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چکیده

ــدن  ــود آم ــب بوج ــف، موج ــکال مختل ــی در اش ــبکه های اطالعات ــور ش ــی و ظه ــانه های فرهنگ ــد رس ــروزه رش ام

الگوهــای جدیــدی از تعامــالت بیــن جوامــع و فرهنگ هــای مختلــف می شــود. پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی 

ــان اســت. بدیــن منظــور  ــان و خانواده هــای آن ــا هویــت فرهنگــی جوان ــل شــبکه های اجتماعــی ب رابطــه ی متقاب

ــع و اطالعــات موجــود و روش  ــن مناب ــر آخری ــه ب ــا تکی ــت و رســانه ها و ب ــای چهارچوب هــای نظــری هوی ــر مبن ب

ــت  ــر هوی ــی ب ــبکه های اجتماع ــر ش ــی تاثی ــه بررس ــه (، ب ــم، و 4 مقول ــاد)31 مفاهی ــه ی داده بنی ــق نظری تحقی

فرهنگــی جوانان)دانشــجویان دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه آزاد تهــران مرکــز( پرداختــه اســت. بــا توجــه 

بــه اینکــه جوانــی بــه عنــوان یــک موقعیــت اجتماعــی اهمیــت بســیار زیــادی دارد، بــرای مطالعــه انتخــاب شــد. 

نتایــج نشــان داد شــبکه های اجتماعــی بســتری فرهنگــی اســت کــه جوانــان را بــه نقش هــا و فرایندهــای اساســی 

ــی از هویــت هــای خــود قــرار  ــا مشــارکت اجتماعــی را جزئ ــان کمــک کــرده ت ــه آن ــی آشــنا و ب ــرای حضــور مدن ب

دهنــد. آگاهــی و احتــرام بــه ارزش ها،مســئولیت پذیــری، ارتقــا مهارت هــای ارتباطــی جوانــان و حضــور فعــال در 

ــت.  ــی اس ــبکه های اجتماع ــود ش ــای موج ــر ازفرصت ه ــی دیگ ــی، یک ــی و اجتماع ــای مدن فعالیت ه

واژه های کلیدی

رسانه های فرهنگی، هویت فرهنگی، مشارکت اجتماعی، نظریه داده بنیاد.
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