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 زنان ملی هویت بر آن تاثیر و سیاسی فرهنگ با اجتماعی های رسانه از استفاده رابطه تحلیل 

 جوان
 

 1 پور عدلی صمد

 2 محمدی مهری
 

 چکیده:

 ٍ هطالب اًَاع از جَاى زًاى ٍیژُ بِ جَاًاى کِ ای فسایٌدُ استفادُ ٍ اجتواعی ّای رساًِ بِ دسترسی گسترش با: پژٍّص ّدف

 ٍ اجتواعی اًسجام با هرتبط اصلی ّای دغدغِ از یکی بِ هلی َّیت ٍ سیاسی فرٌّگ ًوایٌد، هی ًَیي ّای رساًِ ایي هحتَای

 سیاسی فرٌّگ با را اجتواعی ّای رساًِ در تعاهل ٍ حضَر رابطِ حاضر، پژٍّص لحاظ بدیي. است ضدُ تبدیل هلی یکپارچگی

 .دّد هی قرار هطالعِ هَرد را زًاى هلی َّیت بر آى تاثیر ٍ

 از گیری بْرُ ٍ دسترس در ٍ داٍطلباًِ گیری ًوًَِ رٍش از استفادُ با ٍ پیوایطی صَرت  بِ هقالِ، ایي: تحقیق رٍش

 پٌج در اجتواعی ّای رساًِ کاربر جَاى زًاى را پژٍّص آهاری جاهعِ. است گرفتِ صَرت ساختِ ¬هحقق ایٌترًتی ًاهِ  پرسص

 ّای یافتِ. است ًفر 3101 با برابر ًوًَِ حجن ٍ دٌّد هی تطکیل 3131 سال در ساری ٍ هطْد تبریس، تْراى، اصفْاى، ضْر

 از استفادُ هیساى اجتواعی، ّای رساًِ در زًاى عضَیت زهاى هدت بیي کِ است آى از حاکی پژٍّص ّای یافتِ: پژٍّص

 ٍ سیاسی فرٌّگ با اجتواعی ّای رساًِ در ضدُ ارائِ هطالب هحتَای کردى تلقی ٍاقعی ٍ استفادُ ًَع اجتواعی، ّای رساًِ

 .دارد ٍجَد هعکَسی هعٌادار رابطِ آًْا هلی َّیت

 ایراًی جَاى زًاى سیاسی فرٌّگ ٍ هلی َّیت تضعیف در هَثر عَاهل از یکی اجتواعی ّای رساًِ از استفادُ: گیری ًتیجِ

 .است

 .هلی َّیت سیاسی، فرٌّگ اجتواعی، ّای رساًِ واژگان کلیدی:
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