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 چکیده

شدن از طریق جهانیواسطة آوری اطلاعات و ارتباطات به فرآیند گسترش فن :هدف

اعی، گیر فضای اجتمبازسازی فضا و زمان، نفوذپذیر ساختن مرزها و گسترش چشم

از  یسازی و معنایابی سنتی را تا حدود بسیار زیاادمنابع و شرایط لازم برای هویت

آوری اطلاعات و ارتباطات بر مطالعه و تحلیل اثرات فن ،هدف این مقاله .بردبین می

 باشد. شهر میهویت اجتماعی جوانان روستایی شهرستان مشگین

لحاظ ماهیت، توصیفی و پیمایشی  و از ایاین تحقیق از لحاظ هدف، توسعه روش:

جوانان روساتایی آماری این پژوهش، شامل تمام جامعة و نیز از نوع تحلیلی است. 

بارای شهر اسات. روستایی شهرستان مشگین ICTروستاهای دارای دفاتر ساکن در 

کاوکران باا ساط  تصادفی ساده و فرماول گیری برآورد حجم نمونه از روش نمونه

در این تحقیق روش درصد استفاده شده است.  2و احتمال خطای  درصد 32اطمینان 

های تحقیق، به دو صورت اسنادی )داده سؤالاتگویی به ها برای پاسخگردآوری داده

و ابازار ماورد اساتفاده در روش پیمایشای  است های اولیه()داده ثانویه( و پیمایشی

توسط پانال متصصصاان  نامهنامه و مصاحبه بوده است. روایی صوری پرسشپرسش

 91آمااری باا تعادادجامعاة راهنما در منطقه مشاابه مطالعة یید قرار گرفت. أمورد ت

ویاژۀ هاای کساب شاده و اساتفاده از فرماول پرسش نامه صورت گرفت و باا داده

 03/1تحقیق نامة پرسشهای مصتلف ، پایایی بصشSPSSافزار کرونباخ آلفا در نرم

 بدست آمد. 70/1الی 
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که به جز  دادهای بدست آمده از دو گروه چنین نشان میانگیننتایج  :هایافته /جنتای

هاای ماذهبی، ملای، هویت خانوادگی و هویت فردی در تمام موارد ذکرشده هویت

برخاوردار باوده غیار تر از روساتاییان گروهی و جنسیتی روستاییان برخوردار بیش

 کاربردی ارائه شده است.د پیشنهاد چن با توجه به نتایج پژوهش . در خاتمه، است

که به جز هویت خاانوادگی و هویات فاردی در  نتایج تحقیق نشان داد گیری:نتیجه

هااای  مااذهبی، ملاای، گروهاای و جنساایتی روسااتاییان تمااام مااوارد ذکرشااده هویت

 تر از روستاییان نابرخوردار بوده استبرخوردار بیش

ات، هویات اجتمااعی، جواناان روساتایی، آوری اطلاعات و ارتباطفن :هاکلید واژه

 .شهرروستایی، شهرستان مشگینتوسعة 

 مقدمه. 2

از فرآیناد گساترش تارین منااطق جهاان نیاز امروزه دورافتااده دهدبررسی اسناد نشان می

ترین منااطق جهاان نیاز باه دورافتاده ،به عبارتی .آوری اطلاعات و ارتباطات در امان نیستندفن

های جهانی ثروت، قدرت و اطلاعاات ادغاام شاده اسات و حتای ها و جریانمیزانی در شبکه

 ۀشایوهایی در مقیاا  محلای باا دارا باودن هویات، فرهنا ، عنوان مکاننواحی روستایی به

شوند. اماروزه ناواحی معیشت و فضاهای زندگی مربوط به خود، به طور روزافزون جهانی می

اقتصاادی و  و  حولاتی از منظر اجتمااعی، فرهنگایجهانی شاهد تغییر و ت ۀگستردر روستایی 

، 0شوند )وودزمیثر أمت آوری اطلاعات و ارتباطاتفنیره است و به شدت از فرآیند گسترش غ

هاای ناوین ارتبااطی و آوری، با گسترش فنکاستلز به باور یید این مهمأدر ت .(70 ، ص.0931

ی بر زبان همگاانی دیجیتاالی منتهای شاده تشکیل یک نظام ارتباطی جدید مبتناطلاعاتی که به 

گونه انزواگزینی است چنان بنیان مادی جوامع مصتلف را مورد تغییر و تحول قرار داده که هیچ

ترین جوامع از بستن مرزهای خاود ترین و سنتیتابد و حتی دور افتادهگیری را بر نمیو کناره

عااجز و  آوری اطلاعات و ارتباطاتفن از طریق گسترش های جهانیها و شبکهبه روی جریان

 .  (073. ، ص0331، 5)کاستلز ناتوان هستند

                                                 
1 .Woods 

2. Castells 
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فراگیر اثارات فراوانای از پدیدۀ عنوان یک بهآوری اطلاعات و ارتباطات فنتوسعة ، در کل

از خاود برجاای  فرهنگی در مناطق روساتایی  ویژه از بعد اجتماعی ومنظر و ابعاد مصتلف به

و نوردد مرزهای جغرافیایی را در میآوری اطلاعات و ارتباطات فندیگر،  به عبارت .گذاردمی

؛ دکناتحول مایمو  داده های انسانی اعم از شهر و روستا را تغییرگاهساخت اجتماعی سکونت

های اجتمااعی ثیرپذیری کنشأثیرگذاری و تأتگسترۀ  کرده وهای زندگی را عوض یعنی سبک

هاای سانتی را باه جاا گذاشاته و هویات ،بصشایدهو تعمیاق  عهتوسادر جوامع روساتایی را 

-کشور باه روستایی درصد قابل توجهی از مردم زیرا ؛کندهای مدرن را جایگزین آن میتهوی

ی هاای ناوین ارتبااطی و اطلاعااتآوریدر اوقاات و فراغات از فن روستایی خصوص جوانان

ها آوریهایی هستند که از طریق این فنثیر الگوها و ارزشأکنند و در نتیجه تحت تاستفاده می

ثیرات ژرف و أجواناان ایرانای، باه طاور فزآیناده در مسایر تا»: به قول تاجیک .یابداشاعه می

او  .انادکه در مهندسی آن سهم و نقاش چنادانی نداشاته اندجهان اطلاعاتی قرار گرفته ۀگسترد

)تاجیاک،  «شاودها عرضه ماینههمواره در حال مصرف کالاهایی است که در بازار جهانی نشا

تاار افاارادی کااه در مناااطق روسااتایی از مهاام ایاان اساات کااه بیش ةمسااال. (011ص.  ،0975

کنند نوجوانان و جوانان هستند. هاویتی کاه های نوین ارتباطی و اطلاعاتی استفاده میآوریفن

و در نهایات باه  در تضاد باشاد هاآن دینیکنند ممکن است با هویت ملی و این افراد پیدا می

 بینجامد.  آنان اجتماعیبحرانی شدن هویت 

سابب  آوری اطلاعات و ارتباطاتبسط و شیوع فنکه دهد نگارنده نشان می ةاولیمطالعات 

 دساتصوشدر حاال گاذار  ةجامعاعناوان باه شهرمشگینشهرستان  جوانان روستاییشده که 

 ایان ةدامنا گستردگی شود. اجتماعی هویت مصتلف ابعاد در فراوانی هایو دگرگونی تغییرات

 در اجتمااعی هویات تغییار و نسلی شکاف ،خانواده تحولات ها،ارزش به تغییر منجر تحولات

 ورود سببآوری اطلاعات و ارتباطات فن ةتوسعشده است و  جوانان روستایی این شهرستان

 شهرساتان شاده ایان روساتایی هایمحیط درون به روستا از متعدد خارج سلایق و هافرهن 

 شاهرمشگین شهرساتان جوانان روستایی نگرش و هاارزش تغییر با کنونی دوران در زیرا؛ است

 بااآوری اطلاعاات و ارتباطاات فان آید.می وجود آنان به ۀروزمر زندگی در شگرفی تغییرات

 زبرو در ایکنندهتعیین نقش شهرمشگینشهرستان  جوانان روستایی زندگی سبک بر اثرگذاری
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 این شهرساتان جوان روستایی متمایز امروزی زندگی هایسبک مثلا دارد. اجتماعی هایهویت

 خاانواده و ماذهب ملیت، به نگاه نوع و باشند داشته رابطه کسانی چه با کندتعیین می او برای

اجتمااعی  هویات بار اثرگاذاری باآوری اطلاعات و ارتباطات فن ةتوسعبسط و  .باشد چگونه

 برداشات ماورد در را جوانان روستایی هایانگاره نوع شهرمشگین شهرستان وستاییجوانان ر

 اماروز مادرن دنیاای در کند و به قول بعضای از اندیشامندانمی تعیین خود از خویشتن آنان

 عضویت اسا  بر خود از فرد که باشدمی روایت خاصی اسا  بر عملا افراد اجتماعی هویت

 .شودمی ساختهباز و ساخته خویش فردیت و

 اماروزی در جواماع روساتایینگارناده گویاای ایان واقعیات اسات کاه  مطالعات میدانی

؛ جواناانتنها زندگی اقتصادی و ماادی آوری اطلاعات و ارتباطات نهفن، شهرمشگینشهرستان 

 ،تار گفتاه شادطاور کاه بیشهماان سازد.ها را نیز دگرگون میهای نمادین آنبلکه چارچوب

 جواناان روساتاییابعاد مصتلاف زنادگی  برات شگرفی تأثیررتباطات در عصر حاضر انقلاب ا

های نوین ارتبااطی و اطلاعااتی آوریات فنتأثیرتوان به ها میترین آنگذاشته است که از مهم

ها با دگرگونی در مفاهیم زمان و مکان، تغییر در اشکال آوریاین فن؛ زیرا بر هویت اشاره کرد

هاای های ناپایدار و هویاتی و ایجاد مراجع جدید هویت، موجب پیدایش ذهنیتنوین ارتباط

 جواناان روساتاییدر ، همچناین .(52، ص. 0970جدید شده است )رفعت جااه و شاکوری، 

امروزی بر اثر تحولات ساختاری ناشی از این انقلاب، ذهنیت و هویت سیال و ناپایادار شاکل 

شاود. از طریاق ز مفاهیم مصتلف زنادگی دگرگاون مایا جوانان روستاییگیرد و برداشت می

توان از پیچیدگی و سارعت تغییارات اماروزی امروزی می جوانان روستاییبررسی هویت در 

ها این توانایی را بصشید که نظم نسبی در زنادگی خاود و دنیاای اطرافشاان کاست و به انسان

 ایجاد کنند.

باا ادغاام روساتاها در فضااهای کاه  ت استمطالعات میدانی نگارنده حاکی از این واقعی 

، فرهنا  محلای روساتاها و مناسابات آوری اطلاعات و ارتباطاتفنتوسعه  ةواسطبه  جهانی

و  هساتیهاا باه خاود، و چگاونگی نگااه آن شهرمشگینشهرستان  روستایی جوانان اجتماعی

دامان زده اسات هایی را در این خصاوص های دیگر دچار تغییر و تحول شده و نگرانیانسان

 جواناان؛ فرهنا  باومی و هویات محلای آوری اطلاعات و ارتباطااتفنگسترش چون که با 
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در طای  ،. باه عباارت دیگاردستصوش تحول جدی شده است شهرمشگین شهرستان روستایی

 از ناشی تحولات تبع به خود نوین فرآیند گذار و تحول سیر در روستایی مناطقهای اخیر، دهه

 جواماع از خاارج افاراد باا تار روساتاییانبایش تعامال و گساترده اجتماعی طاتارتباة اندیش

 روساتاهای در باه عباارتی، و انادشاده شگرفی هایدگرگونی و تغییرات دستصوش روستایی،

 و شادن ارتباطات، جهاانی و اطلاعات آوریفنة توسع ةواسط به اخیر هایسال در که امروزی

 جواناان کاه ایباه گوناه .اسات شاده  چندان دو امر این اهمیت مجازی، هایشبکه گسترش

 هویت با ناهمصوان بعضاً و جدید هویتی عناصر و اقتضائات باشهر شهرستان مشگین روستایی

 بایاد یا مسیر این در شهرشهرستان مشگین روستایی جوانان ن،بنابرای .اندشده خود مواجه قبلی

 نشاان علمای هاییافته و شوند هویتی گمیسردر دچار نوعی یا و دهند شکل را جدید هویتی

 وجود رابطه روستایی جوانان و هویت اجتماعیآوری اطلاعات و ارتباطات فن بین که دهدمی

 فرآیند در دگرگونی روستایی، وانانجبر آوری اطلاعات و ارتباطات فن هایتأثیر از یکی .دارد

 اجتمااعی هویات اماروزه بررسای ،رو ایان از و اسات هاآن اجتماعی هویت بازتولید و تولید

آوری اطلاعاات فن عةتوسگسترش و  فرآیند به توجهبی شهرمشگین شهرستان روستایی جوانان

آوری اطلاعاات و فان زیارا ؛باود خواهاد ارزش ک و نااق  آن از ناشی اثرات و و ارتباطات

 جریاان تساهیل ن،سن و آداب رفتاری، الگوهای تغییر در اطلاعات، و دانش تسهیم با ارتباطات

 زیرسااخت تقویات اجتمااعی، حیاات تجدیاد فرهنگای، ارتباطاات ةتوسع اطلاعات، کارآمد

 اجتمااعی ةتوساع و ارتبااطی هایزیرساخت بهبود اجتماعی، هایتقویت زیرساخت آموزشی،

گساترش تشادید فرآیناد  تحت و کندمی حولمت وداده  تغییر را جوانان روستایی معرفتی نظام

 از نو هایشیوه با روستاییجوانان  تعاملات اجتماعی، افزایش و لاعات و ارتباطاتآوری اطفن

 جواناان هویات دگرگاونی باه که شوندمی مواجه شماربی هویتی منابع با و شده آشنا زندگی

 هاایساامانه دگرگاونی فرهنگی چندگانه، هایهویت پیدایش سنتی، هویت ابعاد در روستایی

 .(090، ص. 0932)حیادری سااربان،  انجامادمای زندگی سبک و فمصر ۀشیو تغییر ارزشی،

 هویات بار آوری اطلاعات و ارتباطااتفناستفاده از تشدید  و بسط تأثیر به موضوع پرداختن

 اهمیات روی آن از شهرمشگین شهرستان روستایی بین جوانان در آن بررسی ویژهبه اجتماعی،

 جوانی ۀدور بحرانی مرحلة را هویت گیریکلنظران، شصاحب از بسیاری که دارد ضرورت و
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و گاروه  .اسات جاوانی ابعاد و وجوه از هویت یکی شدن برجسته که باورند این بر و دانندمی

، بزرگترین گروه پیشتاز به لحاظ کاربرد ابزارهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی در روستایی جوانان

دار، طرز پوشاش، مادگرایی و ناوگرایی تری هستند که رفتار، کرمعرض تغییرات هویتی وسیع

-فان تاأثیر درک بهتارشاود. از طارف دیگار، ترین گواه در این راستا محسوب میآنان واض 

تواند در تشصی  های نوین ارتباطی و اطلاعاتی بر هویت اجتماعی جوانان روستایی میآوری

 که اساسی الؤس فوق، ردموا به توجه با گذار باشد.تأثیررفتارهای اجتماعی و سیاسی این قشر 

 چاهآوری اطلاعاات و ارتباطاات فن که است این است، آن به گوییصدد پاسخ رد مطالعه این

 دلیل، همین به .است داشته شهرمشگینشهرستان  روستایی اجتماعی جوانان هویت بر اتیتأثیر

 ،ر گرفتاهماورد بحاق قاراآوری اطلاعات و ارتباطاات فنو  اجتماعی هویت نظری مبانی ابتدا

و هویات اجتمااعی آوری اطلاعاات و ارتباطاات فانمدل مفهومی ارتبااط باین  ةارائسپس با 

 خصوص در خاصی ةمطالع تاکنون ایران در که آنجایی از و استده ش بررسیجوانان روستایی 

 شهرساتان جواناان روساتایی اجتمااعی هویات پیراماونآوری اطلاعات و ارتباطات فناثرات 

آوری اطلاعات و ارتباطاات فن تبیین راستای در حاضر ةمقال، است نگرفته تصور شهرمشگین

   باشد.میشهر مشگینجوانان روستایی شهرستان  اجتماعی هویت بر

 تحقیق  ةپیشین .1

آوری اطلاعااات و فانتااکنون مطالعاات داخلاای و خاارجی چناادی در خصاوص اثاارات 

 شود. ها اشاره میای از آنبه پارهبر هویت اجتماعی صورت گرفته که در ذیل ارتباطات 

گویای این واقعیت اسات کاه مااهواره اوقاات و فراغات نعمتی و صیدی، مطالعات پیری 

این در حاالی اسات کاه از ساوی دیگار . کندمناسب و لحظات شادی را برای افراد فراهم می

تار زنادگی همین افراد نگران تغییراتی کاه مااهواره باه دلایال اخلااقی و خاانوادگی در سااخ

نتاایج  (. 23 ، ص.0973 ،صایدی و، نعمتای )پیاری آورد نیز هساتندشان بوجود میخانوادگی

گذاشاته،  تأثیردهد که کاربرد اینترنت نه تنها بر چهار بعد از هویت ، نشان میلگراینمطالعات 

 ها مشاهده شده اسات. در ایان بررسایبندی نیز در میان آنهای جدیدی از صورتبلکه شیوه

روشای جهات دریافات تجربیاات در محایط  ةمثاباکه استفاده از اینترنات باه هنشان داده شد
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عنوان میزان تعهد به یک مفهوم معاین از خاود، درک سایبرنتیک فهم شده و رشد هویت نیز به

زاده و شجراوی، در مطالعات خاود دریافتناد کاه . حسین(521ص. ، 5117، 0)لگراینشود می

ای های مااهوارهاقتصادی و میزان علاقمندی نسبت به نوع برنامه-گاه اجتماعیتنها سه متغیر پای

. نتاایج (02، ص. 0935زاده و شاجراوی، )حساین انادو میزان استفاده از ماهواره معنادار بوده

های مطالعات محسنی و جوانمردی، گویای این واقعیت است که بین میازان اساتفاده از رساانه

)محسانی و جاوانمردی،  یت اجتمااعی فرهنگای رابطاه وجاود داردگیری هوگروهی و شکل

دهد که بین جهانی شادن و تغییار . مطالعات مقد  و خواجه نوری نشان می(72، ص. 0931

 .(3، ص. 0977نوری، )مقد  و خواجه هویت اجتماعی زنان رابطه وجود دارد

 ةتوساعتباطات ضامن آوری اطلاعات و ار( در مطالعات خود دریافت که فن5101ولتمیر )

هویت جوانان ساکن در منااطق روساتایی را  ،اطلاعات به طور سریع و غیره ةمبادلگردشگری، 

آوری اطلاعاات و ارتباطاات . باه بااور دیکان، فان(31، ص. 5101، 5)ولتیمار دهادشکل می

 و متعاقاب آن باعاق ایجااد دادهها، هنجارها و آداب و رسوم جوانان روستایی را تغییر ارزش

، 5100، 9)دیکان زنادهای جدیاد دامان میهای هویتی شده و در نهایت به خلق هویتبحران

آوری اطلاعاات و . مطالعات چنق، گویای این واقعیت است کاه جهاانی شادن فان(029ص. 

هویات ماذهبی و خاانوادگی جواناان روساتایی را  ،ارتباطات با درنودیدن مرزهای جغرافیایی

های خاود باه ایان نتیجاه . کاپلس، در یافته(592، ص. 5105 ،7نق)چ دهدمیقرار  تأثیرتحت 

های ملای را تغییار های هویتی سیساتمآوری اطلاعات و ارتباطات مدرن خصیصهرسید که فن

، 2)کاپلس سازدثر میأهای ملی خصیصه و تکامل جهانی شدن را متدهد و در مقابل، سیستممی

آوری اطلاعاات و ارتباطاات که فن تانی خود دریافهای مید. برمن، در یافته(005، ص. 5109

با تغییر ساختارهای سنتی و ایجاد مناسبات پیچیده در بین جوانان روساتایی باه خلاق هویات 

آوری اطلاعاات و به زعم بات و رادر، بین فان .(13، ص. 5107، 1)برمن شودجدید منتهی می

                                                 
1. Legrain 

2. Veltmyer 

3. Dicken 

4. Cheng   

5. Cupples 

6. Berman   
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د )باات و وساتایی رابطاه وجاود دارگرایی جوانان رگرایی و درونارتباطات و گسترش تجمل

 . ( 02، ص. 5107، 0رادر

 تحقیقشناسی روش. 0

ای و از لحاظ ماهیت، توصیفی و پیمایشی و نیاز از ناوع این تحقیق از لحاظ هدف، توسعه

تحقیق، به دو  سؤالاتگویی به ها برای پاسختحلیلی است. در این تحقیق روش گردآوری داده

و ابازار ماورد اساتفاده در اسات های اولیه( )داده ثانویه( و پیمایشیهای صورت اسنادی )داده

 ةکلیاآمااری ایان پاژوهش، شاامل  ةجامعا نامه و مصاحبه بوده اسات.روش پیمایشی پرسش

اسات کاه باال   شهرستان مشگین شهر ICT روستاهای دارای دفاترجوانان روستایی ساکن در 

باه روش  ICT روساتای دارای دفااتر 73روساتا از باین  07روساتا اسات کاه تعاداد  73بار 

نفر باه  901باشد که نفر می 3375آماری این پژوهش  ةجامع .گیری تصادفی انتصاب شدنمونه

 بارآوردعنوان نمونه انتصاب شدند. گفتنی است کاه جهات گیری تصادفی ساده بهروش نمونه

 32باا ساط  اطمیناان  از فرماول کاوکران و در مناطق روستایی افراد ساکن ةنمونحجم تعداد 

نفر از روستاییان ساکن در مناطق  901درصد استفاده شد. از سویی،  2درصد و احتمال خطای 

روساتاهای  گازینشو  شادندانتصاب عنوان گروه شاهد شهرستان به ICTروستایی فاقد دفاتر 

بت باه تحقیق، با در نظر گرفتن تعداد کل روستاها، تعداد جمعیت، دوری و نزدیکی نسا ةنمون

کوهساتانی( و قرارگیاری -ای ای، جلگاهشهر، شاخ  وضاعیت ارتفااع )کوهساتانی، جلگاه

تحقیاق بار اساا   ةنموناصلی، تعداد روستاهای  ۀجاداصلی و یا دور از  ۀجادروستا در کنار 

های خاام و داده شدتعیین وستا ر 07طوری که ذکر آن رفت ای همانگیری تصادفی طبقهنمونه

نامه، اسناد و مدارک گاردآوری ها از طریق مصاحبه، مشاهده، پرسشگیری شاخ برای اندازه

بساته  ساؤال 25هویات اجتمااعی باه کماک  ةلفاؤمنامه، از طریق ابزار پرسش ،. همچنیندش

 ةمرحلا. در دشادهی آن از طیاف پانج قسامتی لیکارت اساتفاده و بارای امتیااز شدسنجش 

اند، باا اساتفاده از نارم در جهت منفی مطرح شاده ؤالاتسای از امتیازدهی، از آن جا که دسته

ها در انجام شد. بنابراین، امتیاز پاساخ سؤالات، کدگذاری مجدد برای این دسته از SPSSافزار 

                                                 
1. Bhat and Rather 
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= مصالفم و 5= نظری ندارم، 9موافقم،  =7= کاملا موافقم، 2با جهت مثبت به صورت:  سؤالات

باشد. پس از آن فضای مفهومی ی عکس این حالت میمنف سؤالات= کاملا مصالفم و در مورد 0

 اند.آید سنجش شدههویت اجتماعی به شرحی که در ادامه می ۀکنندتبیین
 

 ها و متغیرهای مورد استفاده در پژوهششاخص -2 جدول

 0930، های تحقیقخذ: یافتهأم

 ردیف
های شاخص

 هویت اجتماعی
 هاگویه

 هویت ملی 0

 و ملی، تعلق ایران، وفاداری فرهن  به علاقه احسا  و مثبت یارزیاب و تعهد، تعلق

تعلق و  ، احترام به پرچم کشورملی همگامی یا ایران کشور برابر در تکلیف احسا 

 .سرزمینی

5 
هویت 

 خانوادگی

 ازدواج و زندگی به علاقه و خانوادگی مصال  به توجه خانواده، به کمک برای تمایل

 .و عدم تمایل به ترک خانواده خانوادگی رسوم به جهتو همچنین و درون فامیلی

 هویت مذهبی 9

 روابط بر اعتقادات تأثیر میزان دینی، دستورهای رعایت میزان دین، به افتصار میزان

 ماورایی هایلفهؤم به اعتقاد میزان و دینی اعمال دادن انجام میزان دین، از میزان شناخت

 .مذهب

 هویت گروهی 7

میزان تعاملات اجتماعی با گروه، میزان گروهی،  هایو ارزش هنجارها پایبندی به

مشارکت گروهی، علاقه و تفاخر به ازدواج درون گروهی و احسا  مثبت نسبت به 

 .گروه

 هویت فردی 2

های خود، تلاش برای شناخت و کشف خود، میزان عمل بر اسا  باورها و خواسته

مقاومت در برابر فشار هنجاری اجتماعی ، دانتصاب مسیر زندگی بر اسا  شصصیت خو

 .و تمایل به حق محوری به جای تکلیف محوری

 هویت قومی 1

تمایل به زندگی در کنار قوم، میزان پایبندی به هنجارهای قومی، میزان اعتماد به قوم، 

احسا  غرور نسبت به قوم  ،میزان همکاری اقتصادی با قومتعاملات اجتماعی با قوم، 

 .آوردهای قومیفتصار به دستخود و ا

 

نامه توساط پانال باشد. روایی صوری پرساشساخته میمحقق ةنامپرسشگیری اندازه ابزار

 91آمااری باا تعاداد ةجامعامشابه  ةمنطقراهنما در  ةمطالعیید قرار گرفت. أمتصصصان مورد ت

کرونبااخ آلفاا در  ۀویاژشده و استفاده از فرمول های کسبنامه صورت گرفت و با دادهپرسش

دسات آماد. ه با 70/1الای  03/1تحقیق  ةنامپرسشهای مصتلف ، پایایی بصشSPSSافزار نرم
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برای تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی )میاانگین، انحاراف معیاار و ضاریب تغییارات( و آماار 

ه محاسبات آماری ایان پاژوهش با ةکلیاستفاده شده است و  من ویتنیاستنباطی شامل آزمون 

 شدههای زیر آزمون در نهایت، در این تحقیق فرضیه انجام گرفته است.  SPSSافزارنرم ةوسیل

 است.

 آوری اطلاعات و ارتباطات و هویت اجتماعی رابطه وجود دارد.بین فن 

 آوری اطلاعات و ارتباطات و هویت مذهبی رابطه وجود دارد.بین فن 

 رابطه وجود دارد.آوری اطلاعات و ارتباطات و هویت ملی بین فن 

 آوری اطلاعات و ارتباطات و هویت گروهی رابطه وجود دارد.بین فن 

 آوری اطلاعات و ارتباطات و هویت خانوادگی رابطه وجود دارد.بین فن 

 آوری اطلاعات و ارتباطات و هویت فردی رابطه وجود دارد.بین فن 

 دارد. آوری اطلاعات و ارتباطات و هویت قومی رابطه وجود بین فن 
 

 مورد مطالعه ةمنطقمعرفی . 2. 0

های استان اردبیل اسات کاه در غارب ایان اساتان شهر یکی از شهرستانشهرستان مشگین

شهر است. این شهرستان دارای دو شهر به نام رضای و واقع شده و مرکز آن شهرستان مشگین

آباادی  953 دهساتان، 05شاهر دارای چهاار بصاش، لاهرود است. همچنین، شهرستان مشگین

 آبادی خالی از سکنه است.  00دارای سکنه و 

 . مبانی نظری4

 باید که کرد احسا  آدمی که زمان از آن .تاریخ بشریت سابقه دارد ۀاندازهویت، به  ةلمسأ

 دهاد، پاساخ اجتمااعی محایط و طبیعات برابار در خویش« چیستی»و « کیستی»از  پرسش به

 مساللة خود را شاناخت، زمانی از انسان سصن، دیگر بهشکل گرفت. « هویت»به نام  ایمقوله

واکاوی متون علوم اجتماعی حاکی از این واقعیت است کاه هویات . شدهویت برایش مطرح 

هاا اجتماعی تعبیری است که فرد از خود در رابطه با دیگران دارد و بر اسا  عضویت در رده

د وابساته باه برداشات دیگاران و گیارد. هویات افاراهای گوناگون اجتماعی شکل میو گروه

تثبیات هویات اسات و در خصاوص هویات  ةلازمشناسایی دیگران است و شناسایی دیگران 
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، 0هاال، پیتربرگار اساتوارتمتعددی از جانب اندیشمندانی نظیار  ۀکننداجتماعی نظریات تبیین

 2ن، استوارات هاالو غیره ارائه شده است که از این بی 7، مانوئل کاستلز9، جنکینز5آنتونی گیدنز

مدرن شاناختی و پساتروشانگری، جامعهساوژۀ از منظر تاریصی سوژه )هویات( را باه ساه 

عناوان فاردی تماام و روشنگری به مفهومی از انسان بهسوژۀ کند. به باور ایشان می بندیطبقه

 های تعقل، آگاهی و عمل را داراست به زعام ایشاان،که ظرفیت کمال و یکپارچه استوار است

درونی است که با تولد فرد برای اولین باار ظااهر و هستة روشنگری دارای یک سوژۀ « مرکز»

که در سراسر زندگی فرد ذاتا همان )همواره یا عیناا مانناد  طورشود. همانهمراه آن شکوفا می

(. در 39، ص. 0977و مرکز ذاتای خاود، هویات فارد اسات )تاجیاک،  ماندخودش( باقی می

گیرد، بین خود و جامعه شکل می« کنش متقابل»اختی، به اعتقاد هال، هویت در شنجامعهسوژۀ 

اما من واقعی در گفتگوهای  ؛است« من واقعی»سوژه هنوز یک هسته و ماهیت درونی دارد که 

گیارد و تعادیل دهد شاکل میهایی که ارائه میو هویت« بیرون»های فرهنگی مستمر با جهان

ذاتای و  ةبرجساتپست مدرن، هویات ماهیات  ۀسوژدر (. 19ص.  ،5117، 1اسکولتیابد )می

شاود کاه در ارتبااط باا می تبادیل« جنابش ماواج»ثابت ندارد. در این مرحله هویت به یاک 

اند و فارد دائماا که ما را احاطه کردهد شومیهایی از نظام فرهنگی شکل گرفته و متحول شیوه

، ی( به باور بر10، ص.0370، 0گیرد )هالمیرار ها بازنمایی شده و مورد خطاب قآن ةوسیلبه 

پردازند. هویت باه ایان معناا، منظور از هویت طریقی است که در آن افراد به تعریف خود می

 بصشی از یک ساختار معین آگااهی اسات و از ایان رو تاابع توصایفی پدیدارشناساانه اسات

 اجتمااعی و نیازهای فردی اتتغییر تلفیق. به اعتقاد اسمیت، هویت (953، ص. 5117، 7)بری

 و هماانیایان احساا  آمادن یاک وجاود به شامل را هویت ایشان تشکیل .است آینده برای

، 3)اسامیت دهنادمی تشصی  را کرده و دیگران آن احسا  فرد که داندمی شصصیت وحدت
                                                 
1. peter berger 

2. Anthony Giddens 

3. Jenkins 

4. Manuel Castells 

5. Stuart Hall 

6. Scholte 

7. Hall 

8. Berry 

9. Smith 



 و یکم ای                                           شمارۀ سیمجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                      575

 

سات از احساا  تماایز شصصای، احساا  ا . به باور جاکوبز، هویت عبارت(03، ص. 5101

. باا نگااه باه تعااریف (059، ص. 0337، 0)جاکوبز صی و احسا  استقلال شصصیتداوم شص

 ولای جملگای ؛رساندها هر چند طبیعی به نظر میشود که  هویتفوق این مقصود حاصل می

های هژمونیاک شوند و در واقع ماهیت طبیعی و ذاتی ندارند و باید گفت که قدرتساخته می

اندرکار گیری از ابزارهای نوین ارتباطی و اطلاعااتی دساتهشدن و بهرهمواره با شتاب جهانی

کوشند و نیز، فرآیند جهانی شدن منابع هویت ها میسازی بوده و برای حفظ این هویتهویت

منابعی محدود و معین بارای  ۀبرگیرندکند. برخلاف جوامع سنتی که در را هم بسیار افزون می

ه بازار بسایار غنای مناابع و مصاال  هویات دسترسای اند، امروزه هر فرد بساخت هویت بوده

مین کند. در این بین، رابرتسون، از این ویژگی أتواند نیاز هویتی خود را تداشته و به آسانی می

گرایی و خااص عام کردن خااص»یا « گراییگرایی و خاصتحول پارادوکسیکال عام»با عنوان 

 به زعم کاستلز، هویت عبارت. و نیز (27، ص. 5090، 5)رابرتسون کندیاد می« گراییکردن عام

 از ایهام پیوساته باه مجموعاة یاا فرهنگای ویژگای یاک اسا  بر معناسازی فرآیند از است

 .(027، ص. 0331کاستلز، ) شودمی داده اولویت دیگر معنایی منابع بر که فرهنگی هایویژگی

اطلاعاات و ارتباطاات بار آوری واکاوی متون مربوطه حاکی از این واقعیت است کاه فان

ماروزه اگاذار باوده اسات و باه عباارتی، تأثیرویژه جواناان هویت اجتماعی افراد جوامع و به

پیونادی عمیقای بستگی و هامآوری اطلاعات و ارتباطات و هویت اجتماعی و فرهنگی همفن

 ةتوسعمدرن،  هایتغییر و تحول ایده أآوری اطلاعات و ارتباطات منشدارند به این دلیل که فن

آوری اطلاعاات و مقابال فان ةنقطافرهنگای و فکاری اسات و در  ةسارمایسرمایه انساانی و 

نگرانای در ایان  ةمایااجتماعی را در ماتن هویات تهدیاد کارده و –ارتباطات محیط فرهنگی 

 ( و0335) 7(، هاانتینگتون0373) 9( و روزنا5117به باور بری )خصوص است. در این ارتباط، 

جهاانی شاادن  ةواساط آوری اطلاعااات و ارتباطاات باهفان(، فرآیناد گساترش 3703) 2اماین

 متضااد گاه و متفاوت منظر دو از حداقلباشد موضوعی بحق برانگیز و در عین حال مبهم می

                                                 
1. Jacobson 

2. Robertson 

3. Ruzna 

4. Huntington 

5. Amin 
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 شامار باه فرآینادیآوری اطلاعات و ارتباطاات فن منظر نصست، است. از شده پرداخته بدان

 انساجام با و بصشیده تحول را هاوعینیت هازندگی، ذهنیت ادابع همة برگرفتن در با که آیدمی

 باه را یکادیگر از اقتباا  باه هاافرهن  تمایل تر،بزرگ« مای»به  آن تبدیل و جهان ارگانیکی

 هدفمناد آوری اطلاعاات وارتباطاات،آورد. حال آن که از منظر دیگر، گسترش فانمی ارمغان

 ویاژهباه هاای مصتلافتکنولوژی از گیاریبهره باا غارب میاان این در که طوری به باشد؛می

 ساردمداری در مسایر کشاورها دیگر به آن ارائة و دیجیتالی و ایماهواره ارتباطات تکنولوژی

 فرهنگای سازیرهگذر یکسان از و گرفته قرار کشورها سایر بر جوییسیطره اطلاعاتی و تمدن

گساتراند. در می جهاان دیگر کشاورهای بر را خود استعلایی فرهن  ارزشی، سازییکپارچه و

یافته باا دسترسای این خصوص ورستاپن، را عقیده بر این است که برخی از کشورهای توسعه

توانند به ایجاد یک فرهن  جهانی به نفاع خاود اقادام کارده و آوری مدرن به نحوی میبه فن

بار  دن ،. (001ص. ، 5100 ،0)ورستاپن شوندهای بومی دیگر منادی استحاله و حذف فرهن 

به همگونی فرهنگای منجار آوری اطلاعات و ارتباطات فنگستر شدن این باور است که جهان

گیری های فرهنگی را به چالش کشایده و رواباط اجتمااعی را باه میازان چشامشده و خاص

و به قول گیدنز، نوعی نظمی خاص بر ماردم حااکم  (71، ص. 5113، 5)دن  سازدمتحول می

 (570، ص. 0330، 9)گیادنزد شودمیهای اجتماعی برقرار عی هماهنگی میان فعالیتشده و نو

های محاوری آوری اطلاعات و ارتباطات، ویژگیگیرشدن فنو یا به عقیده توملینسون، با جهان

هاا و الگوی پوشش، تغذیه، معمااری، زنادگی شاهری و صانعتی و یاک رشاته ارزش ،تجدد

باه عباارتی  و شاودگیر میادی فردی، حقوق بشر و غیره جهانآز ۀدربارهای فرهنگی رهیافت

آوری اطلاعاات و فنکند که گسترش شود. ایشان همچنین استدلال میهویتی جدید ساخته می

 کنادها کمک میزندگی اجتماعی به بیگانگی انسان ندزدایی و فضامند کربا سرزمین ارتباطات

آوری اطلاعاات و فان، باین بساط و گساترش رزپیتا. به زعم (010، ص. 5111، 7)تاملینسون

                                                 
1. Verstappen 

2. Deng 

3. Giddens 

4. Tomlinson 
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و نسبی شدن فرهن  رابطه وجود دارد و نسبی شدن فرهن  نیز نوعی بحران هویت ارتباطات 

 . ( 17، ص. 5112، 0پیترز) آوردو معنا پدید می

کند که جهان ما و حیات ما را گرایشات و رونادهای متعاارض و چنین استدلال می کاستلز

، 0975)کاساتلز،  دهدآوری اطلاعات و ارتباطات و هویت شکل میو فن متناقض جهانی شدن

آوری اطلاعاات و ارتباطاات فن ةتوسع. در این خصوص به باور لگراین، گسترش و (57ص. 

 تأثیرگذاری و یافته  جهانی گسترش نیز هویتی هایمقوله که امکان جهانی شدن، این ةواسطبه 

گسترش  این و است ر کردهبسیا را شود مطرح جهانی گسترۀ یک در هامقوله این و تأثیرپذیری

، ص. 5115، 5)لگاراین تواند به ایجاد یک هویت جهاانی بیانجامادخود می ةنوبجهانی نیز به 

تواناد بار آوری اطلاعات و ارتباطاات میبه ادعای بعضی از اندیشمندان، فن ،. با این حال(23

ای خلاف این گفتاه ها باشد و عدهتفاوت ۀبرندز بین منفی داشته و ا تأثیرهای ملی روی هویت

(، 0379) او باشد که به زعممی کنند و از اندیشمندان مطرح در این خصوص لویتیید میأرا ت

ها و تشابهات را نیز مساتحیل ساازد. در عنوان پیامد جهانی شدن، تفاوتتواند بهتکنولوژی می

های نوین ارتبااطی و اطلاعااتی دارد و در به تکنولوژی ای نسبت، نگاه بدبینانهلیوسیاین بین، 

آوری اطلاعاات و ارتباطاات و تشادید کند که با گسترش فاناین خصوص چنین استدلال می

هاای ملای سیاسی جهان و رن  باختن هویت ةصحنجهانی شدن احتمال حذف دولت ملی از 

آوری اطلاعات و ارتباطاات فن. بری، هم از اثرات منفی (53، ص. 5117، 9لیوسی) وجود دارد

هاا آوری اطلاعات و ارتباطات و واگرایی و گسسات هویتگوید و به ارتباط بین فنسصن می

. در مقابال (953، ص. 5117، 7)باری کنادهاا اشااره میگرایای و پیوسات هویتبه جای هم

 آوردن مایآوری اطلاعات و ارتباطات بر هویت ملی سصن به میاات مثبت فنتأثیراز  ،ادنسور

تواناد آوری اطلاعات و ارتباطات نمی، اثرات فن1اسچافر منظر. از (500، ص. 5117، 2ادنسور)

 او .یک پیامد عمومی با خود به ارمغان آورده و باه یاک دنیاای یکدسات و همگان بیانجاماد

                                                 
1. Pieterse 

2. Legrain 

3. Livesey 

4. Berry 

5. Edensor 

6. Schaffer 
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یار تواند متفاوت و متعارض باشاد و غآوری اطلاعات و ارتباطات میکند نتایج فناستدلال می

شادن باه دلیال گساترش  جهاانی. به بااور گیادنز، (059، ص. 5119)اسچافر،  بینیقابل پیش

که  است جهانی ابعاد در اجتماعی روابط و مناسبات گیریشدت آوری اطلاعات وارتباطات،فن

بعاد  در که اتفاقی یا رویداد هر که ایگونه به دهد،می پیوند یکدیگر به را هم از دور هایمکان

 حاوادث وقوع بر است قادر مقابل، در و بوده متأثر هامکان سایر حوادث از دهد،می رخ محلی

 و شصصای هویات شاکل ، تغییارواباه بااور  ،بگذارد. افزون بر ایان تأثیر دیگر هایدر مکان

 را جهاانی و محلای دیالکتیک قطب دو اخیر، ةمدرنیت دوران درآوری اطلاعات و ارتباطات فن

 بسایار وجاوه تغییارات حتی تر،روشن عبارت به (073، ص. 0977، 0گیدنز) دهندمی تشکیل

 و وسیع بسیار اجتماعی و اقتصادی هایتما  مستقیم با طور به نیز شصصی زندگی خصوصی

هاا و دارد. به عبارت دیگر، به باور ایشاان زنادگی، شصصایت، هویات، هیجان ارتباط پردامنه

تغییار شاکل  آوری اطلاعات و ارتباطاتفن ةتوسعش و روابط مردم با یکدیگر، با روند گستر

فرهنا  محلای و آوری اطلاعاات و ارتباطاات فن زیراگیرند؛ داده و  حالت جدید به خود می

کناد تاا باه صاورتی باازتر، محتوای زندگی محلی را مورد تهاجم قرار داده و ما را مجبور می

تواناد از به باور اسمیت ایان فرآیناد می ،التر زندگی کنیم. به عنوان مثپذیرتر و فردیانعطاف

هاای طریق انتقال فرهنگی، موجب تضاعیف هویات محلای گاردد؛ زیارا در طای آن، فرهن 

گوناگون تسلیم تهاجم تلویزیون، زبان انگلیسی، گردشگری جهانی، عقاید مرباوط باه حقاوق 

های که باا سانتد شونمیهای فوق حاکمیتی گرایی جهانی و سایر مداخلهبشر جهانی، مصرف

گال محمادی، در خصاوص جهاانی شادن و . (07، ص. 5101)اسمیت،  محلی مغایرت دارد

کند که آوری اطلاعات و ارتباطات و اثرات آن در ساخت هویت چنین استدلال میگسترش فن

جهانی شدن از طریق بازسازی فضا و  ةواسطآوری اطلاعات و ارتباطات به فرآیند گسترش فن

گیر فضای اجتماعی، منابع و شرایط لازم بارای پذیر ساختن مرزها و گسترش چشمزمان، نفوذ

برد. در نتیجاه ناوعی بحاران سازی و معنایابی سنتی را تا حدودی بسیار زیاد از بین میهویت

ساازی، هویت ةواساطشاود. و باه آید و بازسازی هویت گریزناپذیر میهویت و معنا پدید می

شاود. افارادی کاه خویشاتن خاود را باه ایان عام و خاص برقرار میترکیبی ظریف میان امر 

                                                 
1. Giddens 
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هایی مانناد مکاان، محال و فرهنا  معاین هویات کنند، نه تنها با خاصصورت بازسازی می

رو تردیادی شوند. از ایانتر )جهانی( نیز غافل نمییابند، از امور عام و شرایط جامعه بزرگمی

؛ جهانی متناسب و هماهنا  هساتند ةجامعاعی در هایی با زندگی اجتمنیست که چنین هویت

گاونی کند و هم یکدست شدن و همبینانه و پرخطر جلوگیری میگرایی کوتههم از خاصزیرا 

 ةتوساعبه باور بومان، با گسترش و  . (021، ص. 0939)گل محمدی، شودفرهنگی را مانع می

دیگار  ةخصوصیات فرهنگی از یک جامعه به جامعها و ویژگیآوری اطلاعات و ارتباطات فن

، ص. 5111، 0)بوماان ریازدمیمیزبان را باه هام  ةجامعمنتقل شده و در پی آن فرهن  محلی 

بار هویات آوری اطلاعاات و ارتباطاات فن، اثرات ، مارتینوسن و ماریکاکروگر هعقید. به (07

آوری اطلاعاات و فانکاه  باشاد باه ایان دلیالفرهنگی و اجتماعی به صورت چند بعدی می

ملی را تغییر داده و به سااخت هویات جدیاد منجار  و های خانوادگی، محلیارزش ارتباطات

)کروگر، مارتینوسن  کنندترین نقش را بازی میهای جمعی بیششود و در این ارتباط رسانهمی

ت و آوری اطلاعاافان، بساط و شاکوفایی ویوسایل ۀعقیاد. باه (172، ص. 5101، 5و ماریکا

ها دامن زده و به ایجااد فرهنا  به خلق فرهن  جهانی منجر شده و به ادغام هویت ارتباطات

جهانی شادن باه  ةواسطهای محلی به های فرهنگی و ارزشدر واقع ارزش .انجامدهمگون می

. سااندی و کونادا، (502، ص. 5117، 9)لویوسای شودجای اینکه محو و نابود شود جهانی می

هاای باومی و محلای را ، نقش فرهن آوری اطلاعات و ارتباطاتفنکنند که می چنین استدلال

است را بار اساا   کند و نوعی فرهن  جهانی که معمولا فرهن  سلطه و مصرفکم رن  می

در  (0102، ص. 5112، 7)سااندی  و کونادا دهادهای ارتباطی جهاانی شاکل میقدرت رسانه

ناه تنهاا سابب  آوری اطلاعاات و ارتباطااتفانگیر شدن کوپوسکو، جهان مقابل به باور ةنقط

بلکاه سابب  ؛های بومی و محلی نصواهد شادفرهن  بحران در هویت فرهنگی و از بین رفتن

تار های ملای و محلای شاده و امکاان بیشغنا و اعتلا و در عین حال پالایش و تثبیت فرهن 

 ای فاراهم خواهاد آوردقاهجهت تعامال و ایجااد تعاادل در باورهاای فرهنگای باومی و منط

                                                 
1. Bauman 

2. Kroger Kroger, Martinussen  & Marcia 

3  . Livesey 

4. Souday  and Kunda 
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آوری اطلاعاات و فانگساتر شادن هاوز، در خصوص جهان .(02، ص. 5105، 0)کوپوسسکو

احتمال این که هویت اجتماعی : »کندو هویت اجتماعی و فرهنگی چنین استدلال می ارتباطات

جهاانی  ةبه سهولت و آساانی طعما آوری اطلاعات و ارتباطاتفن ةتوسع ةو فرهنگی به واسط

به ایان خااطر کاه، در حقیقات هویات صارفا باه پیونادها و  .بشود سصت دشوار است شدن

 ةملاحظاگیر و قابل بلکه هویت بعد چشم ؛اتصالات فیزیکی و اجتماعی شکننده وابسته نیست

بر این اعتقااد  ز، . پیتر(57، ص. 5111، 5هاوز) «زندگی اجتماعی نهادینه شده در مدرنیته است

در بستر و متن مدرنیته، انسجام اجتماعی را تقلیال داده  لاعات و ارتباطاتآوری اطفناست که 

، ص. 5112)پیتارز،  شودقرار دادن هویت اجتماعی به فردگرایی منتهی می تأثیرو ضمن تحت 

تغییارات و  آوری اطلاعاات و ارتباطااتفان، جهاانی شادن ساسااکیو یا به قول ریتزر  (00

جاد کرده و به تعمیق فردگرایی و فرهن  بازارمحور جامعه تحولاتی را در احساسات جمعی ای

 دهادقارار می تاأثیرهای اجتماعی و فرهنگای را تحات و به دنبال آن هویتشده غربی منتهی 

آوری اطلاعاات و فانجهاانی شادن واساطة . از منظر دن ، باه ( 05، ص. 5117، 9)ساساکی

تماایزات  .شاودت واحاد تبادیل می، جهان به یک مکان واحد، فرهن  واحد و هویارتباطات

دیگر در راستای فرهن  واحاد جهاانی مسااعدت کارده و ماتن فردی فرهن  و جامعه به هم

یاابی پایش از هویت، . باه زعام دان(71، ص. 5101، 7)دن  کنندفرهنگی را از نو تعریف می

جامعة و در  آوری اطلاعات و ارتباطاتفنتحولات حاصل از جهانی شدن فرهنگی و گسترش 

ویژه جنسیت بوده و باا معیارهاای سانتی و سنتی عمدتا منفعلانه و مبتنی بر عوامل انتسابی؛ به

کردناد، شاکل های معناایی مشصصای را تولیاد مینهادهای اجتماعی، دینی و سیاسی که نظام

آفرین، وساعت یاافتن رواباط انبوه منابع اجتمااعی و فرهنگای هویاتعرضة گرفت؛ اما با می

)بازاندیشاانه( باه  و تعلقات گروهی و آزادی، صورتی فعال و غالبا آگاهاناه و تااملی اجتماعی

گر این واقعیات روستایی نمایانتوسعة . بررسی متون (591، ص. 0337دان، ) خود گرفته است

 تاأثیرعلاوه بر مناطق شهری بار منااطق روساتایی نیاز  آوری اطلاعات و ارتباطاتفناست که 

                                                 
1. Coposescu 

2. Howse 

3. Sasaki 

4. Deng 
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های جدید سنتی را در مناطق روستایی به چالش کشیده و به خلق هویت هایگذاشته و هویت

و چند پارگی اجتمااعی، از  آوری اطلاعات و ارتباطاتفنبه باور آلستون، بین  .دامن زده است

های سیاسی و افزایش شامار سااکنان محاروم روساتایی دست دادن اعتقاد در سط  کلان نظام

به فرآیند جهاانی شادن،  اشاره ، ضمنمارسدن. (030، ص. 5110، 0آلستون) رابطه وجود دارد

 روساتایی جواماع بر حاکم هایسنت ۀکنندرا تضعیف آوری اطلاعات و ارتباطاتفنگسترش 

آوری فان ةتوساعروند  طریق از که اجتماعی شکلهم ةتجرب یک ایجاد» است معتقد و داندمی

 کام را ایمنطقه و محلی هایدئولوژیو ای هافرهن  حضور شده تشدید اطلاعات و ارتباطات

آوری فانشادن جهانی فرایناد در چناین،مه .(52، ص. 0333، 5مارسادن) «اسات کارده رن 

 زنادگی هایسابک و هاایادئولوژی هاا،فرهن  رسوم، و آداب تدریج، بهاطلاعات و ارتباطات

، «گرایایفرد»مانناد  جدیادتری رفتااری الگوهاای و باختاه روساتایی رنا  جواماع بر حاکم

پیشین شده و متعاقاب آن هویات  الگوهای جایگزین در مناطق روستایی« انزوای»و « مصرف»

هاای موضاوع مادل نگاشاته. در نهایت، باتوجه به مرور ادبیات و پیشآوردجدیدی سر بر می

 ( ترسیم شده است.0مفهومی تحقیق در شکل )
 

 
 چارچوب نظری پژوهشی -2 شکل

 .0930 ،های تحقیقمآخذ: یافته

                                                 
1. Alston 

2. Marsden 
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 های تحقیقیافته. 5  

 های توصیفیهیافت .2. 5

 ICTمیزان آگاهی روستاییان از دفاتر  .2. 2. 5

هاا باا نظارات روساتاییان پیراماون آشانایی آن ICTبه منظور آگاهی روساتاییان از دفااتر 

طوری . هماندشبندی ها محاسبه و اولویتای نظر آن، میانگین رتبهICTخدمات مصتلف دفاتر

مصتلف اینترنتای، میازان خدمات شود میزان آشنایی روستاییان با ( مشاهده می5) که در جدول

جازو شاده خوان دولات و میازان رضاایت روساتاییان از خادمات ارائاهآگاهی از طرح پیش

 بندی شده است.های اولویتترین گویهمهم
  

 رتباطاتآوری اطلاعات و امیزان آگاهی روستاییان از دفاتر فن -1 جدول

  5105و چن ،  0937؛ حیدری ساربان، 0930؛ مولایی هشتجین و همکاران، 0930مأخذ: سوزانی و همکاران، 
 اولویت انحراف معیار میانگین هاگویه ردیف

 0 70/1 71/7 میزان آشنایی روستاییان با خدمات مصتلف اینترنتی 0

 5 77/1 03/7 خوان دولتمیزان آگاهی از طرح پیش 5

 9 22/1 70/9 شدهیزان رضایت روستاییان از خدمات ارائهم 9

 7 30/1 77/9 میزان آگاهی از امکانات و تجهیزات مورد نیاز 7

 ICT 95/9 09/1 2میزان استقبال مردم از ایجاد دفاتر 2

 1 92/1 33/5 میزان آشنایی با خدمات پست بانک 1

 0 12/0 02/5 میزان آشنایی با خدمات مصابراتی 0

 ICT 50/5 10/1 7میزان آشنایی با دفاتر 7

 3 70/0 17/5 میزان آشنایی با خدمات پستی 3

 

 آوری اطلاعات و ارتباطاتگیری روستاییان از خدمات دفاتر فنمیزان بهره .1. 2. 5

نظارات روساتاییان  ICTگیری روساتاییان از خادمات ماورد نیااز در دفااتربه منظور بهره

ها محاسابه و ای نظر آن، میانگین رتبهICT ا از خدمات مورد نیاز در دفاترهنآاستفادۀ پیرامون 

خدمات پست بانک، خادمات شود ( مشاهده می9طوری که در جدول)همانشد. بندی اولویت

بنادی های اولویتتارین گویاهجازو مهممصابراتی و تلفن و پرداخت قبوض آب، برق و گاز 

 شده است. 
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 ICTی روستاییان از خدمات مورد نیاز در دفاتر گیرمیزان بهره -0جدول 

و چن  و  0937؛ حیدری ساربان، 0930؛ مولایی هشتجین و همکاران، 0930مأخذ: سوزانی و همکاران، 

 5105همکاران، 
 اولویت انحراف معیار میانگین هاگویه ردیف

 0 73/1 37/7 خدمات پست بانک 0

 5 91/1 00/7 خدمات مصابراتی و تلفن 5

 9 77/1 27/7 پرداخت قبوض آب، برق و گاز 9

 7 32/1 95/7 خدمات پستی 7

 2 97/1 70/9 خدمات مصتلف اینترنتی 2

 1 70/1 12/9 کسب و کار ةزمینشده در خدمات ارائه 1

 0 72/0 77/9 شده پیرامون بهداشت الکترونیکخدمات ارائه 0

 7 73/1 05/9 شده پیرامون تجارت الکترونیکخدمات ارائه 7

 3 95/0 07/5 دولت الکترونیک ةزمینشده در خدمات ارائه 3

 

هویات ماذهبی دهاد وضاعیت ( نشان می7های توصیفی در جدول )از یافته نتایج حاصل

درصاد در ساط   10/01گویان ساکن در روستاهای برخودار در سط  خیلی کام، پاسخ  57/2

. دشادر سط  خیلی زیاد بارآورد  70/99در سط  زیاد و 73/51در سط  متوسط،  03/00کم، 

گویان ساکن در روستاهای ناابرخوردار در ساط  خیلای پاسخ 50/51 هویت مذهبیدر مقابل، 

در ساط  71/01در ساط  زیااد و 10/02در ساط  متوساط،  73/50در سط  کم،  79/51کم، 

ای میاانگین و انحاراف معیاار روساتاه ،هویات ملای. در ماورد متغیار دشخیلی زیاد برآورد 

و میاانگین و انحاراف معیاار روساتاهای د شابارآورد   07/2و 17/7برخوردار باه ترتیاب باا 

 02/01 هویت گروهای. دشبرآورد  12/9و 27/7به ترتیب  هویت ملینابرخودار پیرامون متغیر 

در ساط   10/07در ساط  کام،  07/01گویان روستاهای برخوردار در سط  خیلی کام، پاسخ

هویات و نیاز  شاددرصد در سط  خیلی زیاد برآورد  79/95زیاد و در سط   00/51متوسط، 

در ساط  کام،  79/52گویان روستاهای نابرخوردار در سط  خیلی کام، پاسخ 71/91 گروهی

. در دشادر سط  خیلای زیااد بارآورد  17/3در سط  زیاد و  17/07در سط  متوسط،  33/02

در سط  خیلای  25/90رین فراوانی با تروستاهای برخوردار بیش هویت خانوادگیمورد متغیر 

ولای در روساتاهای  ؛ارزیاابی شادندزیااد در ساط  خیلای  00/1ترین فراوانای باا و کم کم
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و  زیااد درصد در سط  خیلای 33/95با هویت خانوادگی ترین فراوانی متغیر نابرخوردار بیش

 90/97 دیهویات فارارزیاابی شادند. وضاعیت  کامدر سط  خیلی  15/7ترین فراوانی با کم

درصاد در ساط  کام،  21/57گویان ساکن در روستاهای برخوردار در سط  خیلی کام، پاسخ

. در شاددر سط  خیلای زیااد بارآورد  00/7در سط  زیاد و  73/07در سط  متوسط،  09/07

برخوردار در ساط  ناا گویان سااکن در روساتاهایسخپا 70/01 هویت فردیمقابل، وضعیت 

در  1/55در ساط  زیااد و  90/50در ساط  متوساط،  15/55کام،  در سط  51/00خیلی کم، 

میاانگین و انحاراف معیاار  هویات جنسایتی. در ماورد متغیار دشاسط  خیلی زیااد بارآورد 

و میاانگین و انحاراف د شابارآورد  52/1و 77/5گویان روستاهای برخوردار به ترتیب با پاسخ

 70/9و  27/5یر تغییرات رفتاری به ترتیب گویان روستاهای نابرخوردار پیرامون متغمعیار پاسخ

 . دشبرآورد 
 

درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار  متغیرهای هویت اجتماعی روستاهای برخوردار و  -4 جدول

 ؛ ICTنابرخوردار از خدمات 

 0930های تحقیق،مآخذ: یافته
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 هویت مذهبی
 1-57 12/7 37/7 70/99 73/51 03/00 10/01 57/2 برخوردار

 1-52 07/1 02/7 71/01 10/02 73/50 79/51 50/51 نابرخوردار

 هویت ملی
 1-50 07/2 17/7 10/57 32/52 25/07 30/59 10/0 برخوردار

 1-51 12/9 27/7 00/00 53/01 10/57 39/51 11/50 نابرخوردار

 هویت گروهی
 1-50 27/9 91/7 79/95 00/51 10/07 07/01 02/01 برخوردار

 1-51 70/1 15/7 17/3 17/07 33/02 79/52 71/91 نابرخوردار

هویت 

 خانوادگی

 1-03 21/7 21/9 00/1 77/02 17/51 93/51 25/90 برخوردار

 1-52 95/2 05/9 33/95 00/51 70/03 10/09 15/7 نابرخوردار

 هویت فردی
 1-53 02/9 07/9 00/7 73/07 09/07 21/57 90/97 برخوردار

 1-90 07/7 90/9 1/55 90/50 15/55 51/00 70/01 نابرخوردار

 هویت جنسیتی
 1-07 52/1 77/5 75/53 51/52 37/01 30/07 79/09 برخوردار

 1-50 70/9 27/5 20/0 97/09 53/00 17/57 07/90 نابرخوردار
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 های استنباطی تحقیقیافته .1. 5

 مان ویتنایهاای تحقیاق از آزماون اختلاف باین میانگین ةمقایسدر این قسمت به منظور  

 د.شواست که نتایج آن در زیر ارائه میده شاستفاده 

 من ویتنی نتایج حاصل از آزمون. 2. 1. 5

دهد کاه باین روساتاییان برخاودار و نشان می من ویتنی، نتایج آزمون 2با توجه به جدول 

درصاد خطاا  0داری در سط  اختلاف معنی منظر هویت ملی و هویت جنسیتینابرخوردار از 

ان برخوردار و نابرخوردار از نظر هویات ماذهبی و هویات بین روستایی ،وجود دارد. همچنین

برخاودار و درصد خطا وجاود دارد و باین روساتاییان  2داری در سط  اختلاف معنیگروهی 

داری وجود ندارد. باا توجاه اختلاف معنیهویت خانوادگی و هویت فردی نابرخوردار از نظر 

کاه باه جاز هویات خاانوادگی و  کاردتوان اظهار های بدست آمده از دو گروه میبه میانگین

روساتاییان های مذهبی، ملی، گروهای و جنسایتی هویتدر تمام موارد ذکرشده  هویت فردی

 تر از روستاییان نابرخوردار بوده است.بیشبرخوردار 
 

در خصوص اختلاف میانگین روستاییان برخودار و نابرخوردار  من ویتنینتایج  حاصل از آزمون  -5جدول 

 ICTاز خدمات 

 0930های تحقیق،خذ: یافتهأم
 (pمقدار ) (Zمقدار ) (Uمقدار ) میانگین دو گروه مستقل خصوصیات ردیف

 هویت مذهبی 0
 00/13 ستاییان برخورداررو

2/5197 719/1- 19/1 
 73/17 روستاییان نابرخوردار

 هویت ملی 5
 57/00 روستاییان برخوردار

1/0221 171/9- 111/1 
 71/20 روستاییان نابرخوردار

 هویت گروهی 9
 01/71 روستاییان برخوردار

2/0095 521/5- 15/1 
 57/27 روستاییان نابرخوردار

7 
هویت 

 خانوادگی

 15/15 روستاییان برخوردار
2/0950 172/7- 000/1 

 10/00 روستاییان نابرخوردار

 هویت فردی 2
 20/23 روستاییان برخوردار

9/0772 177/0- 550/1 
 73/09 روستاییان نابرخوردار

 هویت جنسیتی 1
 30/10 روستاییان برخوردار

5/0350 533/0- 110/1 
 20/11 ان نابرخوردارروستایی
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  هاگیری و پیشنهادنتیجه. 6

بار هویات آوری اطلاعات و ارتباطات فننوشتار حاضر اثرات  رد شدطور که مطرح همان 

و تحلیال قارار داده اسات و  را مورد مطالعاه شهرمشگیناجتماعی جوانان روستایی شهرستان 

هویات های لفاهؤماز باین میاانگین های توصایفی نشاان داد کاه طوری که نتاایج یافتاههمان

با میاانگین  هویت فردی ةلفؤماول و  ةرتب( در 77/2با میانگین ) هویت مذهبی ةلفؤم، اجتماعی

باین  ةرابطا های آمار استنباطی نشاان دادآخر قرار دارد و افزون بر این، تحلیل ةرتب( در 57/7)

در تبیین ایان  .ت شده استدرصد خطا مثب 0هویت جنسیتی در سط   ملی ومتغیرهای هویت 

آوری اطلاعاات و ارتباطاات بار هویات اجتمااعی زناان فانارتباط باید گفت که اساتفاده از 

ها را باه کاار گیرناد، هویات آوریتر این فنهر چه زنان بیش ،به سصن دیگر .گذار استتأثیر

تاییان باین روسا ،همچناینرود. سویی با ناو شادن مایاجتماعی آنان به سوی دگرگونی و هم

 2داری در ساط  برخوردار و نابرخوردار از نظر هویت مذهبی و هویت گروهی اختلاف معنی

امروزی عااملی چاون  ةجامعدر تبیین این ارتباط باید گفت در  .درصد خطا وجود داشته است

ارتباطاات و  ةتوساعگاذاری و تکنولاوژی، گساترش اقتصاادی، سارمایه ةتوسعصنعتی شدن، 

هاا را بلکه چارچوب نماادین آن ؛گی آن نه تنها زندگی مادی اقتصادی مردمهای فرهنفرآورده

ها، قواعد و رسوم اخلاقی و مذهبی پیوساته ها، باورها، ارزشها، مهارتکند. دانشدگرگون می

افزون شود. های مذهبی و گروهی میدگرگونی هویت باعققرار گرفته و  و تردید سؤالمورد 

برخودار و نابرخوردار از نظر هویت خانوادگی و هویت فردی اختلااف بین روستاییان  بر این،

استورات هاالی جهاان گسترشادن  در تبیین این ارتباط به باور .داری مشاهده نشده استمعنی

ای را در درون خاود پدیاد آورده های چند لایههای نوین ارتباطی و اطلاعاتی، هویتآوریفن

گرایای، باه محلی باودن، محلای زنادگی کاردن و محلیاست. از یک طرف ظرفیت انسان از 

جهانی بودن، در جهان زندگی کردن و باه قاول رابرتساون خاود را عضاوی از جهاان شاش 

وساایل ارتبااط  تاأثیرمیلیاردی منتقل نموده است از طرفی فشرده شدن جهاان واقعای تحات 

رای انساان فاراهم ای را باجمعی سریع، صنعت فرهنگی و همزمان ارتباطات، ظرفیت فزآیناده

ایان  نتاایج کاه آورده است و بنابراین، هویت فردی و اجتماعی نیز افق جهانی پیدا کرده است
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در تبیاین  خاوانی دارد.هم( 5105) 0چن  ( و0937 ،7511، آلستونتحقیق با نتایج تحقیقات )

لاعاات آوری اططوری که به نوعی گفته شد فرآیند گسترش فانهمان این ارتباط باید گفت که

و ارتباطات با جهانی شدن شتابان از طریق بازسازی فضا و زمان، نفوذپاذیر سااختن مرزهاا و 

ساازی و معنایاابی سانتی گیر فضای اجتماعی، منابع و شرایط لازم برای هویاتگسترش چشم

نتیجاه بارده و در شهر را تا حدودی بسایار زیاادی از باین جوانان روستایی شهرستان مشگین

و بازساازی آماده  هویت و معنا در جوانان روستایی شهرستان مشگین شهر پدید نوعی بحران

آوری اطلاعاات و ارتباطاات، رواباط گمان فرآیند گسترش فنشود و بیهویت گریزناپذیر می

در فضا و  کرده واجتماعی جوانان روستایی شهرستان مشگین شهر را از قید مکان و محل رها 

ولی این تحول به معنای پایان زندگی جوانان روساتایی ؛ دهدمیزمان بسیار پهناوری گسترش 

هاا را هاای ایان محلبلکه ویژگی ؛های واقعی نیستشهر در چارچوب محلشهرستان مشگین

آوری اطاعاات و توان گفت فرآیند جهانی شدن و گساترش فاننمی ،بنابراین .کنددگرگون می

و دوردسات کاه زنادگی جواناان روساتایی نیروهاای اجتمااعی انتزاعای واسطة ارتباطات به 

تجرباة آسایش و آرامش وجودی ناشی از داده و شهرستان مشگین شهر را بیش از بیش شکل 

(، جوانان روستایی هناوز هام 5111) 5به باور تیملینسونکند. در این ارتباط محلی را نابود می

و نزدیکای آراماش  توانند در چارچوب بسترهای محلی زندگی خود نوعی احسا  آشناییمی

ناشای « های مکان محلای شادهخاصیت»ولی این احسا  به هیچ روی از ؛ بصش داشته باشند

آوری اطلاعات و ارتباطات به صورت فرآیندی مرکاب فنتوسعة شود. در کل، گسترش و نمی

روستایی امروز مطرح شده است. اماروزه بساط و شایوع  ها و تهدیدها برای جواناناز فرصت

 و اهمیاتاماا بارای درک  ؛گاذاردمی تاأثیراطلاعات و ارتباطات بر زنادگی محلای  آوریفن

به  و رفته فراتر نقل و حمل و رسانیپیام فناوری آوردهایدست چارچوب از آن باید چگونگی

 شدن مناسبات ایشبکه نتیجة «همجواری» کرد. توجه «جواریهم»نظیر  ارتباطات، دیگر وجوه

 حاوادث رویادادها و شاودمی موجاب که است مکانی و زمانی ۀگسترد هایپهنه در اجتماعی

 کند.  دگرگون را هاآن و رسوخ محلی، هایتجربه در دوردست

                                                 
1. Cheng 

2. Tomlinson 
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 دبایاهای تحقیق یادآوری این نکته در خور تعمق است کاه با استعانت از یافتهدر خاتمه،  

شهرستان  روستاییان جوانهایی در راستای تقویت فرهن  محلی و توانمندسازی اجتماعی گام

فرهنا  در  ۀحاوزو به کارگیری ذخایر دانایی  آنان های شناختیو ارتقای ظرفیت شهرمشگین

منطقاه  ویاژه جواناان روساتاییو به ترویج و پاسداشت عناصر مثبت فرهن  جوامع روستایی

ویات و بازساازی ه آمدهه عمل برداشته شود تا از بحران هویت و معنا ممانعت ب مورد مطالعه

جواناان روساتایی شهرساتان های ماذهبی و آداب رساوم شایسته است سنت .شودپذیر امکان

ها در نسل رسانی کافی و شافی در درونی کردن این سنتو اطلاعشود پا  داشته  شهرمشگین

بایاد وجاود یاک مقاومات »(، 0970) 0لینساونقول تامصورت گیرد و به این شهرستان جوان 

ابزار نوین ارتباطی  با به کارگیری داریساز سرمایهدر مقابل عنصر جهانی ساز دیالکتیکیمحلی

هایی در راستای افازون کاردن مناابع شود گامتوصیه می «.به رسمیت شناخته شود و اطلاعاتی

برداشته شود و از آن جاایی کاه اماروزه شهر شهرستان مشگینهویت در بین جوانان روستایی 

توانند بسیار غنی منابع و مصال  هویت دسترسی دارند و به آسانی میجوانان روستایی به بازار 

ها، نه تنها مانع و محدودیتی عمده در مین کنند و گذشته از اینأنیازهای هویتی خود را از آن ت

بارداری فعالاناه بلکه امکان بهره ؛دسترسی آنان به منابع پرشمار و گوناگون هویت وجود ندارد

علایق و جایگاه خاود،  ةپایتوانند بر جوانان روستایی می . بنابراین،اهم استاز این منابع هم فر

ساز ایجاد کنند، یاا اینکاه مناابع موجاود و در دساتر  را های مصتلفی از منابع هویتترکیب

خود بومی و محلی کنند و بر متولیاان فرهنگای اسات کاه بساتر را بارای  ةسلیقمطابق میل و 

مطلوب اسات کاه  فراهم سازند. شهرانان روستایی شهرستان مشگیندر بین جو تحقق این مهم

 آوری اطلاعاات و ارتباطااتگسترش فنطوری بسترسازی شود تا از برخی کارکردهای مثبت 

 های قابل قبول جواناان روساتاییهم چون افزایش اطلاعات، مبادلات فرهنگی در جهت ارزش

 یافته های نظام فرهنگی افزایشنبال آن ظرفیتو به د شدهلازم برده  ۀبهر شهرشهرستان مشگین

در غیار ایان صاورت،  شاود.تقویت  این شهرستان و در نهایت هویت محلی جوانان روستایی

 مورد مطالعه ةمنطقدر  جهانی شدن موجب رکود فرهنگی و گسستگی هویت جوانان روستایی

رود کاه انی این امکان مایآوری و ارتباطات جهخواهد شد به این دلیل که با افزایش رشد فن

                                                 
1. Tomlinson 
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هاای ناوین آوریفن جهانی شادن ۀپدیددر صورت غفلت دولتمردان و عدم مواجه صحی  با 

 های فرهنگای و اجتمااعیتر در سیاساتبه دلیل عدم بازاندیشای اساسای ارتباطی و اطلاعاتی

 باه خلاق به سساتی گراییاده وشهر شهرستان مشگینهای محلی جوانان روستایی هویت خود

 های نوین ارتباطی و اطلاعاتیآوریگسترش و رشد فنو از آن جایی که  دامن زندهایی بحران

 منجر مورد مطالعهة منطق روستایی جوانان جنسیتی و مذهبی خانوادگی، ملی، هویت کاهش به

هاا هویت ایان تقویات باه علمای -فرهنگای درخاور ساازوکارهای با شودمی توصیه ،شودمی

شهرساتان  اندیشایده شاود کاه جواناان روساتایی یتادابیر دبایاون بر این، افز شود. پرداخته

تار و نیاز وجاود سازند و از تعلق به دنیایی بزرگدر عین آنکه هویت خود را می شهرمشگین

. باه قاول تاجیاک یفتندنگرایی محض ولی به دام نسبی ؛های دیگر آگاه هستندبسیاری فرهن 

« کیساتی»و « چیساتی»از دانش و قدرت گاام در راه شاناخت با کوله باری »(، آنان که 0903)

باه «. کنند و هم در محلتوانند از لحاظ قومی و فرهنگی هم در جهان زندگیمی «اندخود نهاده

ها مدت کنشپیامدهای فراگیر و طولانی ۀدربارمحلی،  ۀگسترتوانند فراتر از ها میبیان دیگر آن

گاوی آگاهاناه باا دیگاران، کاه وبشناسند و در یاک گفات شند، منافع جهانی مشترک رایبیند

گوناه ایانپیشابرد ایان مناافع مشاترک شارکت کنناد.  ۀسارنحومواضعی متفاوت دارناد، بار 

مین أهای سیال، پیچیده و چندگانه گرچه آرامش و امنیت موجود در جوامع سانتی را تاهویت

. پاس هساتند های گازینشتای معقول بابت گسترش آگاهی اخلااقی و فرصاکنند؛ هزینهمی

باا آنکاه آساودگی  های اطلاعاتی و ارتباطاتی با تشدید جهانی شادنآوریگسترش فنفرآیند 

ساازی را باه عملای خودمحاور مقیم جامعه سنتی را از بین بارده، هویت ةجامعمنفعل و مقید 

 و همچناین کاردهخااص باودن را آشاکار حاال درعاین  و کند، امکان انسان باودنتبدیل می

گماان باا چناین بساتر، شارایط و دهاد. بیمرزی فرهن ، تفاوت و گوناگونی را نشاان میبی

 هاایپژوهش در است این آخر پیشنهادمحلی زندگی کرد.  و توان جهانی اندیشیدامکانات می

اجتمااعی جواناان  هویات بار آوری های اطلاعات و ارتباطااتفناثرات  بعدی در خصوص 

 تلفیقای هاایروش از امکاان صورت در و کیفی هایروش از شهرشهرستان مشگین روستایی

 .گردد استفاده
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