اش دارد که  نسل امروز با تجربه دنیای مجازی و 

توقعات و انتظاراتی که پدران و مادران آنها از والدین خود داشتند کوچکترین شباهتی دارد. نسل امروز می خواهد زندگی را زندگی با  بعضاً

ضای فکند و این را به مدد بهره گرفتن از امکانات وتکنولوژیهای مسلط برجهان امروز می داند و این بیش از پیش جوانان امروز را وابسته به 

رسانه ها تاثیر زیادی برمخاطب خود می گذارند ومنطبق برنظریه تزریقی، رسانه ها   کند که خود نوعی فردیت به همراه می آورد. می مجازی

تواند هم مفید وهم  شود. چنین تزریقی می همچون سرنگ و مخاطبان به مثابه رگهایی هستند که آراء و نگرش ها به درون آنها تزریق می

  (.83: 1333زیان آور باشد )جاجرمی،

 

 مبناي تحول از رسانه هاي قدیم به رسانه هاي جدید. 6
تغییرات تکنولوژیکی همواره دنیاهای بشر در جوامع مختلف را تغیر داده اندف به نحوی که با به وجود آمدن یک اختراع و تولد تکنولوزی 

گی و ارتباط اناه با یکدیگر و محیط اطرافشان را تحت شعاع قرار داده است. انقالب رسانه ای در دو مرحله) جدید نوع نگاه افراد بشر به زند

 راوایل قرن بیستم و همچنین ده های پایانی این قرن( جهان ما را با دگرگونی های بنیادینی مواجه کرده که به طور مستقیم و غیر مستقیم ب

 است، از این رو در ادامه به برخی از این تغییرات بنیادین اشاره می شود.جامعه پذیر شدن ما تاثیر داشته 

 

 :ظهور تلویزیون افول صنعت چاپ. 6-1

در نحوه یادگیری و  تکنولوژیچرخشی در نگرش انسانها به آموختن دانش را  سبب شد، این  های رسانه ای نوین یتکنولوژظهور 

فضای  «11فرهنگ دیداری» خت را که مبتنی بر فرهنگ کتابت بود به یکباره به سمت شناخت بود که برداشت سنتی از شیوه های  شنا

 صنعت عصر زوال و خود سقوط باظهور انقالب این. داد شکل تغییر شنیداری –مبدأ شناخت به ترکیبی از دیداری متمایل شد و  مجازی

 و فرهنگ ها و افکارعمومی محتوای و و مفهوم را در معنا جبرانیقابل  غیر غم انگیز و جایی جابه و دگرگونی این. زد رقم را کتاب و چاپ

زیرا که این وسیله ارتباطی یا رسانه ای که تفاوتهای زیادی در شکل و فرم با یکدیگر دارند، یعنی کتاب و  ،شده است سبب مردم محاورات

اشد. به همان میزان که از توانایی و تأثیر و کارایی کتاب و ، نمی توانند نه حامل و نه شامل ایده ها و اندیشه های یکسان برسانه های نوین

صنعت کتاب کاسته می شود، محتوا و ما یه های سیاست و مذهب و آموزش نیز دگرگون می گردد و متناسب با فرم و کارایی رسانه دیگر 

 (23: 1333) دانسی،یعنی تلویزیون تغییر شکل می یابد.

مبتنی بر کالم جایگزین « 11شنیداریفرهنگ  »مبتنی بر تصویر )فرهنگ دیداری( با  فرهنگی و جامعه پذیریدر این میان فرهنگ 

محتمل است که ابزارهای تبادل اطالعات و رسانه هایی که در خدمت یک فرهنگ قرار دارند تأثیری جامع و تعیین  شرایطمی شود. در این 

 .(37، 1333آن فرهنگ و اجتماع بر جای می گذارد .)پست من:  روند افراد، جامعه پذیریکننده بر جهت گیری های روشنفکران و 

ه از باید از عکس و تصویر سود جوید ن زیونیتلواین که زیون وقت را بر حسب ثانیه و دقیقه می فروشد، مضافاً یتلومی توان گفت که 

د. زیون را روشن کند و یا از آن رو برگردانیل باشد تلومای که کلمات و باالخره به این دلیل که بینندگان برحسب میل و حوصله خود هر زمانی

مجزا دارد و به مخاطب اجازه نمی دهد برای مدت  لذا برنامه ها طوری ساخته شده اند که در هر فاصله ی چند دقیقه ای برای خود موضوعی

تلوزیون توجه به تفکر و تعمق وجود ندارد و  چون همانگونه که گفتیم در قاموس.مدیدی به یک موضوع متمرکز شده و درباره آن تعمق کند.

 . این امر بعید به نظر می رسد نآبا توجه به ساختار ذاتی 

زیون و کارویژهایش به شکلی ارائه شده است که اصولی را رعایت کند و آن اصل این است که مردم آن یبه طور کلی از همان ابتدا تلو

نچه را آل است که به آن نام تلویزیون )تله ویزون = از دور نگریستن( می گویند. به گونه ای عجیب را تماشا کنند و بدان بنگرند. به همین دلی

 درمی یابیم که تلویزیون ماهواره ایکه مردم می خواهند بدان بنگرند و می نگرند با این خصوصیات همخوانی دارد. در نگاه به ذات برنامه های 

ت علت اهمیت تلویزیون نسب د حذف کند و توقعات و پذیرشهای نیروی جاذبه بصری را برآورده سازد.محتوی و مفاد یک اندیشه و فکر را بای

 البته بیشتر خصوصیات تأثیر آن در تمامی شاخه ها و موضوعات و جوانب و شعور آگاهی های عامه را دربر می گیرد.ع شعا وبه رادیو، سینما .....

مجازی اجتماعی می بینیم، توجه بیشتر به دیدن، سرعت در ارائه اطالعات، همذات پنداری، تامل و  تلویزیون را ما در اینتر نت و شبکه های

 (37، 1331بوردیو :) تفکر فوری، ... واساساٌ فضای مجازی بر این مبنا کار می کند و کارکردهایش ایجاب می کند که اینچنین باشد.

                                                           
 Visual culture ـ 14

 Culture Audio ـ 15

http://www.rassjournal.ir/


 58 -11  ، ص3117 ، بهار31رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
آگاهی و تفاهم را در فرهنگ و بر فرهنگ ما دارد. بدین ترتیب چهره ای که  امروزه تلویزیون مهمترین شکل و نحوه خودسازی و خود

زیون در برنامه های تلویزیونی ترسیم می شود الگو و نمونه ای می شود برای تصویر کلی خود جهان به عبارت دیگر، جهان آن گونه یاز تلو

نظر می رسد این است که تأثیر و دامنه نفوذ به ست. مسئله ای که مهم دیده می شود که تلویزیون آن را در صحنه های تلویزیونی نشان داده ا

نیز کشیده می شود، هرجا که در گذشته کتاب و راه و روش برخورد با سیاست، دین، اقتصاد، آموزش،  آنزیون به ورای صفحه یبرنامه های تلو

فضای آن نقش را بر عهده گرفته است. فضای مجازیامروزه  ؛قانون، حق و دیگر مقوله های مهم اجتماع را شکل می داد و تبیین می کرد

و  فضای مجازیبه صورت ساختاری آشکار و پنهان در حال نقش دهی به جهان ماست که با توجه به روز افزون شدن طرفداران  مجازی

 (131 1333استم، ) گسترش برنامه های آن از طرف دیگر سبب گسترش نفوذ آن شده است.

ون با بیان اندیشه چندان سر و کاری ندارد و با آن ساز و کاری هم ندارد. در اینجا ما رابطه ای منفی بین اضطرار و اندیشه زییتلودر واقع 

که یکی از نکات اساسی گفتمان فلسفی است. تقابلی که افالطون میان فلسفه که از زمان برخوردار است، و مردمی که در  را مطرح می کنیم

، فکر کردن ناممکن است. این زنند( و تصمیم گرفتن می فکربه ت )دست مومی جمع شده اند و در موقعیتی اضطراریآگورا یعنی میدان ع

آنچه مسلم است این نکته است  ؛نقطه نظر فرد صاحب اختیاری است که از زمان برخوردار است، وتردیدی در توانایی حفظ امتیازات خود ندارد

به طور قطع حاصل تفکرات از پیش مشخص شده در شبکه  )و فضای مجازی( زیونیوجود دارد، متفکران تلوکه میان اندیشه و زمان رابطه ای 

جان مطلب در این است که ما از  .ر دارند که این تفکرات را بپذیردخاص خود را بیان می کنند و با توجه به ساختار تلوزیون از مخاطب انتظا

وامی آنچنان در طنین و تداوم و انسجامی آنچنان در محتوای آنها انتظار داریم که چنین توقع و کتاب و دیگر وسایل ارتباط جمعی ثبات و ق

 (.1384:11)بوردیو، زیون، خصوصاً از برنامه های خبری آن نداریم. یانتظاری را از تلو

 

 اجتماعی شدن نوین. 6-2
ی ها و الگوهای رفتارهای جامعه به افراددارند. نگرشالقای ارزش تلویزیون، فیلم، کتاب و ... نقش بسیار مهمی در های جمعی مانندرسانه

 (.1377:123، پذیرد . ) رابرتسونها تاثیر میاین رسانه های ارایه شده توسطما از اطالعات داده شده و شیوه

مجالت و به ویژه  ت ادواری،عنوان یکی از عوامل بسیار مهم اجتماعی کردن مطرح هستند. روزنامه ها، نشریا های همگانی بهرسانه 

های مختلف اجتماعی و از جمله نسل های ای و الکترونیکی و دیجیتالی، هرروزه مورد استفاده وسیع گروههای نوین ماهوارهتلویزیون و رسانه

امه انجام شده است که تأثیر برن فراوانی د. تحقیقاتندهد و نگرش و عقاید آنها را تحت تأثیر قرار مینو جوانان قرار می گیر کودکان، نوجوانان

وا انواع گوناگونی از اطالعات ومحت در ارائه های جمعیرسانه بنا براین نقشاند. های کودکان وبزرگساالن تحلیل کردهیی را بر نگرشهای رسانه

 (.33 :1333 . )گیدنز ،می باشد نشدنی انکار ها()به ویژه هنجارها و ارزش

ن، نگرش های کلی فرهنگی برای تفسیر اطالعات را در جوامع انندگان چارچوب های تجربه برای مخاطبرسانه ها بعنوان فراهم ک

د. همچنین رسانه ها شیوه های اجتماعی افراد را تفسیر می کنن و به آن واکنش نشان می دهند و آنها را با نامروزی برای افراد ایجاد می کن

(. بنابراین، در جریان جریان جامعه پذیری نوجوانان 138:1333اعی، قالب ریزی می کنند)گیدنز،کمک نظم دادن به تجربه شان از زندگی اجتم

دهند و آن را ها و هنجارهای خانوادگی و اجتماعی رابه نسل جدید انتقال میبدین معنی که ارزش و جوانان، رسانه ها نقشی اساسی دارند.

 .کننددرونی می

 ها را میانجیگستر و رسانه، ارتباط جمعی را فرآیندی جامعه«های جمعیی رسانهای برنظریهمقدمه»در کتاب  17دنیس مک کوئیل 

های جمعی از چند لحاظ میانجی هستند: آید، رسانهبرمی یا رسانه13 « مدیا » داند. وی معتقد است، همانطور که از واژهروابط اجتماعی می

گیرند؛ قرار می هستند:ما  ای که خارج از ادراک یا تماس مستقیمده و آن بخش از تجربه بالقوهعنوان دریافت کنن یکی اینکه غالباً میان ما به

 ندوم ممکن است، میان ما و سایر نهادهایی که با آن سر و کارداریم )قانون، صنعت، دولت و غیره( قرار گیرند؛ سوم امکان دارد پیوندی میا

با ما و ما با دیگران ارتباط برقرار می کنیم و پنجم  ها، مجراهایی هستند که توسط آنها دیگرانهای گوناگون ایجاد کنند؛ چهارم رسانهنهاد

 :1332دهند ) مک کوئیل ،  ها و رویدادها شکل میها، سازمانآوردن اسباب و لوازم، به ادراک ما از سایر گروه ها با فراهماینکه غالباً رسانه

ار وقابل هایی معنی دبازتولید وتوزیع معرفت به معنای وسیع آن، یعنی نمادهایی یا مرجع به کار تولید،نهاد رسانه "(. به نظر مک کوئیل، 33

تجربه خود معنا ببخشیم، به دریافت های ما از این تجربه نظم و  تجربه در جهان اجتماعی اشتغال دارد. این معرفت ما را توانا می سازد تا به

 1382مک کوئیل، ) "تا معرفت های گذشته را محفوظ نگهداریم و به درک امروزین خود استمراربخشیم یاری می کند نسق می دهد و ما را

به جای دیگر نهادهای معرفتی )آموزش و پرورش و دانشگاه و...( هم  ها وظیفه انتشار انواع معرفت را برعهده دارند، پس(. رسانه32 - 31 :

جامعه به صورت باز، داوطلبانه و  فعالیت می کنند، یعنی علی االصول در دسترس همه اعضایها در یک فضای عمومی رسانه  .کنندعمل می

                                                           
16 - Denis McQuail 
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 د و زمان بیشتری را به خود اختصاصنگذارنهادهای اجتماعی، بر تعداد بیشتری اثر می ها در مقایسه با سایرکم هزینه قرار دارند. رسانه

 .دهندمی

اند. ها در جامعه توجه کردهوهشگرانی هستندکه به طور جدی به نقش و کارکرد رسانهاز جمله پژ 18و چارلز رایت13 هارولد السول

ها دارای کارکردهای نظارت بر محیط، ایجاد همبستگی اجتماعی در واکنش به محیط وانتقال میراث فرهنگی و سرگرمی رسانه آنها معتقدند که

ها پرداز ارتباطات بر این باورند که در کارکرد نخستین، وظیفه رسانه و نظریه(. این د133 : 1382مک کوئیل، و پرکردن اوقات فراغت است )

ی محیط پیرامونی است. دومین کارکرد رسانه، انتخاب و تفسیراطالعات در محیط است. رسانه اغلب نظارت، مراقبت،تهیه و رساندن خبر درباره

های اجتماعی، اجماع و ها به تقویت ارزشاست. دراین نقش رسانه شامل انتقادات و تجویزهایی برای چگونگی و منشافراد به حوادث

عمومی، مدیریت افکار عمومی و نظارت بر حکومت و  افشایانحرافات، رجوع به پایگاه رهبران افکار، ممانعت از تهدید ثبات اجتماعی و وحشت

های ی مشترک،کاستن از نابهنجاریام اجتماعی و تعمیق تجربهپردازند. یکی دیگر ازکارکردهای رسانه، انتقال فرهنگ، افزایش انسجحفاظت می

 .دست سازی و انسجام استاجتماعی و احساس از خود بیگانگی، استمرار اجتماعی شدن پیش وپس از آموزش رسمی و کمک به یک

فرهنگ، برای انتقال اطالعات،  دهندهها در حکم انتقالمریکایی، رسانهآپرداز ارتباطی جامعه شناس و نظریه از نظر هارولد السول

، مشترک یها و هنجارها از یک نسل به نسل دیگر و از افرادجامعه به تازه واردها، کاربرد دارند. آنها از این راه با گسترش بنیان تجربهارزش

ا شروع آن در طول سالیان پیش از ها با استمرار اجتماعی شدن پس ازاتمام اموزش رسمی و نیز بدهند. رسانهانسجام اجتماعی را افزایش می

ای که فردخود را با آن هم هویت ی جامعهها با نمایش و عرضهکنند. گفته شده است که رسانهمدرسه، به جذب افراد درجامعه کمک می

( 112: 1331کارد ، ریشه بودن او را کاهش دهند ) سورین و تانتوانند احساس از خود بیگانگی یااحساس بیساخته و معرفی کرده است، می

پنداری با دیگران و پیدا ذاتهم های شخصی، جذب الگوهای رفتاری،ها برای کسب تأیید ارزشکوئیل نیز، مخاطبان از رسانه . از نظر مک

 (112 :1332 یل،ئکنند )مک کوکردن بینش راجع به خود استفاده می
 

 20هانمنرابرت کارکردهاي وسایل ارتباط جمعی از نظر . 7 
 رابرت هانمن وسایل ارتباطی کارکردهای ویزه ای در راستای جامعه پذیری در جامعه داردن از جمله:  نظراز 

این کار ممکن است، ساختن بر مبنای خطوط از پیش  بدین معنا که وسایل ارتباط جمعی قادر هستند، کاری انجام دهند که :تولید .1

 هدافشان برسند و ... باشدمردم به ا هایی کهتعیین شده و یاد دادن با روش

  وجود آوردابداع : یعنی اینکه ایده های جدید راتشویق کند و تغییر به. 2

 (.31 : 1332موجود را حفظ و نگهداری کند ) اعرابی ،  نگهداری : بدین نحو که قادر است، روابط .3

 تکنولوژ ی های ارتباطی،از یک سو، گسترش داشت که  در نظر را نباید از با فضای مجازی و رسانه های نوین هاین نکته را در رابط

 هایی که پخش برنامه های تلویزیونی کشورهایها به همراه ماهوارهدیگر، همین رسانه توانند باعث تحکیم وحدت نمادی شوند و از سویمی

ش ارتباطات از راه دور و از بین رفتن فواصل توانند اسباب تضعیف وحدت نمادی جامعه را فراهم کنند. باگسترمختلف را بر عهده دارند، می

ه غلظت به هیچ وج که اینطوریهای کنونی به طور غیر قابل وصفی افزایش یافته است. بهزمانی و مکانی، غلظت نمادی واطالعاتی محیط

معاصر به ویژه جوامع پیرامون نه  تر، شهروندان جوامععبارت ساده های نیم قرن گذشته جوامع نیست. بهقابل مقایسه با غلظت نمادی محیط

ند. ) چلبی نمادی آنها نیز هست اند، بلکه در معرض بمبارانسمبولیسم شناختی و سمبولیسم اظهاری بیگانه قرار گرفته تنها در معرض مستقیم

 ،1331 :138.) 

 

 پيامدهاي جامعه شناسی از طریق فضاي مجازي. 8
یرات بر تمامی وجوه جوامع انسانی ایجاد می کنند را در قسمت قبل مورد بررسی قرار تغییراتی تکنولوژیکی و تاثیراتی که این تغی

یم قدادیم؛ لیکن باید گفت که در عین تغییرات به وجود آمده در نهادهای سنتی جامعه پذیر کردن افراد کارکردهای این نهادها نیز به طور مست

قابل نهادها تباید گفت در طول قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم شاهد آن بوده ایم. و غیر مستقیم متاثر از انقالب رسانه ای بوده اند که 

و کارکردهای سنتی این نهادها با حضور رسانه های نوین  با چالش های جدی رویرو بوده است که سعی بر آن است در ادامه این چالش ها 

 مورد توجه قرار گیرند.

 

                                                           
18 - Harold Lasswel 

19 - Charles Wright 
 Robert Hanneman ـ- 20
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 :بحران در هویت خانواده ها. 8-1

نه به طور مداوم از سالی به سال  ، معتقد است که تغییر ارزشی، روندی است که از نسلی به نسل دیگر رخ می دهد،21رونالداینگهارت

 طوری که در عصر کنونی،ها شده است؛ بههای جمعی منجر به تغییر ارزشی رسانهاشاعه ( . وی معتقد است که12 : 1333دیگر ) یوسفی ، 

ر و ، آرایش سمتحدالشکل جوانان، موسیقی پاپ هایهای نسلی تأثیر گذاشته است. لباسها بر شکاف ارزشطات و رسانهجهانی شدن ارتبا

ه بندی بهای نسل کنونی و عدم پایو... از نمودهای تأثیر رسانه بر تغییر رفتارها وارزش صورت یکسان، گسترش برندهای تجاری جهانی،

 (. 114 : 1333ی، یوسفهای فرهنگی خود است. )سنت

های جمعی و وسایل ارتباطی چنان و گسترش تدریجی رسانه جامعه شناس، معتقد است که از اوایل قرن بیستم رشد 22یان رابرتسون 

 واثرات مثبت و منفی فراوانی بر زندگی بشر گذاشته است. از همه مهمتر اینکه در عصرکنونی با ظهور اینترنت  بر زندگی بشر سایه افکند که

ارتباطات و تأثیر گذاری آنها، توسعه زیادی یافته است. به طوری که ما هم اکنون،  های ارتباطات و اطالعات و به ویژه اینترنت فضایتکنولوژی

 ها و نسل های کنونی در معرض انتشار ورسانه بریم. به عبارتی مخاطبان جهانیبه سر می "دهکده جهانی"های نوین تأثیر این رسانه تحت

ها و الگوهای فرهنگی واجتماعی و نسلی جوامع و تواند سنتکنند که میهایی را دریافت میای قراردارند و پیامنمایش پیام های متنوع رسانه

 .( 337 : 1332بیات ،  ) خوش چالش و دگرگونی کندهمچنین روابط نسلی آنها را دست

، از نظریه پردازان پست رسنتی به مدرن، دامنگیر جوامع بشری شده است. پاستدر عصر حاضر، بحران هویت خانواده، در گذر از زندگی 

آنچه در  "مدرنیسم، آثار فن آوری های جدید رسانه ها را اجتماع و فرهنگ، بررسی کرده و در اثر خود به نام عصر دوم رسانه ها نوشته است

پست الکترونیکی و ماهواره ها مهم است، دگرگونی گسترده فرهنگ، هویت نوآوری های فنی مربوط به عصر دوم رسانه ها، یعنی عصر اینترنت، 

 (.12:  1333)پاستر،."فرهنگی و روش جدید ساخته شدن هویت هاست

باید گفت که تحوالت بزرگ در حوزه تکنولوژی های نوین ارتباطی و فن آوری اطالعاتی، راه های اطالع رسانی در خانواده ها را افزایش 

را با فرهنگ ها و الگوهای گوناگونی آشنا کرده که جای گزین فرهنگ، ایدئولوژی و ارزش های گذشته شده است. این امر، یکی از داده و آنان 

علل پیدایش بحران هویت در افراد و خانواده ها است. با توسعه فناوری اطالعات و جریان  گسترده آن، منابع هویت یابی دگرگون گشته و 

. آشنایی خانواده ها (33: 1332یچ محدودیتی، از مرزهای ملی گذشته و جوامع را دچار مشکل ساخته است.)مک کوئیل،منابع جدید بدون  ه

با ارزش ها و الگوهای فرهنگی و هویتی، آنان را در پیدا کردن جهت و معنای زندگی، آشفته و سرگردان می کند. تزریق ارزش هاو نگرش 

ن رفتن وحدت و اعضا و در نتیجه تعارض دریافتن هویت می شود. در گذشته نهاد خانواده اولین و مهم های مختلف به خانواده، موجب از بی

ه ا ارائتر ین مرجع هویت یابی بود و افراد، هویت خود را به آسانی در خانواده می یافتند و جایگاهشان را در جامعه می پذیرفتند. اما امروزه ب

ی ماهواره ای، اینترنت، شبکه های اجتماعی، ... درباره هنجارها و ارزش های بومی و سنتی خانواده ها الگوهای متنوع و متعدد از شبکه ها

 (11: 1381،یاوری وثاق )تردید ایجاد شده است.

 

 :نبود تمرکز در تربيت فرزندان. 8-2 
و باورهای مورد قبول خود تربیت می در گذشته، تربیت فرزندان در خانواده متمرکز بود و خانواده ها فرزندان را براساس ارزش ها 

دک را کردند، اما امروزه با وجود رسانه ها، خانواده ها نقش خود را در تربیت فرزندان، تا اندازه زیادی از دست داده اند؛ چنان که دنیای کو

می توانند بر اساس نظام فکری ـ اعتقادی رسانه های مختلف احاطه کرده و فرصت تربیت را زا والدین گرفته اند. در نتیجه، خانواده ها دیگر  ن

به نخود، فرزندانشان را تربیت کنن. به بیان دیگرف رسانه ها جایگزین والدین در تربیت فرزندان شده اند، و ابتکار عمل را در پرورش همه جا

در این وضعیت کودکان طبق ارزش  (.18: 1331من، فرزندان به دست می گیرند؛ آن گونه که اقتصاد، بازار، سود و تجارت می خواهد)پست

 ها و باورهای حاکم بر خانواده رشد نمی کنند و از همان کودکی، بین آنها و والدینشان، اختالف و فاصله به وجود می آید.

 

 :بر رفتارهاي فرزندان اجتماعی و خانواده  کاهش کنترل و نظارت. 8-3

وآزادی فرزندان را افزایش داده است. با وجود چنین فن آوری هایی،  ،کاهش فضای مجازی، نظارت و کنترل خانواده ها بر فرزندان را

مختلفی روابط و رفتارهای افراد خانواده، دور از چشم دیگران خواهد بود. فرزندان بدون اطالع والدین و بی هیچ محدودیت و واهمه ای، با افراد 

دین و همچنین نهادهای اجتماعی موثر در تربیت فرزندان به عنوان مرجع و پشتیبان از هر قشر و فرهنگی ارتباط برقرار می کنند. در نتیجه، وال

 جامعه پذیری آنها، دیگر از عهده این امر بر نمی آیند.

                                                           
21 - Ronald  Inglehart 

22-  Ian Robertson 
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امروزه با وجود فن آوری های مدرن، کنترل اخالق  و رفتار افراد که بر عهده خانواده بود را به نوعی ناممکن کرده است؛ حجم باالی 

گسترده و بیشتر ناکارآمد و غیر اخالقی در رسانه ها، وظایف خانواده را در کنترل فرزندان بسیار سنگین کرده، و بر خالف گذشته، اطالعات 

ن به ااکنون قدرت چندانی در کنترل اطالعات ندارند. تلویزیون، اینترنت و ماهواره، انبوه اطالعات را در برابر نسل جوان می گستراند و فرزند

 .(71: 1331من،  می توانند به  هر نوع اطالعاتی دست یابند.)پستراحتی 
 

 فردگرایی به جاي جمع گرایی. 8-4 

یکی از ارزش های فرهنگ مدرن، فردگرایی است که از جنبه های گوناگون، زندگی اجتماعی بشر را تحت تاثیر قرار داده است. پی آمد 

اخالقی و اجتماعی است. توجه و تمرکز بر فرد و تمایالت او در فرهنگ مدنیته، او فردگرایی احساس بی معنایی و کمرنگ شدن ارزش های 

فردگرایی روابط درون خانواده  (.131 - 232: 1331گیوی، صادقی را از زندگی گروهی و خانوادگی دور می گرداند و خود بینی ایجاد می کند.)

، حقوقی و مصالح فردی بر حقوق و مصالح خانواده تقدم می یابد. یکی از ویژگی را تحت تاثیر قرار داده می دهد و با تقویت گرایش های فردی

های خانواده، به عناون نهادی اجتماعی، مقدم بودن فرهنگ جمع گرایی بر خواسته های فردی است. فن آور ی های مدرن رابطه افراد با 

نتیجه فردگرایی افراطی را گسترش می دهد، زندگی جمعی در نهاد . در یکدیگر و ارتباط کالمی و عاطفی اعضای خانواده را محدود می ساز

 ده را نابود می کند.اوتضعیف، و انسجام و هم بستگی خان خانواده را

های فرهنگی به دلیل مخدوش شدن مرزهای هویتی و در نتیجه، شیوع فردگرایی نمود دیگر این اختالط، فرسایش تدریجی وابستگی

فردگرایی اکنون از طریق یکپارچگی اقتصادی جهانی، ؛ چتر نظارت و کنترل فرهنگی است و برون افتادن از به معنای رهاشدگی فرهنگی

کننده متقابل در همه جا رواج یافته و بیش از پیش در جوامع غیر غربی نفوذ کرده است. اما تحکیم فضای مجازی،فرهنگ واحد جهانی و 

خورد. آنچه فردگرایی را شود و همچون سرطان بافت همبستگی سنتی را میماعی میبینش فردگرایانه موجب فرسایش پیوندهای اجت

سازد و امکانات کند. این بینش البته فرد را عمالً از بند قیود رها میسازد آن است که فرد همیشه آن را آزادی تصور میناپذیر میمقاومت

 (.131 : 1338التوش،  )دهد.یمت نابودی همبستگی حافظ پکپارچگی اجتماع انجام میدهد، اما این کار را به قفراوانی را پیش روی او قرار می

بر آن  23تعبیر کرده است: دی کوزمو« خانمانیاحساس بی»شکل حاد و گسترده این تأثیرپذیری، چیزی است که دی کوزمو از آن به 

اد جهان بودن است. به اعتقخانمانی و بیبیه احساس یهودیان از بیآورد، و این کامالً شخانمانی پدید میشدن نوعی احساس بیاست که جهانی

جهان جا بودن، بیآورد. این احساس بی)معنوی( به وجود می 21نومی فکریآریشگی نوعی جهان بودن و بیخانمانی، بیوی، این احساس بی

 . (132: 1331)کوثریبودن است. « اکنون و اینجا»بودن، عین احساس یک روح جهانی یا یک هویت 

                                                           
23 - Di Kozmo 
 Intellectual anomie ـ 24
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 نتيجه گيري
 انتقال ارزش ها، ،اجتماعی هایرشد سرمایهبودن آنها در  بسترساز نوین وهای رسانهروز افزون  توان از نقشامروزه به هیچ عنوان نمی

ر عرصه های با توجه به گسترش فرآیندهای جهانی شدن د . افزایش آگاهی عمومی،چشم پوشیدهای اجتماعی در نظام تربیت نسلی، و ...

 تحوالتی در زمینه تغییر مفهوم جامعه پذیری صورت گرفته است که به طور کلی از جامعه پذیری سنتی متفاوت است؛ در نتیجه ،مختلف

وین عنوان مرجعی نفضای مجازی بهتحقیق حاضر در پی پاسخگویی به پرسش نهادین و محوری تحقیق بوده است و آن پرسش این است که 

با گسترش روزافزون رسانه های  حاکی از آن است کهنتایج حاصل از تحقیق پیش رو  پذیری مخاطبان دارد؟ ور فرایند جامعهچه تأثیری ب

نوین کنش ها و تعامالت اجتماعی از شیوه کنش متقابل و رودر رو به کنش های مجازی تبدیل شده اند، رسانه های نوین ارزش ها و مفاهیم 

ارت وزشی، نظمه وجود آورده اند. سه مرجع جامعه پذیری در گذشته یعنی خانواده، نظام آبد و جایگزینی برای آن گذشته را به چالش می کشن

ی فضابه نظر می رسد که  ؛اجتماعی، به نوعی مغلوب سرعت انتقال داده ها، ارزانی و انبوهی داده ها و در دسترس بودن این رسانه ها شده اند

کرده باشد؛ به عبارتی رسانه های هم وارد دنیای دستخوش تحوالت عمده و اساسی  را عه شناسی سیاسینگرش های مسلط در جام مجازی

فردی افراد شده اند و هم وارد نهادهای پیشن یعنی خانواده ها و مدارس شده اند به طوری که ما شاهد گسترش هرچه بیشتر این رسانه ها 

این شده است که بسیاری از کارویژه های نهادهای سنتی از جمله انتقال ارزش ها، هویت  در خانواده و مدارس هستیم؛ این امر الجرم سبب

، مو فرهنگ، ... که در قالب جامعه پذیری به فرد انتقال می یابد بر عهده رسانه ها گذاشته شود. از آنجا که فضای مجازی فضایی بدون انتظا

ساز جامعه  برای فرایند مهم و سرنوشتاست، م بصری به جای سیستم تفکر و تعمق، ... به لحاظ ارزشی خنثی ، کنترل ناپذیر، مبتنی بر سیست

فردگرایی به جای جمع گرایی، کاهش کنترل اجتماع و ، از جمله گسترش شکاف نسلی  پذیری چالش های فراوانی را به وجود آورده است

هف بحران هویت خانواده،... را می توان بر شمرد، که از نتایج حاکم شدن خانواده بر افراد، نبود تمرکز بر فرایند جامعه پذیری توسط خانواد

 جامعه پذیری مجازی مبتنی بر رسانه های نوین است.
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