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طاهر روشندل اربطان/١، سیدمحمد موالیی٢

چfیده
با عنایت به دیدگاه انتقادی در حوزه ارتباطات و رسانه، رسانه ها از چنان قدرت* برخوردارند 
که م* توانند محتوای منتشره را تحت تأثیر خاستگاه فرهنگ* و هویت* خود قرار دهند. این 
نشانگر قدرت رسانه ها در تغییرات فرهنگ* و به خصوص تأثیر بر هویت افراد و جوامع است. 
پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات، ظهور شب+ه های اجتماع* و به تبع آن ام+ان تعامل 
کاربران با سرعت باال، سبب تأثیرگذاری دوچندان بر فرهنگ و هویت شده است. در چنین 
شرایط* آیا م* توان شب+ه های اجتماع* را به عنوان ابزاری برای تقویت هویت مل* جوانان به 
عنوان طیف* که بیش از دیMران با فناوری های نوین مأنوس م* شوند درنظر گرفت؟ برای پاسخ 
به این پرسش تالش گردید مدل* برای تبیین تأثیرپذیری هویت مل* از شب+ه های اجتماع* 
ارائه گردد. برای این منظور و با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده ها، تعداد ١٣ مصاحبه 
با مطلعان این حوزه شامل صاحبنظران و اساتید دانشMاه*، سیاستگذاران و فعالین در حوزه 
شب+ه اجتماع* و هویت مل* و استفاده کنندگان از شب+ه های اجتماع* داخل* ترتیب داده شد 
و در نهایت ٢۶ مقوله استخراج گردید. محورهای اصل* پژوهش «ی+پارچه سازی هویت مل* 
مجازی و واقع*» و «شب+ه اجتماع* به عنوان ابزار تقویت هویت مل*» معرف* گردید. برای این 

منظور چهار راهبرد ارائه گردید.

واژه های کلیدی
شب+ۀ اجتماع*، هویت، هویت مل*، هویت مل* مجازی، نظریه برخاسته از داده ها
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١. مقدمه | د

شبWه های اجتماع7 جزء جدایی ناپذیر زندگ7 ما به شمار م7 آیند. نتایج تحقیقات مؤسسه پژوهش7 
پیو١ نشان م7 دهد که ٧٣ درصد کاربران اینترنت در جهان از شبWه های اجتماع7 استفاده کرده اند. 
در بررس7 های انجام شده توسط سایت آلWسا از ده سایت اینترنت7 پربیننده در دنیا، پنج سایت را 
شبWه های اجتماع7 تشWیل م7 دهند. وب ٢ و جنبش رسانه های اجتماع7، انفجاری در تعامالت 
آنالین و مشارکت کاربران به وجود آورده است (سرجنت٢ و تاگ٣، ٢٠١۴). شبWه ها دی8ر تنها محل7 
برای مصرف محتوا و اطالعات نیستند، بلWه به محل7 برای مشارکت (آگاهانه یا غیرآگاهانه) تبدیل 
شده اند. ی7W از دالیل محبوبیت شبWه های اجتماع7 این است که آنها بستری را فراهم م7 کنند که 
در آن افراد م7 توانند با یWدی8ر تعامل کنند. جوانان به عنوان نسل7 که به سرعت با فناوری های جدید 
آشنا شده و آن را بWار م7 گیرند بیشترین استفاده را از اینترنت به عمل م7 آورند. در همین راستا با 
گسترش شبWه های اجتماع7 وارد دنیایی جدید و مجازی م7 شوند که امWان ارتباط با افراد از هر 
سن، ملیت، زبان و مذهبی را برای آنان فراهم آورده و برای آنان این امWان را فراهم م7 آورد تا هویت 
خود را در آن شبWه مجازی بازسازی، تضیعف یا تقویت کنند. هویت ی7W از اجزای اصل7 واقعیت 
ذهن7 است و مانند هرگونه واقعیت ذهن7 در رابطه ای دیالWتی7W با جامعه قرار دارد و اثر فرایندهای 
اجتماع7 تشWیل م7 شود. پس از متبلور شدن، باق7 م7 ماند، تغییر م7 کند یا حت7 در نتیجه روابط 
اجتماع7 از نو شWل م7 گیرد (ایوانز۴، ١٣٨١: ٢٣۶). امWان شWل گیری مجدد هویت در بسترها 
و روابط اجتماع7 سبب م7 شود که افراد در محیط هایی که فشارهای خانوادگ7، قوم7، محل7 و 
... کمتری احساس م7 کنند، با آسودگ7 به بازی کردن در قالب نقش دلخواه خود پرداخته و چیزی 
خالف خودِ واقع7 خویشتن به نمایش گذارند. این امر در محیط شبWه های اجتماع7 بسیار برجسته 
م7 باشد، زیرا در این شبWه ها ،کاربر جدا از مالحظات جاری در زندگ7 حقیق7 م7 تواند خود واقع7 

خویشتن را ابراز نموده و هویت واقع7 خود را بروز دهد.
برخ7 کاربران ایران7 به علت موانع و محدودیت های موجود در شرایط عین7 و ذهن7 زندگ7 خود 
و در راستای فرار از فشارهای الزام آور هنجارهای اجتماع7 موجود و در جهت گسترش تعامالت 
اجتماع7 با دی8ران7 كه امWان برقراری كنش متقابل با آنان در دنیای واقع7 بسیار نادر یا پرهزینه (چه 
از لحاظ اجتماع7، سیاس7 یا حت7 اقتصادی) است و در پی جبران فقدان جامعه مدن7 گسترده، حوزه 
عموم7 مستقل از دولت، كم رنگ بودن گستره مشاركت اجتماع7 برای آنان در دنیای واقع7، دستیابی 
1. Pew

2. Sorgent

3. Tag

4. Evans



و تأمین نیازهای مغفول مانده خود در دنیای واقع7 و به دنبال كسب تجربه های جدید و فرصت های 
بیشتر، به فضای مجازی روی آورده و زیستن در این فضا را به طور نیمه فعال و فعال تجربه م7 كنند. 
این تجارب بسته به میزان عمق و وسعت شان موجب تغییرات7 در ابعاد مختلف هویت جوانان و 
متزلزل شدن جدی فراروایت های موجود در اذهان آنان شده و دستیابی به هویت7 مدرن را به رغم 
شرایط موجود در زندگ7 آنان، برایشان فراهم م7 آورد. در برخ7 موارد نیز با كشیده شدن دنباله و تبعات 
زیستن و تعامل در این فضا به دنیای واقع7 هر روزه جوانان، سبك زندگ7 آنان نیز به طور ملموس و در 
سطح7 انضمام7 نیز تغییر م7 كند (ساروخان7 و رضایی، ١٣٩٠: ۴). حال مسئله این است که چ8ونه 
م7 توان از شبWه های اجتماع7 که تأثیر پیچیده ای بر هویت مل7 دارند برای تأثیرگذاری مثبت بر هویت 
مل7 استفاده نمود. بدین منظور الزم است مؤلفه های هویت مل7 را  و نحوه تأثیرگذاری شبWه های 

اجتماع7 (مثبت، منف7 و خنث7) را بر این مؤلفه ها شناسایی و مدیریت نمود.

٢. پیشینه پژوهش
بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــات صــورت پذیرفتــه پیشــین و ماهیــت تعاملــ7 ایجــاد شــده و بــروز 
پدیــده تولیــد ـ مصرف کننــده ١م7 بایســت پژوهشــ7 ژرف در ایــن حــوزه صــورت ب8یــرد 
تــا از یــ� طــرف تأثیــرات شــبWه های اجتماعــ7 بــر ابعــاد هویــت ملــ7 شناســایی شــده و از 
طــرف دی8ــر درخصــوص بهره گیــری از فرصت هــا و کاســتن از تهدیدهــا اقــدام نمــود. در زیــر 

خالصــه ای از پژوهش هــای پیشــین صــورت پذیرفتــه آورده شــده اســت.
نتایجعنوان پژوهشپژوهش;رسال انجام

١٣٩٢
مهدی ابراهیم7، 

سیدمحمد
 غفار نیWنام راد

فراتحلیل هویت پژوه7 
در ایران با عطف نظر به 
مقاالت علم7 پژوهش7 

یك دهه گذشته 
(١٣٩١‑١٣٨١)

عدم توافق درباب چیست7 مؤلفه های هویت مل7 در كشور، گستردگ7 وجه مل7 
هویت پژوه7 در كشور نسبت به وجه دین7 آن، خصلت توصیف7‑تحلیل7 

(كیف7) بیشینه پژوهش ها، تمركز بر افراد (گروه ها) و ساخته های آن ها به عنوان 
واحد تحلیل، ترجیح روش اسنادی (كتابخانه ای) به سایر روش ها، ضعف 

مسئله مندی و زمان مندی، نامشخص بودن جامعه آماری یا گروه های هدف به 
همراه ضعف نمونه گیری در شمار قابل توجه7 از پژوهش ها، جنبه نظری محدود 

و وجه كم7 نابسنده بسیاری از پژوهش های حوزه هویت در كشور.

١٣٩٠
باقر ساروخان7، 
خدیجه رضایی 

قادی

اینترنت و هویت مل7 
در میان کاربران 

میان میزان استفاده از اینترنت و هویت مل7 رابطه معنادار و معكوس وجود دارد. 
همچنین نوع استفاده از اینترنت نیز در میزان تعلق به هویت مل7 تأثیرگذار است. 

در نهایت استفاده از اینترنت باعث تضعیف هویت مل7 م7 گردد.

١٣٩٢

صمد عدل7 پور، 
بهجت 

یزدخواست7، فائزه 
خاكسار

شبWه اجتماع7 فیسبوك 
و شWل گیری هویت 
بازاندیشانه در بین 

دانشجویان دانش8اه تبریز

یافته های پژوهش حاك7 از آن است كه بین مدت زمان عضویت، میزان 
استفاده، میزان مشاركت و فعالیت، نوع استفاده و نوع امWانات و قابلیت های 
شبWه اجتماع7 فیس بوك برای شWل دادن به هویت بازاندیشانه رابطه معنادار 

مثبت7 وجود دارد.

1. Prosumer
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ظرفیت های شبWه های اجتماع7 برای تقویت هویت مل7 جوانان ایران7 چیست؟

۴. مروری بر ادبیات پژوهش 
رســانه های اجتماعــ7 محیط هــای برخطــ7 هســتند کــه تعامــالت اجتماعــ7 را امWان پذیــر 
م7 کننــد (بایــم١، ٢٠١١: ١٨). ایــن تعامــالت م7 توانــد همزمــان باشــد و همــراه بــا یــ� نتیجــه 
زودگــذر یــا غیــر همزمــان کــه نتایــج بلندمــدت دارد (لپانــن٢ و همــWاران، ٢٠١٣: ۴). لپانــن و 
همــWاران رســانه های اجتماعــ7 را شــامل هــر محیــط دیجیتالــ7 م7 داننــد کــه دربرگیرنــده تعامــل 
بیــن مشــارکت کننده ها اســت. بنابرایــن، ماهیــت رســانه اجتماعــ7، تمرکــز بــر تســهیل مشــارکت 
و تعامــل اســت، بــا ایــن نتیجــه کــه محتــوای چیــزی کــه در اینترنــت تولیــد م7 شــود و بــه اشــتراک 
 ó7ســنت óگذاشــته م7 شــود، همان قــدر کــه محصولــ7 مشــارکت7 اســت، همان قــدر هــم ماننــد خلــق
فرایندهــای نشــر و پخــش اســت (همــان: ۵). بویــد و الیســون٣ (٢٠٠٨)، شــبWه اجتماعــ7 را 

شــبWه ای م7 داننــد کــه خدماتــ7 بــر پایــه اینترنــت ارائــه م7 دهنــد و بــه افــراد امــWان م7 دهــد: 
١. در ی� نظام محدود شده ی� نمایه عموم7  یا نیمه عموم7  ایجاد نماید؛ 

٢. با فهرست7 که از دی8ر کاربران وجود دارد رابطه ایجاد نمایند؛
٣. فهرســت ارتباطــات کاربــر و ســایر کاربــران متصــل بــه شــبWۀ خــود را مشــاهده نمــوده 

ــد. و در آن جســت وجو نماین
ایــن ســه ویژگــ7 بــه کاربــران امــWان م7 دهــد کــه شــبWه های اجتماعــ7 وســیع7 را ایجــاد 
کننــد و بــه آن دسترســ7 داشــته باشــند. به طــوری کــه بــرای ســایر کاربــران قابــل رؤیــت باشــد. 
ایــن قابــل رؤیــت بــودن (نمایــش هویــت یــ� فــرد از طریــق روابــط اجتماعــ7 وی) بخشــ7 از 

عمــل ایجــاد ارتبــاط اســت. 
۴‑١. هویت و فضای مجازی

بــا توجــه بــه پراکندگــ7، تعــدد و تفــاوت رویWردهــا بــه آثــار و پیامدهــای حضــور در فضــای 
مجــازی و شــبWه های اجتماعــ7 در تمامــ7 ابعــاد اجتماعــ7 به خصــوص ابعــاد هویتــ7، 
ارائــه و طــرح یــ� رویWــرد نظــری منســجم بســیار دشــوار م7 باشــد. به عــالوه بســیاری 
ــط  ــده فق ــن پدی ــودن ای ــور ب ــه نوظه ــه ب ــا توج ــر ب ــان معاص ــردازان و جامعه شناس از نظریه پ
به طــور حاشــیه ای بــه ایــن مســئله پرداختــه و نگاهــ7 بســیار مجمــل بــه برخــ7 از بخش هــای 
1. Baym N.

2. Leppänen, et al.

3. Boyd, D. & Ellison, N.
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|د آن نموده انــد. بنابرایــن، بــرای تبییــن و تشــریح کامــل ســؤاالت و اهــداف مــورد نظــر در ایــن 

ــت، فضــای مجــازی و شــبWه های  ــه هوی ــوط ب ــات مرب ــه دســته بندی برخــ7 نظری ــق ب تحقی
ــم.  اجتماعــ7 م7 پردازی

نظریــات موجــود در بــاب هویــت و فضــای مجــازی را بــه ســه دســته کلــ7؛ نظریه هــای 
ــم. ــیم م7 نمایی ــه تقس ــای واقع بینان ــه و نظریه ه ــای بدبینان ــه، نظریه ه خوش بینان

۴‑١‑١. رویfرد خوش بینانه: 
ــت  ــر هوی ــه اثرگــذاری شــبWه های اجتماعــ7 ب ــت ب ــا نگاهــ7 مثب ــه؛ ب در رویWــرد خوش بینان
اجتماعــ7 افــراد نگریســته م7 شــود. شــری تــرکل١ ازجملــه نظریه پردازانــ7 اســت کــه بــا ایــن 
رویWــرد بــه هویــت در شــبWه اجتماعــ7 مجــازی م7 نگــرد، تــرکل فضــای مجــازی را بــه علــت 
ــه خــود  ــه امــWان گمنامــ7 و حــذف نشــانه های فیزیWــ7 کــه ب ویژگ7 هــای خــاص آن از جمل
کاربــر اجــازه م7 دهــد بــه آســان7 نقش هــای متعــدد و متفاوتــ7 را در زمان هــای مختلــف و بــا 
تنظیمــات مختلــف مــورد دلخــواه و پســند خــود بــازی کنــد، بــه عنــوان فضایــی رهایی بخــش 

یــاد م7 کنــد (ذکایــی و خطیبــی، ١٣٨۵: ١٢۶).
۴‑١‑٢. رویfرد بدبینانه: 

در رویWــرد بدبینانــه؛ بــا دیــدی منفــ7 بــه مســئله هویــت در فضای مجازی نگریســته م7 شــود. این 
نظریــات اغلــب به طــور پراکنــده و در انتقــاد از نظریــات و رویWردهــای نســبتاً خوشــبینانه برخــ7 
پســامدرن ها شــWل گرفتــه اســت. بــر طبــق ایــن دیــدگاه دنیای مجــازی در مجموع شــاید محاســبه 
ناپذیرتــر از دنیــای روزمــره باشــد امــا در مجمــوع بــر پایــه همــان قواعــد و قراردادهــای اجتماعــ7 
دنیــای واقعــ7، شــWل گرفتــه اســت و همچنین این فضا توســط منابــع قدرت اقتصادی و سیاســ7 
ــخص  ــش مش ــده و از پی ــزی ش ــز برنامه ری ــه چی ــن، هم ــود. بنابرای ــرل و اداره م7 ش ــ7 کنت واقع
اســت کــه توســط یــ� عــده برنامه ریــز ایجــاد شــده و تحــت کنتــرل آنــان اســت و معتقدنــد کــه 
خودهــای شــWل گرفته در فضــای مجــازی بیشــتر شــWل برنامه هــا هســتند تــا هویت هــا (صبــوری 

و آذرگــون، ١٣٩٢: ٢٠).
۴‑١‑٣. رویfرد واقع بینانه:  

در رویWــرد واقع بینانــه؛ بــه دو رویWــرد کامــال¢ متفــاوت بــه هویــت و فضــای مجــازی پرداختــه 
م7 شود:

رویWــرد نخســت، رویWــردی بــه نحــوه شــWل گیری و ارائــه خــود در فضــای مجــازی در 
چارچــوب نظریــه نمایــش گافمــن اســت. آن هویــت اجتماعــ7  كــه گافمــن بــه آن بــاور دارد، 

1. Sherry Turkel
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هویتــ7 اســت كــه درجریــان كنش هــای اجتماعــ7 زاده شــده و به وجــود م7 آیــد. گافمــن | د

ضمــن بحــث دربــارۀ هویــت اجتماعــ7 بــه صــورت خواســته یــا ناخواســته بــه بحــث فــرد و 
ــد  ــاده نم7 دان ــده و آم ــاخته ش ــ7 س ــ7 را هویت ــت اجتماع ــود. او هوی ــز وارد م7 ش ــه نی جامع
كــه بــه صــورت قالبــی آمــاده و ســاخته و پرداختــه وجــود داشــته باشــد. هویــت اجتماعــ7 در 
ــالل  ــه از خ ــود. جامع ــا رد م7 ش ــه ی ــد و پذیرفت ــود م7 آی ــ7 به وج ــای اجتماع ــان كنش ه جری
ــراد  ــد و شــWل م7 دهــد و اف ــم م7 زن ــان را رق ــد هویــت آن ــراد اجــرا م7 كنن ــی كــه اف نقش های
در تالش هــای خــود بــرای اجــرای هرچــه بهتــر نقــش خــود م7 كوشــند تــا هویــت مــورد نظــر 
خــود را تثبیــت كــرده و دی8ــران را وادار بــه پذیــرش آن كننــد. ایــن تالش هــا در زمینــۀ قواعــدی 

ــام م7 بــرد (ترنــر٢، ٢٠٠٣). ــام چارچــوب١ ن ــه ن ــه وقــوع م7 پیونــدد كــه گافمــن از آن ب ب
 و رویWــرد دوم، رویWــرد نوینــ7 بــه خــود در دنیــای مــدرن کنون7 در پرتوی ظهور و گســترش 

رســانه های جدیــد و افزایش تعامالت رســانه ای اســت (صبــوری و آذرگــون، ١٣٩٢).
 ۴‑٢. تاریخچه شبPه های اجتماع: در ایران

اقبــال ایرانیــان بــه شــبWه های اجتماعــ7 از پایــ8اه اورکات٣ آغــاز شــد؛ به گونــه ای کــه پــس از 
برزیــل و امریــWا، ســومین کشــور حاضــر در اورکات ایــران بــود؛ هرچنــد ردپــای ایــن گرایش ها 
را م7 تــوان در اتاق هــای گفتگــوی یاهــو۴ و تاالرهــای گفتمــان عمومــ7 ماننــد ابــزار فارســ۵7 و 
گفتــار فارســ۶7 یافــت. رونــد عضویــت ایرانیــان در اورکات بــه حــدی پیــش رفــت کــه فارســ7 
بــه یWــ7 از پنــج زبــان پــر اســتفاده در ایــن پایــ8اه تبدیــل شــد. بــا گســترش یاهــو ٣۶٠ درجــه 
کاربــران ایرانــ7 بــه ســراغ ایــن نــوع از پای8اه هــای شــبWه های اجتماعــ7 گرایــش پیــدا کردنــد. 
پــس از پایــان ارائــه ســرویس یاهــو و ظهــور فیســبوک اغلــب کاربــران از ایــن شــبWه اجتماعــ7 

خارجــ7 اســتفاده کردند.
ایــن امــر ســبب شــد جامعه هــای مجــازی و شــبWه های اجتماعــ7 اینترنت7 در کشــور ایــران راه 
انــدازی شــود. کلــوب از همیــن دســت شــبWه ها اســت. پایــ8اه شــبWه اجتماعــ7 کلــوب در ســال 
١٣٨٣ بــر پایــه نیازهــای کاربــران اینترنتــ7 ایرانــ7 راه انــدازی شــد، تــا بــه مثابــه پای8اهــ7 بــه منظور 
ارتبــاط ایرانیــان و فارســ7 زبانــان جهــان بتواند بســتری مناســب را برای تبــادل اطالعــات، نیازها، 

کاال و خدمــات، آشــنا شــدن بــا همــWاران، دوســتان قدیمــ7 و ... بــه وجــود آورد.
1. Frame

2. Turner

3. Orkut

4. Yahoo chat rooms

5. Persiantools

6. Persiantalks
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|د  Àه اجتماعــ7 دانشــ8اهیان ایــران، یعنــ7 دوره نیــز از دی8ــر پای8اه هایــی بــود کــه معمــوالWشــب

اعضــای آن از دانشــجویان، فارغ التحصیــالن و اســتادان دانشــ8اه  بودنــد. از ویژگ7 هــای ایــن 
پایــ8اه، م7 تــوان بــه آموزش هــای ویدئویــی و کتابخانــه اشــاره کــرد. کاربــران دوره م7 تواننــد 
مطالــب وبــالگ خــود را مســتقیماً در صفحــه (دیــوار) دوســتان نمایــش دهنــد. همWالســ7 ها 
نیــز دی8ــر پایــ8اه شــبWه اجتماعــ7 ایرانــ7 اســت کــه اعضایــش را در یافتــن همWالس7 هایشــان 

ــاری م7 کند. ی
ــت  ــه فعالی ــن زمین ــه در ای ــود ک ــی ب ــه پای8اه های ــز از جمل ــا١ نی ــ7 فیس ف ــبWه اجتماع ش
م7 کــرد. اعضــای ایــن شــبWه اجتماعــ7 م7 توانســتند در آن دوســتان جدیــد به خصــوص 
ــند  ــاس باش ــا در تم ــا آنه ــد و ب ــور بیابی ــارج از کش ــل و خ ــای داخ ــ7 زبان ه ــان فارس در می
ــا شــخصاً م7 توانســتند  ــران فیس ف ــد. کارب ــه اشــتراک ب8ذارن ــا ب ــا آنه و اطالعــات خــود را ب
گه7 هــای خویــش را در بخش هــای مربوطــه بــه خــود  گهــ7 تبلیغاتــ7 (بنــر) جــذب کننــد و آ آ
نمایــش دهنــد تــا افــزون بــر بهره منــدی از خدمــات و امWانــات فیس فــا از فعالیت هــای خــود 

ــم زاده، ١٣٧۵: ٢۶۴).  ــد (رحی ــب کنن ــد کس در وب درآم
۴‑٣. هویت

 هویــت در فرهنــگ آکســفورد از ریشــه التیــن٢ اســت کــه از  واژه ایــدم٣ بــه معنــای تشــابه و 
یWســان گرفتــه شــده اســت و دو معنــای اصلــ7 دارد. اولیــن معنــای آن بیانگــر مفهــوم تشــابه 
مطلــق اســت، ایــن بــا آن مشــابه اســت. معنــای دوم آن مفهــوم تمایــز اســت کــه بــا مــرور زمــان 
ســازگاری و تــداوم را فــرض مــ7 گیــرد. بنابرایــن هویــت بطــور همزمــان دو نســبت محتمــل 
را میــان افــراد یــا اشــیاء برقــرار م7 ســازد، از یــ� طــرف شــباهت و از طــرف دی8ــر تفــاوت 

ــودرزی، ١٣٨۴: ١٠۵). (گ
چنــد  بــه  م7 تــوان  و  اســت  مفهوم7 چندبعــدی  جامعه شناســ7  در  هویــت  مفهــوم 
ــه چــه  ــردم از اینک ــ7 م ــه درك و تلق ــت ب ــ7، هوی ــان کل ــه بی ــرد. ب ــاره آن بحــث ک ــق درب طری
کســ7 هســتند و چــه چیــزی برایشــان معنــادار اســت مربــوط م7 شــود. ایــن درك و تلقــ7 در 
پیونــد بــا خصوصیــات معینــ7 شــWل م7 گیــرد کــه بــر ســایر منابــع معنایــی اولویــت دارنــد. 
جامعه شناســان اغلــب از دو نــوع هویــت ســخن م7 گوینــد: هویــت اجتماعــ7 و هویــت 
ــوند  ــز م7 ش ــدا و متمای ــم ج ــ7 از ه ــر تحلیل ــط از نظ ــت فق ــWل های هوی ــن ش ــخص7. ای ش
امــا در واقــع پیونــد تنگاتنگــ7 بــا یWدی8ــر دارنــد. هویــت اجتماعــ7 بــه معنــای ویژگ7 هایــی 
1. Facefa

2. Identitas

3. Idem
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ــوان | د ــا را م7 ت ــن ویژگ7 ه ــرد نســبت داده م7 شــود. ای ــك ف ــه ی ــران ب ــه از طــرف دی8 اســت ک

ــ7، اساســاً چــه کســ7 اســت.  ــ7 کــرد کــه نشــان م7 دهــد هــر شــخص معین نشــانه هایی تلق
ــه  ــد ک ــوط م7 کن ــری مرب ــراد دی8 ــه اف ــور را ب ــخص مذک ــا ش ــن ویژگ7 ه ــال، ای ــن ح در عی
همیــن خصوصیــات و کیفیــات را دارنــد. همچنیــن هویت هــای اجتماعــ7 بعــد جمعــ7 دارنــد 
و مشــخص م7 کننــد کــه افــراد چ8ونــه و از چــه نظــر شــبیه دی8ــران هســتند. اگــر هویت هــای 
اجتماعــ7  نشــان دهنــده شــیوه های همســان7 افــراد بــا دی8ــران هســتند، هویــت شــخص7، مــا 
را بــه عنــوان افــرادی جــدا و مجــزا از یWدی8ــر متمایــز م7 کنــد. هویــت شــخص7 بــه معنــای 
ــه فــردی از  ــه و منحصــر ب ــای ی8ان رشــد و تکویــن شــخص7 اســت کــه از  طریــق آن مــا معن

ــز١، ١٣٨۶). ــم (گیدن ــق م7 کنی ــود خل ــون خ ــان پیرام ــا جه ــبتمان ب ــتن مان و مناس خویش
هویــت ملــ7 و ملــت ســاختارهای پیچیــده ای متشــWل از تعــدادی عناصــر بــه هــم وابســته 
هســتند شــامل نــژاد، فرهنــگ، قلمــرو اقتصــاد، سیاســت و قانــون. ملــت ی� جمعیت انســان7 
دارای اشــتراک در قلمــرو تاریخــ7، خاطــره جمعــ7 و اســطوره های مشــترک، یــ� فرهنــگ 
عموم7 تــوده، یــ� اقتصــاد مشــترک و وظایــف و حقــوق قانونــ7 مشــترک بــرای تمامــ7  اعضــا 
اســت. از نظــر مفهومــ7  ملــت از دو بعــد تشــWیل شــده اســت، بعــد شــهروندی و قلمــرو و بعد 

نــژاد و نیــاکان (کــه م7 توانــد در قالــب دســته بنــدی درونــ7 و بیرونــ7 هــم مشــاهده شــود).
از نظــر هابســاوم، مؤلفه هــای ملــت و (هویــت مل7) بــه عنوان پدیدهــای نوظهور شــامل زبان 
ملــ7، حWومــت، ســرزمین، هویــت فرهنگ7 واحــد و مذهب مشــترك اســت (هابســاوم٢، ١٣٨٣: 
ــار  ــه چه ــل بـ ــد حداق ــ7 م7 توان ــت مل ــد هوی ــن٣ (١٩٨٣) هــم ادعــا م7 كنن ٢٩). روكان و اروی
جــزء تقســیم شــود. ایــن چهــار جــزء عبارتنــد از اســطوره؛ كــه شــامل یك ســـری باورهـــا م7 شــود 
و بارزتریــن آنهــا مذهــب و نمادهــای فرهنگــ7 اســت و از نســل7 بــه نســل دی8ــر منتقــل م7 شــود 
و زبــان كــه گویاتریــن جــزء هویــت اســت. تاریــخ؛ كــه منظــور از آن آگاهــ7 نســبت بـــه سرگذشــت 
ســرزمین و رویدادهــای عاطفــ7 مهــم مربوط به گذشــته یك فرهنگ مـــورد نظـــر اســت و باالخره 
عوامــل نهــادی كــه شــامل ســازمان هایی م7 شــود كــه بــه پیـــشرفت جنبـه هـــای گوناگــون زبــان و 

فرهنــگ و در نتیجــه بــه تقویــت حــس هویــت كمــك م7 كنـــد (مـــویر۴، ١٣٧٩: ۴۶). 
از نظر میلر۵ پنج ویژگ7 یا پنج بعد هویت مل7 عبارتند از: 

1. Giddens, Anthony

2. Hobsbawm, Eric John

3. Rokkan&Urvin

4. Moyer, Richard

5. Miller, David
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|د  هویت7 كه براساس باور به سهیم بودن در ویژگ7 های مشترك اسـتوار اسـت؛ 

 هـویت7 كـه بـراساس تداوم تاریخ7 بنا شده است؛ 
 هویت7 كه پویا و فعال است و جلوه های گونـاگون7 از خود بروز داده است؛ 
 هویت7 كه بر پیوند گروه7 از مردم با مWان جغرافیـایی خـاص تأكید دارد؛ 

 و سرانجام هویت7 كه دارای فرهنگ مشترك است (میلـر، ١٣٨٣: ٣٠). 
۴‑۴. سطح بندی مؤلفه های هویت مل:

ــا  ــبی از مؤلفه ه ــدی مناس ــطح بن ــدی و س ــیم بن ــد تقس ــر م7 رس ــه نظ ــروری ب ــا ض در اینج
ــه نحــو مطلوبــی  ــه طوری كــه اگــر ایــن ســطح بندی ب ــه دهیــم، بـ و عناصــر هویــت ملــ7 ارائ
صــورت پذیــرد م7 تــوان بــه یــك جمـع بنـــدی مناســب در ارتبــاط بــا اولویــت بنــدی مؤلفه های 
ــرای مؤلفه هــای  ــوان دو ســطح مختلــف ب ــن اســاس م7 ت ــر ای ــ7 دســت یافــت. ب هویــت مل
هویــت ملــ7 در نظــر گرفــت. بــه نحــوی كـــه ایـــن دو ســطح بــه صــورت پیوســته بــا هــم مرتبط 
بــوده و هویــت ملــ7 در صــورت عــدم وجــود یWــ7 از ایــن دو ســطح تشــWیل نخواهــد شــد.

در ســطح نخســت، مؤلفه هایــی چــون ســرزمین و تاریــخ مشــترك قــرار مـ7 گیرنـــد. علـــت 
ــن دو  ــك از ای ــن اســت كــه عــدم وجــود هری ــن ســطح ای ــه در ای ــن دو مؤلف ــن ای ــرار گرفت ق
ــای  ــع تصــور ســایر مؤلفه ه ــد شــد. در واق ــ7 خواه ــت مل ــع از شــWل گیری هوی عنصــر مان
هویـت ملـ7 بـدون وجـود ایـن دو عنـصر اصـل7 امWـان پذیر نخواهـد بـود و از نظـر بـسیاری 
از نظریه پــردازان و كارشناســان بــه ویــژه جغراف7 دانــان جـــزء مؤلفه هـــای اساســـ7 و زیربنـــایی 
هویــت ملــ7 محســوب م7 شــوند. مؤلفه هایــی كـــه در ایـــن ســـطح قـــرار مـ7 گیرنـــد از نظـــر 
تأثیرگــذاری بــر هویــت ملــ7 بســیار حائــز اهمیــت م7 باشـــند. البتـــه ممWـــن اســـت در بعـــض7 
ــه  ــبت ب ــتری نس ــ7 بیش ــا حت ــر ی ــت براب ــطح دوم دارای اهمی ــر س ــا عناص ــع و ملت ه جوام
ــل7  ــل اصـ ــوان عامـ ــه عنـ ــد توجــه داشــت كــه آنچــه بـ ــ7 بای ــر ســطح اول باشــند؛ ول عناصـ
طبقـه بنـدی عناصر در سطوح اول و دوم محـسوب مـ7 شـود میـزان تأثیرگـذاری ایـن عناصـر 
بـــر شWل گیری هویت مل7 است. به عبارت دی8ر امWـــان دارد در كـــشوری خـــاص یWـــ7 از 
عناصــر ســطح دوم، بیشــترین تأثیــر را در شــWل گیری هویــت ملــ7 آن داشــته باشـــد، ولـــ7 در 
ملتــ7 دی8ــر آن عنصــر از اهمیــت چندانــ7 برخــوردار نباشــد. نكتــۀ مهــم این اســت كه عناصـــر 
ســطح اول در تمامــ7 ملت هــا بــه عنــوان عناصــر اصلــ7 و زیربنـــایی هویـــت ملـــ7 محـــسوب 
م7 شــوند و تــا ایــن مؤلفه هــا نباشــند صحبــت از مؤلفه هــای دی8ــر معنــا و مفهومــ7 نخواهــد 

داشــت (قالیبــاف و پیونــده، ١٣٩٠).
غیــر از دو مؤلفــۀ ســرزمین و تاریــخ، بقیــۀ مؤلفه هــای هویــت ملــ7 در ســطح دوم قــرار 



ـ ارتباطات ١٢٨ | مطالعات فرهنگـ 

١٣
٩٧

ن  
ستا

تاب
م، 

دو
ل و

چه
رۀ 

ما
 ش

م،
ده

وز
ه ن

ور
م7 گیرنــد. بــه عبــارت دی8ــر زبــان، فرهنــگ، اعتقـــادات و دیـــن، آداب و رســـوم، حWومـــت، | د

نــژاد، خــون، تبــار، نمادهــا و ... كــه از ســوی برخــ7 از كارشناســان بــه عنــوان عناصــر اصـــل7 
در نظــر گرفتــه م7 شــوند در برخــ7 ملت هــا م7 تواننــد بــه عنــوان عناصــر اصلــ7 و در برخــ7 

بــه عنــوان عناصــر جانبــی و فرعــ7 هویــت ملــ7 مطــرح باشــند.
تفــاوت اساســ7 مؤلفه هــای ســطح دوم هویــت ملــ7 بــا ســطح نخســت، تنهــا در درجــه 
و اهمیــت مؤلفه هــای آن دو نیســت؛ بلWـــه بـــرای ایـنكـــه هویـــت ملـــ7 شـــWل ب8یـــرد بایـــد 
مؤلفه هــای هــر دو ســطح شــركت داشــته باشــند بــا ایــن تفــاوت كــه وجــود تمامــ7 مؤلفه هــای 
ــا  ــ7 تنه ــه و ملت ــر جامع ــ7 در ه ــ7 ضــروری اســت ول ــت مل ــرای تشــWیل هوی ســطح اول ب
وجـــود بخشــ7 از مؤلفه هــای ســطح دوم بـــرای تـــشWیل هویــت ملـــ7 كفایــت مـــ7 كند. مثــال¢ 
در كشــورهایی كــه از لحــاظ دینــ7 یــا زبانــ7 نوعــ7 هم8ونــ7 وجــود دارد، یعنــ7 همــۀ افــراد 
ــا  ــن ی ــن دی ــد، ای ــان صحبــت م7 كنن ــه یــك زب ــا ب ــد ی ــروی م7 كنن ــن پی آن جامعــه از یــك دی
زبــان م7 توانــد یWــ7 از مؤلفه هــای اصلــ7 هویــت ملــ7 آن جامعــه تلقــ7 شــود، زیــرا موجبــات 
پیونـــد افــراد جامعــه را فراهــم م7 كنــد. ولــ7 در جوامعــ7 كــه از نظــر دینــ7 و زبانــ7 ناهم8ــون 
هســتند و ادیــان و زبان هــای مختلفــ7 در بیــن اعضــای آن جوامــع رایــج اســت، تأكیــد بــر دین 
یــا زبــان به عنــوان مؤلفه هــای هویــت ملــ7 عالوه بــر اینكــه نتایــج مثبتــ7 نــدارد، انـــسجام و 
یWپـــارچ78 جامعــه را هــم بــه خطــر م7 انــدازد (احمـــدلو و افـــروغ، ١٣٨١)، ولـــ7 در همـــان 
جامعـــه تصــور هویــت ملــ7 بــدون مؤلفه هایــی چــون ســرزمین و تاریــخ مشــترك امWان پذیــر 

نیســت.

۵. روش شناس/ پ     ژ    وهش 
ایــن پژوهــش از نظــر هــدف جــزء تحقیقــات بنیــادی و کاربــردی قــرار م7 گیــرد. تحقیقــات 
بنیــادی یــا پایــه ای در جســت وجوی کشــف حقایــق و واقعیت هــا و شــناخت پدیده هــا و اشــیاء 
بــوده کــه مرزهــای دانــش بشــر را توســعه م7 دهنــد و قوانیــن علمــ7 را کشــف نمــوده، بــه تبییــن 
ــه ای  ــد. در ایــن تحقیقــات ممWــن اســت نظری ویژگ7 هــا و صفــات یــ� واقعیــت م7 پردازن
انشــا شــود یــا اصــول، فرضیه هــا یــا قضایــای نظریــه ای مــورد آزمایــش قــرار گیــرد (حافــظ 
نیــا، ١٣٨٧). ایــن پژوهــش در دســته تحقیقــات بنیــادی و چــون نتایــج ایــن تحقیــق قابلیــت 
کاربــرد در سیاســتگذاری های کالن را دارنــد، در دســته تحقیقــات کاربــردی قــرار م7 گیــرد. 
در ایــن پژوهــش به منظــور شــناخت ظرفیت هــای شــبWه اجتماعــ7 بــرای تقویــت هویــت ملــ7 
ابتــدا بــا اســتفاده از روش مطالعــات کتابخانــه ای بــه جمــع آوری اطالعــات و تجزیــه و تحلیــل 
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|د ــا روش  ــه نشــده اســت ب ــون ارائ ــه روشــن7 در ایــن خصــوص تاکن ــه و چــون نظری آن پرداخت

نظریــه برخاســته از داده هــا (رویWــرد اشــتراوس و کوربیــن١) و نمونه گیــری قضاوتــ7 هدفمنــد 
و مصاحبــه  نیمــه ســاختاریافته بــا متخصصــان و صاحبنظــران و کدگذاری هــای بــاز، محــوری 
ــه برخاســته از داده هــا یWــ7 از  ــم. نظری ــه م7 کنی ــدل را اســتخراج کــرده و ارائ ــی، م و انتخاب
ــ7  ــم اصل ــای مفاهی ــر مبن ــه ب راهبردهــای پژوهــش محســوب م7 شــود کــه از طریــق آن نظری
حاصــل از داده هــا شــWل م7 گیــرد. ایــن راهبــرد از نوعــ7 رویWــرد اســتقرایی بهــره م7 گیــرد، 
یعنــ7 رونــد شــWل گیری نظریــه در ایــن راهبــرد حرکــت از جــزء بــه کل اســت. ایــن راهبــرد 
ــده  ــدا فرضیه هــا نامی ــا آنچــه از ابت ــم، مقوله هــا و قضیه هــا ی ــر ســه عنصــر مفاهی پژوهــش ب
شــده اســتوار اســت. در عیــن حــال، مفاهیــم، عناصــر کلیــدی تحلیــل هســتند زیــرا نظریــه از 
مفهوم ســازی داده هــا و نــه جمــع داده هــای عینــ7 حاصــل م7 شــود (دانایــی فــرد و همــWاران، 
١٣٨۶). ایــن روش در ســال ١٩۶٧ توســط گالســر و اســتراوس معرفــ7 گردیــده اســت. 
مراحــل پژوهــش روش نظریــه برخاســته از داده هــا (کوربیــن و اشــتراوس، ٢٠٠٧) عبارتند از: 
کدگــزاری بــاز (توصیــف)، کدگــذاری محــوری (طبقه بنــدی) و کدگــذاری گزینشــ7 (تفســیر 

و روایــت کــردن).

۶. شیوه جمع آوری داده ها
در حیــن مصاحبــه از دســتگاه ضبــط صــدا بــرای جمــع آوری داده  ها اســتفاده شــد. همچنین در 
حیــن مصاحبــه چنانچــه روابــط و ایده هایــی بــه ذهــن پژوهشــ8ر م7 رســید بــه طــور جداگانــه 
یادداشــت بــرداری شــد و در تجزیــه و تحلیــل و شــWل گیری چارچــوب اولیــه نظریــه از آنهــا 

ــتفاده گردید.   اس
نــوع انتخــاب مشــارکت کنندگان در ایــن پژوهــش، مبتنــ7 بــر هــدف٢ اســت. زیــرا افــرادی 
ــا  ــد ی ــه کرده ان ــورد نظــر را مطالع ــده م ــه پدی ــوان مشــارکت کننده انتخــاب شــده اند ک ــه عن ب
دیدگاه هــای خاصــ7 دربــاره آن دارنــد؛ یعنــ7 مطلعیــن اصلــ7 در ایــن زمینــه بــه شــمار م7 روند. 
پــس از تحلیــل هــر مصاحبــه بــا مشــخص شــدن نقــاط مبهــم یــا ضعــف ال8ــو و مقوله هــا، 
نفــر بعــدی بــا توجــه بــه تخصــص مــورد نیــاز بــرای رفــع و اصــالح نقــاط ابهــام یــا ضعــف 
انتخــاب شــد. یWــ7 از مهم تریــن شــاخص های انتخــاب مشــارکت کنندگان در پژوهــش، 
ــ7 و  ــبWه های اجتماع ــوزه ش ــتگذاری در ح ــه کاری و سیاس ــا تجرب ــف ی ــابقه تألی ــتن س داش
هویــت ملــ7 بــود. تعــداد مشــارکت کنندگان در پژوهــش کنونــ7 برابــر ١٣ نفــر اســت. از ایــن 
1. Strauss & Corbin

2. Proposeful
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ــزء | د ــر ج ــ8اه7، ۵ نف ــاتید دانش ــران و اس ــزء صاحبنظ ــارکت کنندگان ج ــر از مش ــداد ۵ نف تع

سیاســتگذاران حــوزه شــبWه های اجتماعــ7 به ویــژه افــراد دارای تجربــه در بحــث هویــت ملــ7 
و ٣ نفــر جــزء یWــ7 از دســته های فــوق و اســتفاده کننده از شــبWه های اجتماعــ7 هســتند کــه 

ــده اند. ــدی ش ــتفاده کننده طبقه بن ــوان اس ــت عن تح

جدول١. ویژگ/ های مورد نظر برای انتخاب مشارکت کنندگان در پژوهش

توضیحاتویژگ/

تألیف و تحقیق در حوزه شبWه های اجتماع7 و هویت مل7سوابق پژوهش/
داشتن سابقه اجرایی در حوزه سیاست گذاری شبWه های اجتماع7 و هویت مل7سوابق اجرایی و سیاستگذاری

سابقه استفاده از شبWه های اجتماع7 داخل7 و داشتن تألیف یا سابقه اجرایی در استفاده کنندگان
حوزه شبWه  اجتماع7 و هویت مل7

ــا توجــه بــه دیدگاه هــای گل افشــان7 (گل افشــان7، ٢٠٠٣)؛ جانســون  در ایــن پژوهــش، ب
(جانســون١، ١٩٩٧) و پاتــون٢ (پاتــون، ٢٠٠٢) برای بررســ7 پایایــی از دو روش کثرت گرایی 
شــامل کثرت گرایــی در شــیوه (بازآزمــون روش انجــام کار) وکثرت گرایــی در پژوهشــ8ر 

(آزمــون قابلیــت اطمینــان بیــن کدگــذاران) بهــره گرفتــه شــده اســت.
برای محاســــبه پایایی مصــــاحبه با روش توافق درون موضــــوع7 دو کدگذار (ارزیاب)، 
ــوان همــWار  ــه عن ــا ب ــری مدیریــت رســانه درخواســت شــد ت از یــ� دانشــجوی مقطــع دکت
پژوهــش (کدگــذار) در پژوهــش مشــارکت کنــد؛ آموزش هــا و تکنی� هــای الزم جهــت 
ــن همــWار  ــراه ای ــه هم ــق ب ــال داده شــد. ســپس محق ــه ایشــان انتق کدگــذاری مصاحبه هــا ب
دگــذاران کــه بــه  پژوهــش، تعــداد ســـــه مصـــــاحبه را کدگــذاری کــرده و درصـــــد توافــق بیــن ک£
عنــوان شــاخص اعتبارســنج7 تحلیــل بــه کار مــ7 رود بــا اســتفاده از فرمــول زیر محاســبه شــد:

    

دگــذاران بــرای مصاحبه هــای انجــام گرفتــه در ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از  پایایــی بیــن ک£
فرمــول ذکــر شــده برابــر ٧۶ درصــد اســت. بــا توجــه بــه اینکــه این میــزان پایایــی بیشـــتر از ۶٠ 
درصـــد اســـت (کیــوال٣، ١٩٩۶) قابلیــت اعتمــاد کدگذاری هــا مــورد تأییــد اســـت و م7 تــوان 

1. Johnson, B.

2. Patton, M.

3. Kvale
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|د ادعــا کــرد کــه میــزان پایایــی تحلیــل مصاحبــه کنونــ7 مناســب اســت.

بــرای محاســــبه پایایــی بازآزمــون روش انجــام کار، از بیــن مصــــاحبه های انجــام گرفتــه 
چنــد مصــــاحبه بــه عنــوان نمونــه انتخــاب  شــده و هرکــدام از آنهــا در یــ� فاصلــه زمانــ7 کوتاه 
دهــای مشــخص شــده در دو فاصلــه زمانــ7  دگــذاری م7 شــوند. ســپس ک£ و مشــخص دوبــاره ک£
ــر ٧٠٫٨  ــا براب ــق ب ــن تحقی ــوند. در ای ــه  م7 ش ــم مقایس ــا ه ــا ب ــدام از مصاحبه ه ــرای هرک ب
ــه اینکــه ایــن میــزان پایایــی بیشــتر از ۶٠ درصــد اســت (همــان:  ــا توجــه ب درصــد اســت. ب

ــد اســت. ٢٣٧) قابلیــت اعتمــاد کدگذاری هــا مــورد تأیی

٧. مراحل انجام پژوهش
پژوهــش حاضــر در دو مرحلــه انجــام گرفــت. در مرحلــه اول چارچــوب طــرح پژوهــش بــه 
صــورت جامــع تعریــف شــد. در ایــن مرحلــه مســئله پژوهــش تعریــف شــده و چارچــوب کلــ7 
و حــوزه پژوهــش انتخــاب شــد؛ ســپس ســؤاالت و اهــداف پژوهــش تعییــن شــدند. در انتهای 
ــان و شــبWه های  ــ7 جوان ــت مل ــه هوی ــات پژوهــش در زمین ــر ادبی ــز مــروری ب ــه اول نی مرحل
اجتماعــ7 داخلــ7 انجــام گرفــت. مرحلــه دوم پژوهــش شــامل انجــام مطالعــه میدانــ7 کیفــ7 و 
بررســ7 تقویــت هویــت ملــ7 جوانــان بــا اســتفاده از ظرفیت هــای شــبWه های اجتماعــ7 داخل7 
اســت. در ابتــدای ایــن مرحلــه چارچــوب انجــام مصاحبه هــای پژوهــش بــا مشــارکت کنندگان 
تنظیــم شــد. پــس از تدویــن چارچــوب، مصاحبه هــای پژوهــش بــا مشــارکت کنندگان انجــام 
گرفــت. ایــن مصاحبه هــا تــا زمــان رســیدن بــه اشــباع نظــری ادامــه داده شــدند. پــس از توقــف 
گــردآوری داده هــا، نظریــه فراینــدی کــه بــه روش مقایســه مســتمر و در حیــن انجــام مصاحبه ها 
ایجــاد شــده بــود بازبینــ7 و تعدیــل شــد. در ادامــه ایــن مــدل بــه برخــ7 از مشــارکت کنندگان 
بازگردانــده شــد و نظــرات اصالحــ7 ایشــان در زمینــه مــدل تقویــت هویــت ملــ7 جوانــان بــا 
ــی شــدن  ــ7 دریافــت شــد. پــس از نهای اســتفاده از ظرفیت هــای شــبWه های اجتماعــ7 داخل
ــه دوم  ــت. مرحل ــام گرف ــ7 انج ــای قبل ــات پژوهش ه ــا ادبی ــدل ب ــن م ــه ای ــر مقایس ــدل، ام م

پژوهــش نهایتــاً بــا نــگارش گــزارش پژوهــش و نتیجه گیــری بــه اتمــام رســید. 
٧‑١. مطالعات اسنادی 

در نخســتین فــاز انجــام تحقیــق مطالعــات کتابخانــه ای و اینترنتــ7 و آگاهــ7 یافتــن از ادبیــات 
تحقیــق، شــامل حــوزه نظــری و پیشــینه پژوهش هــای انجــام شــده صــورت گرفــت. در ایــن 
مرحلــه محقــق بــا بررســ7 آثــار موجــود در زمینــه موضــوع مــورد تحقیــق تــالش م7 کنــد کــه 
ــن  ــرای ای ــد. ب ــق دســت یاب ــه مســئله تحقی ــه تمــام دانــش موجــود در زمین ــا حــد ممWــن ب ت
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جســت وجو محقــق ملــزم بــه مطالعــه حــوزه نظــری در زمینــه همپوشــان7 چند حوزه مشــخص | د

ــای آن،  ــ7 و مؤلفه ه ــت مل ــ7، هوی ــبWه های اجتماع ــد از: ش ــا عبارتن ــن حوزه ه ــه ای ــت ک اس
ــن  ــان7 ای ــه همپوش ــود در زمین ــش موج ــه دان ــازی. مطالع ــ7 مج ــت مل ــانه مجازی، هوی رس
حوزه هــای علمــ7 محقــق را بــا دانــش کنونــ7 در زمینــه ابعــاد شــبWه های اجتماعــ7 و هویــت 
ملــ7 آشــنا م7 ســازد و بــه او کمــ� م7 کنــد تــا بــرای شناســایی مفاهیــم مــورد نظــر در حــوزه 

خــاص تحقیــق آمادگــ7 پیــدا کنــد.
٧‑٢. تحلیل مفهوم: تقویت هویت مل: با استفاده از ظرفیت های شبPه های اجتماع: 

در ایــن مرحلــه از تحقیــق تــالش شــد تــا مفهــوم پایــه ای تحقیــق را براســاس مطالعــات انجــام 
شــده مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار داده و ال8وهــای اولیــه بــرای اندیشــیدن بــه آن پیــدا شــود. 
ــات نظــری  ــت و از مطالع ــرار گرف ــورد کنکاشــت ق ــه م ــن مرحل ــق در ای ــه تحقی ــوم پای مفه
مفاهیــم مرتبــط اســتنباط انجــام شــد. یWــ7 از مهم تریــن موضوعــات در ایــن مرحلــه شــناخت 
چالش هــای فــراروی تقویــت هویــت ملــ7 از طریــق فضــای مجــازی بــود. از مهم تریــن 

ــود.  ــم ســؤاالت مصاحبه هــا ب ــه تنظی ــن مرحل خروج7 هــای ای
٧‑٣. جمع آوری داده ها و تفسیر آنها براساس نظریه برخاسته از داده ها 

در ایــن مرحلــه محقــق اقــدام بــه جمــع اوری داده هــا و تفســیر آن هــا نمــود. همانطــور که پیشــتر 
بیــان شــد روش مــورد نظــر در اینجــا نظریــه برخاســته از داده هــا اســت. ایــن روش بــه طــور 
کلــ7 یــ� فراینــد، عمــل یــا تعامــل را تبییــن م7 کنــد. پژوهشــ8ران7 کــه روش نظریــه برخاســته 
از داده هــا را بــWار م7 برنــد بــا اســتفاده از شــیوه های منظــم گــردآوری داده هــا، بــه تشــخیص 
مقوله هــا، مضمون هــا و برقــراری رابطــه میــان ایــن مقوله هــا پرداختــه و نظریــه ای بــرای تبییــن 

یــ� فراینــد عرضــه م7 کننــد (بــازرگان، ١٣٨٧: ٩٣). 
در فراینــد تحلیــل داده هــا، پژوهشــ8ر بــه طــور نظام منــد از رویــدادی بــه رویــداد دی8ــر و از 
رویــدادی بــه مقولــه ای دی8ــر و از مقولــه ای بــه مقوله هــا و طبقه هــای دی8ــر توجــه م7 نمایــد. 
بــه ایــن شــWل، پژوهشــ8ر در تمــام مــدت تحلیــل داده هــا از نزدیــ� بــا داده هــا ســروکار دارد 
(بــازرگان، ١٣٨٧: ٩۴). فراینــد روش نظریــه برخاســته از داده هــا از ویژگ7 هایــی برخــوردار 
ــتا،  ــن راس ــرد. در ای ــاره ک ــ7 اش ــود اصالح ــت خ ــه ماهی ــوان ب ــه م7 ت ــه از آن جمل ــت ک اس
ــدی  ــل دســتۀ بع ــا ســمت و ســوی تحلی ــ� مجموعــۀ داده ه ــل ی پژوهشــ8ر براســاس تحلی

ــز١، ٢٠٠٠).  ــد (چارم ــا را م7 یاب داده ه
اندیشــمندان درخصــوص روش تحقیــق نظریــه برخاســته از داده هــا، تأکیــد کرده انــد کــه 

1. Charmaz, K.
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|د ایــن روش، دســتیابی بــه نظریــه ای میانــ7 برآمــده از داده هــا اســت؛ داده هایــی که بــه خصوصیات 

واقعــ7 موضــوع تحقیــق مربــوط شــده و بــه همیــن دلیــل، در ایــن نــوع تحقیــق به اطالع رســانان 
ــه عمــل  ــق مراجعــه م7 شــود و کوشــش ب ــا ابعــاد مســئله و موضــوع تحقی ــر ب ــدی و درگی کلی
م7 آیــد کــه بــا روش کیفــ7 و از طریــق مصاحبــۀ عمیــق بــا ایــن مطلعــان، در ســاختار درونــ7 
ارزش هــا و نگرش هــا و تجــارب آنــان کــه بــه نحــوی از آنجــا بــا موضــوع تحقیــق ارتبــاط دارد، 

بــه دقــت نظــر شــود (فراســتخواه، ١٣٨٨).
ــا  درایــن مرحلــه، در مســیر جمــع آوری داده هــا بــه گروه هــای زیــر بــه جهــت آشــنایی آنهــا ب
موضــوع و درگیــری فکــری و عملــ7 و همچنیــن دغدغــه هویت ســازی ملــ7 از طریــق شــبWه های 

اجتماعــ7 توجــه شــد:
١. محققان حوزه شبWه اجتماع7 و هویت مل7 که در این حوزه صاحب اثر هستند؛

٢. سیاست گذاران حوزه شبWه اجتماع7 و هویت مل7؛
٣. استفاده کنندگان از شبWه های اجتماع7 داخل7 ضمن داشتن ی7W از شرایط فوق؛ 

۴. صاحبنظــران و اســاتید دانشــ8اه7 در مســیر تفســیر داده هــا، بــرای شناســایی مقوله هــا 
و مفاهیــم از تعــداد دو مفســر آشــنا بــه موضوعــات بــه صــورت مشــارکت7 اســتفاده شــد. 

٧‑۴. یPپارچه سازی یافته ها
ــری  ــه نتیجه گی ــا محســوب م7 شــود نســبت ب ــل یافته ه ــی تحلی ــه کــه گام نهای ــن مرحل در ای
از داده هــای بــه دســت آمــده اقــدام و ال8ــوی مناســب بــا تلفیــق تفســیرهای بــه دســت آمــده و 

مطالعــات نظــری اســتخراج م7 شــود.

٨. یافته ها
بعــد از انجــام عمــل برچســب گذاری و نام گــذاری داده هــا، بــرای کشــف چیــزی نــو در داده هــا و 
بــه دســت آوردن فهــم بهتــر، تحلیــل دقیق تــر و موشــWافانه تری اســت انجــام گرفــت. در تحلیــل 
خــرد از ترتیبــات تحلیــل مقایســه ای اســتفاده «تحلیــل خــرد» شــد؛ هــدف از ایــن کار دریافتــن 
طیــف معانــ7 ممWــن در کلمــات مصاحبه شــوندگان بــود. بــا ایــن روش کار دســته بندی مفاهیــم 
آغــاز شــد و هــر دســته زیــر اصطــالح انتزاع7 تــر، یعنــ7 مقوله هــا طبقه بنــدی شــد. بــه عنــوان 
مثــال بــا مقایســه مفاهیــم مختلــف پژوهشــ8ر متوجــه شــد کــه مفاهیــم «واقعــ7 ســازی هویــت 
اعضــای شــبWه»، «عــدم رعایــت هنجارهــای فضــای واقعــ7 در  فضــای مجــازی» و «ایجــاد 
فضــای اجتماعــ7 بــرای پذیــرش هنجارهــا» اشــاره بــه یــ� چیــز دارنــد؛ ایــن کــه فضــای مجازی 

نیازمنــد هنجارهایــی اســت کــه از بعــد اجتماعــ7 آنــرا کنتــرل کنــد. 
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بــا توجــه بــه ایــن مطلــب از خلــق جامعــه مجــازی مفهــوم فــوق مقولــه «ایجــاد جامعــه | د

مجــازی بــر پایــه هنجارهــا» اســتخراج شــد. ایــن مفهــوم در ســطح باالتــری از انتزاع قــرار دارد 
و هــر ســه مفهــوم قبلــ7 را پوشــش م7 دهــد. ســایر مقوله هــا نیــز بــه همیــن صــورت اســتخراج 
شــدند. ســپس طبقه بنــدی اولیــه ای از داده هــا انجــام شــد و مفاهیــم حاصــل از کدگــذاری بــاز 
از مجمــوع ١٣ مصاحبــه، تعــداد ١٢٣ کــد اولیــه اســتخراج شــد کــه پــس از جمع بنــدی، در 

٢۶ مقولــه بــه ترتیــب زیــر جــای گرفتنــد:
عوامل اجتماع7؛
عوامل فرهنگ7؛
عوامل سیاس7؛

ارتقای شفافیت؛
تقویت مشارکت و همWاری هم8ان7؛
ایجاد جامعه مجازی بر پایه هنجارها؛

یWپارچه سازی هویت مل7 مجازی و واقع7؛
هم8رایی اقوام ایران7 در فضای مجازی؛

تغییر و تحول فضای مجازی؛
اختالالت ارتباط7 شبWه های اجتماع7؛

سرعت و آسان7 ارتباط و تبادل اطالعات؛
تقویت سواد رسانه ای کاربران؛

تولید و انتشار محتوی غن7 هویت مل7؛
مدیریت ارتباطات میان فرهنگ7؛

تنوع شبWه های اجتماع7؛
گسترش فضاهای دین7 و مل7؛

کنترل های فناورانه؛
واگرایی سیاس7 و بی اعتماد کردن مردم به دولتمردان؛

واگرایی ادیان و مذاهب و فرقه ها؛
ترویج مل7 گرایی افراط7؛

ترویج سب� زندگ7 غربی؛
شبWه اجتماع7 به عنوان ابزار تقویت هویت مل7؛ 

تقویت اعتماد عموم7 و سرمایه اجتماع7؛
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|د بستر ایجاد فضای هم8ان7 برای تعامل؛

افزایش اطالعات تاریخ7، جغرافیایی و زبان7؛
از بین برنده موانع مWان7 و زمان7.

طــ7 کدگــذاری محــوری، مقوله هــای مســتخرج از کدگــذاری بــاز براســاس جهت گیری ها، 
تناســب، ماهیــت و بــار معنایــی بــا یWدی8ــر ادغــام شــده و در قالــب ابعاد مــدل پارادایم شــامل 
مقولــه محــوری، شــرایط علــ7، شــرایط مداخله گــر، شــرایط بســتر، راهبردهــا و پیامدهــا قــرار 
گرفتنــد. ابعــاد مــدل پارادایــم و مقــوالت زیرمجموعــه بــه همــراه فراوانــ7 آنهــا در جــدول زیــر 

نشــان داده شــده اند:

جدول٢. توزیع مقوله ها در مصاحبه ها

مقوله
شماره مصاحبه

١٢٣۴۵۶٧٨٩١٠١١١٢١٣

مقوله محوری

®®®®®®®®یfپارچه سازی هویت مل/ مجازی و واقع/

شبfه اجتماع/ به عنوان ابزار تقویت 
هویت مل/

®®®®®®®®

علل

®®®®®®تقویت مشارکت و همfاری هم;ان/

®®®®®®سرعت و آسان/ ارتباط و تبادل اطالعات

®®®®®گسترش عرصه مجازی دین/ و مل/

کژکارکردها:

®®®®®®تضعیف مبان/ دین/ و اعتقادی جوانان

®®®®®واگرایی ادیان و مذاهب و فرقه ها

®®®®®®ترویج مل/ گرایی افراط/

®®®®®®ترویج سب زندگ/ غربی

واگرایی سیاس/ و بی اعتماد کردن مردم 
به دولتمردان

®®®®®®®

راهبرد

®®®ایجاد جامعه مجازی بر پایه هنجارها

®®®ارتقای شفافیت

®®®®تولید و انتشار محتوی غن/ هویت مل/

®®®®تقویت سواد رسانه ای کاربران



ـ ارتباطات ١٣۶ | مطالعات فرهنگـ 

١٣
٩٧

ن  
ستا

تاب
م، 

دو
ل و

چه
رۀ 

ما
 ش

م،
ده

وز
ه ن

ور
جدول٢. توزیع مقوله ها در مصاحبه ها| د

محیط دور

®®®مدیریت ارتباطات میان فرهنگ/

®®®®تغییر و تحول فضای مجازی

®®®®®اختالالت ارتباط/ شبfه های اجتماع/

شرایط زمینه ای

®®®عوامل سیاس/

®®®®عوامل اجتماع/

®®®عوامل فرهنگ/

®®®کنترلهای فناورانه

کارکردها:

®®®®®بستر ایجاد فضای هم;ان/ برای تعامل

®®®از بین برنده موانع مfان/ و زمان/

پیامدها

®®®®®تقویت اعتماد عموم/ و سرمایه اجتماع/

®®®®®هم;رایی اقوام ایران/ در فضای مجازی

ــا ســایر مقــوالت  ــ7 ب ــه اصل ــاط مقول ــن پژوهــش، ارتب ــه کدگــذاری گزینشــ7 ای در مرحل
ــه روابــط انجــام گرفــت و جاهــای  ــه اعتباربخشــ7 ب مشــخص شــد. همچنیــن در ایــن مرحل
خالــ7 در مقــوالت نیازمنــد اصــالح و گســترش پــر شــدند. نهایتــاً در ایــن مرحلــه، طبقــات 
اصلــ7 و فرعــ7 بــا یWدی8ــر مرتبــط شــدند تــا مفاهیم نظری بــه منظــور ارائه مدل سازگارســازی 
ــا پژوهشــ8ر بتوانــد مفاهیــم بــه دســت آمــده در  ــد. ایــن اقدامــات باعــث شــد ت توســعه یابن
مراحــل کدگــذاری بــاز و محــوری را یWپارچــه کنــد و از آنهــا بــه منظــور انتخــاب طبقــه مرکــزی 

اســتفاده کنــد.
ــا و  ــن یافته ه ــد تبیی ــ7 از فراین ــش مهم ــته از داده بخ ــه برخواس ــا در نظری ــت داده ه روای
تشــریح آن بــرای خواننــدگان را شــWل م7 دهــد. در ایــن بخــش بــا توجــه بــه مقولــه محــوری 
پژوهــش و بــا کنــار هــم قــرار دادن و چیدمــان دی8ــر مقوله هــا روایتــ7 از تقویــت هویــت ملــ7 

ــه م7 شــود. ــا اســتفاده از ظرفیت هــای شــبWه  های اجتماعــ7 مجــازی ارائ ب
یافتــن مقولــه محــوری مهم تریــن و محوری تریــن اقــدام در ایــن مرحلــه بــود. از بیــن 
ــ7»  ــازی و واقع ــ7 مج ــت مل ــازی هوی ــای «یWپارچه س ــده، مقوله ه ــتخراج ش ــای اس مقوله ه
و «شــبWه اجتماعــ7 بــه عنــوان ابــزار تقویــت هویــت ملــ7» بــه منزلــه مقولــه محــوری در نظــر 

ادامۀ
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|د گرفتــه شــده و در هســته اصلــ7 مــدل قــرار گرفتــه اســت. اثــر ایــن مقولــه در اغلــب داده هــای 

گــردآوری شــده از مصاحبه هــا بــه خوبــی یافــت م7 شــود. در واقــع بــا یWپارچــه ســازی هویــت 
ــق شــبWه های اجتماعــ7  ــ7 از طری ــت مل ــت مؤلفه هــای هوی ــ7 و تقوی ــ7 مجــازی و واقع مل

م7 تــوان بــه تقویــت هویــت ملــ7 بــا اســتفاده از شــبWه های اجتماعــ7 دســت یافــت. 
ــوان کاندیــد  ــه عن ــز ب ــگام تفســیر و در طــول پژوهــش مؤلفه هــای دی8ــری نی ــه در هن البت
ــا تکمیــل مصاحبه هــا و طــ7 ســیر  ــه محــور مطــرح شــد کــه ب ــوان مقول ــه عن قــرار گرفتــن ب
تکاملــ7، در نهایــت دو مقولــۀ ذکــر شــده بــه عنــوان مقوله هــای محــوری انتخــاب گردیدنــد.

 بــا انتخــاب مقوله هــای محــوری، ســه مقولــه ی «تقویــت مشــارکت و همــWاری هم8ان7»، 
«ســرعت و آســان7 ارتبــاط» و «تبــادل اطالعــات و گســترش عرصــه مجــازی دینــ7 و ملــ7» بــه 

عنــوان شــرایط علــ7 بــروز نمودند.
ــه  ــد از: ایجــاد جامع ــت مقوله هــای محــوری عبارتن ــورد اســتفاده در تقوی راهبردهــای م
مجــازی بــر پایــه هنجارهــا، ارتقــای شــفافیت، تولیــد و انتشــار محتــوی غنــ7 هویــت ملــ7، 

تقویــت خــود مدیریتــ7 کاربــر (ســواد رســانه ای).
ــد از: مدیریــت  ــد کــه عبارتن ــن راهبردهــا شــرایط مداخله گــری وجــود دارن در اجــرای ای
ارتباطــات میــان فرهنگــ7، تغییــر و تحــول فضــای مجــازی و اختــالالت ارتباطــ7 شــبWه های 

اجتماعــ7.
ــزی  ــزی سیاســ7، برنامه ری ــن راهبردهاســت: برنامه ری ــال ای شــرایط7 هــم بسترســاز اعم
اجتماعــ7، برنامه ریــزی فرهنگــ7، کنترل هــای فناورانــه. کژکارکردهــای شــبWه های اجتماعــ7 
در قبــال هویــت ملــ7 نیــز عبارتنــد از: تضعیــف مبانــ7 خانــواده (ارتبــاط غیــر متعــارف میــان 
جوانــان)، امWانــات فناورانــه بــرای جاسوســ7 مــدرن، واگرایــی سیاســ7 و بی اعتمــاد کــردن 
مــردم بــه دولتمــردان، تضعیــف مبانــ7 دینــ7 و اعتقــادی ایرانیــان، واگرایــی ادیــان و مذاهــب 
و فرقه هــا، نقــض حریــم خصوصــ7 افــراد و خانواده هــا، ترویــج ملــ7 گرایــی افراطــ7، انتقــال 
ــر  ــه مظاه ــش ب ــب و گرای ــده، ترغی ــرل نش ــات کنت ــراری ارتباط ــارف، برق ــای نامتع هنجاره

فرهنــگ بی8انــه و ترویــج ســب� زندگــ7 غربــی.
در نهایــت نتایــج اعمــال راهبردهــا عبارتســت از: شــبWه اجتماعــ7 بــه عنــوان ابــزار تقویت 

هویــت ملــ7 و هم8رایــی اقــوام ایرانــ7 در فضــای مجازی.
مدل شماتی� زیر نشان دهنده مطالب پیش گفته است:
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شfل١. مدل پارادایم/ کدگذاری محوری: فرایند تقویت هویت مل/ از طریق ظرفیت های شبfه های اجتماع/ داخل/

٩. بحث و نتیجه گیری 
تأثیــر شــبWه های اجتماعــ7 بــر هویــت ملــ7 در مطالعــات توصیفــ7 پیشــین بــه صــورت 
ســه جریــان تقویــت، تضعیــف و خنثــ7 آورده شــده اســت. بــرای ارائــه مدلــ7 در زمینــه تقویت 
هویــت ملــ7 جوانــان بــا اســتفاده از ظرفیت هــای شــبWه های اجتماعــ7 مجــازی بــه بررســ7 
شــرایط علــ7، زمینــه ای و ارائــه راهبــرد بــرای رســیدن بــه نتایــج پرداختیــم. مقولــه محــوری 
تقویــت هویــت ملــ7 شــامل یWپارچه ســازی هویــت ملــ7 مجــازی و واقعــ7 و شــبWه اجتماعــ7 

بــه عنــوان ابــزار تقویــت هویــت ملــ7 در ایــن پژوهــش شناســایی گردیدنــد.
مطابق نظر بیشتر نظریه پردازان، نقش شبWه های مجازی در زندگ7 امروز غیرقابل کتمان 
است و برخ7 از ایشان همانند هایدگر معتقدند که قدرت فناوری رسانه ای منجر به تسلط 
انتقال  صحت  و  سرعت  افزایش  کنار  در  فناوری  پیشرفت  است.  شده  فرهنگ  بر  رسانه 
اطالعات، سبب به وجود آمدن سپهر عموم7 گردیده و امWان مشارکت آحاد مختلف جامعه 
را در شبWه های اجتماع7 فراهم شده است. کوچ� شدن و اتمیزه شدن اجتماعات به تبع 

به وجود آمدن شبWه های مختلف منجر به رخداد اتفاقات غیرقابل پیش بین7 شده است. 
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|د یWــ7 از عللــ7 کــه در راســتای تقویــت هویــت ملــ7 از طریــق شــبWه های اجتماعــ7 بایــد 

ــراد در عرصــه شــبWه های مجــازی  ــرد، بحــث مشــارکت و حضــور اف ــرار گی ــورد توجــه ق م
اســت. البتــه حضــور صــرف بــدون درگیــر شــدن در فضــای بحــث و مشــارکت کمتــر نتیجــه ای 
خواهــد داشــت. حضــور مؤثــر حضــوری اســت کــه بــه مشــارکت بیانجامــد. مشــارکت افــراد 
درخصــوص مباحــث هویــت ملــ7 قطعــاً ســبب روشــن7 مطالــب و ارتقــای ســطح جامعــه از 
لحــاظ هویــت ملــ7 اســت. بدین ترتیــب کــه آرای مختلــف در تعاطــ7 قــرار گرفتــه و بــا بحــث 
بیشــتر و روشــن شــدن موضوعــات بــرای عامــه مــردم، حقیقــت فرصــت بــروز یافتــه و روشــن 
م7 گــردد. بــرای مثــال در زمینــه اختالفــات قومــ7 و مذهبــی ضمــن اســتدالل و تفهیــم مطالب 
م7 تــوان ادلــه تاریخــ7 و مســتند را مطــرح نمــوده و افــکار عمومــ7 را تنویــر نمــود. شــبWه های 
ــوا  ــات و محت ــار، اطالع ــال اخب ــای انتق ــان ترین ابزاره ــریع ترین و آس ــ7 از س Wــ7 ی اجتماع
ــه  ــوان بســتر انتقــال اطالعــات انقالبــی در ایــن زمین ــه عن هســتند. اصــوالÀ ظهــور اینترنــت ب
بــوده اســت. شــبWه های اجتماعــ7 بــه دلیــل ماهیــت مشــارکت7 بــودن ســبب شــده تــا هــر کــس 
بتوانــد بــه عنــوان گوینــده و منتشــر کننــده اطالعــات و اخبــار باشــد. همچنیــن ایــن شــبWه ها 

بســتر تبــادل اندیشــه درخصــوص موضوعــات ملــ7، دینــ7 و هویتــ7 نیــز هســتند. 
عامــل دی8ــری کــه در تقویــت هویــت ملــ7 مؤثــر اســت، گســترش فضــای عمومــ7 اســت. 
همانطــور کــه در مــدل ارائــه شــده مشــخص شــده، تقویــت مشــارکت و همــWاری هم8انــ7، 
ســرعت و آســان7 ارتبــاط و تبــادل اطالعــات و گســترش عرصــه مجــازی دینــ7 و ملــ7 شــرایط 
اصلــ7 زمینــه ای اســت کــه در اثر پیشــرفت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات رخ داده اند. هرچند 
ایــن فناوری هــا قــدرت انســان را در تأثیرگــذاری بــر فرهنــگ و جامعــه افزایــش داده، امــا بــه 
دلیــل برخــ7 کژکارکردهــا ایــن اتفــاق بــه شــیوه درســت7 رخ نــداده اســت. بــرای مثــال تضعیــف 
مبانــ7 دینــ7 و اعتقــادی جوانــان بــه ســبب انتشــار مطالــب شــبهه برانگیز، واگرایــی ادیــان و 
ــ7  ــج مل ــات، تروی ــج خراف ــ7 و تروی ــب غیرواقع ــه ســبب انتشــار مطال ــا ب مذاهــب و فرقه ه
گرایــی افراطــ7 و تــالش در جهــت جداســاختن هویــت ملــ7 ایرانــ7 و هویــت ایرانــ7 اســالم7 
کــه بــه واقــع درهــم تنیده انــد و جداســازی آنهــا بــه اصــل هویــت ایرانــ7 آســیب م7 رســاند، 
ترویــج ســب� زندگــ7 غربــی بــه علــت جذابیــت ظاهــری و تــالش بــرای فــروش هرچــه بیشــتر 
کاالهــا و خدمــات توســط کمپان7 هــای بین المللــ7 صاحــب پــول و نفــوذ. عــدم مدیریــت ایــن 
ــ7 گــردد. اســتفاده غیرمناســب از  ــد ســبب خدشــه دار شــدن هویــت مل کژکارکردهــا م7 توان
شــبWه های اجتماعــ7 فــرد را در معــرض محتــوای نامناســب و مغایــر شــئونات اخالقــ7، دینــ7 
و ملــ7 قــرار م7 دهــد و ســبب بــروز کارکردهــای منفــ7 ذکــر شــده م7 گــردد. در ایــن بیــن بــه 
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دلیــل اینکــه هویــت ملــ7 ایرانــ7 متشــWل از هویت هــای مذهبــی، جغرافیایــی و قومــ7 اســت، | د

ــی افراطــ7  ــج مل7 گرای ــا و تروی ــی فرقه ه ــ7، واگرای ــ7 دین ــف مبان خطــرات ناشــ7 از تضعی
بــر هویــت ملــ7 بالفاصلــه خواهــد بــود. لــذا تــالش بیشــتری در رابطــه بــا جلوگیــری از ایــن 

اتفاقــات در ایــن حــوزه از ســوی صاحبنظــران و سیاســتگذاران م7 بایســت صــورت پذیــرد.
ــرل  ــزوم کنت ــان فرهنگــ7 (ل ــت ارتباطــات می ــه مــدل اســتخراج شــده، مدیری ــا توجــه ب ب
مؤلفه هــای متعــارض خرده  فرهنگ هــای قومــ7 و مذهبــی)، تغییــر و تحــول فضــای مجــازی 
(تغییــر حالــت کاربــر از مصرف کننــده بــه مشــارکت کننده) و اختــالالت ارتباطــ7 شــبWه های 
اجتماعــ7 (عــدم درک صحیــح مقصــود فرســتنده بــه علــل مختلــف در فرســتنده، کانــال یــا 
گیرنــده) بــه عنــوان شــرایط مداخله گــر و عوامــل سیاســ7، اجتماعــ7 و فرهنگــ7 (بــا عنــوان 
ــا  ــد محدودســازی در دسترســ7 ی ــه (همانن ــه همــراه کنترل هــای فناوران ــ7) ب ــط پیرامون محی

فیلترینــگ) بــه عنــوان شــرایط زمینــه ای شناســایی شــدند. 
در نهایــت بــرای برخــورد بــا چالش هــای عنــوان شــده و رفــع کارکردهــای منفــ7 و اســتفاده 
از کارکردهــای مثبــت، و درجهــت تقویــت هویــت ملــ7 از طریــق بســتر شــبWه های اجتماعــ7، 

راهبردهــا (واکنش هــای) زیــر مشــخص شــد:
١. ایجاد جامعه مجازی بر پایه هنجارها

ایجــاد تمایــز بیــن هویــت واقعــ7 و مجــازی ناشــ7 از فــردی شــدن هویــت در فضــای مجــازی 
اســت. در نتیجــه هویــت ملــ7 مجــازی و واقعــ7 نیــز تفاوت هــای زیــادی دارد کــه م7 بایســت 
رفــع گــردد. حضــور اندیشــمندان و افــراد تأثیرگــذار در ایــن شــبWه ها م7 توانــد در ایجــاد شــبWه 
اجتماعــ7 هنجــار محــور مؤثــر باشــد. بدیــن صــورت کــه بــا تعریــف هنجارهــا توســط مراجــع 
سیاســت گذار و ترویــج آنهــا در ســطح شــبWه های اجتماعــ7 توســط افــراد تأثیــر گــذار١  

م7 تــوان ایــن امــر را ارتقــا بخشــید. 
٢. ارتقای شفافیت

ــ7 در فضــای مجــازی و  ــردن دوگانگــ7 هویت ــن ب ــرد از بی ــن راهب ــ7 ای ــ7 از اهــداف اصل Wی
واقعــ7 اســت. ایــن دوگانگــ7 بــه دلیــل عــدم وجــود شــفافیت و شــناخته نشــدن فــرد در فضای 
مجــازی رخ م7 دهــد کــه بــه ســبب ارائــه اطالعــات کاربــری خــالف واقــع ایجــاد م7 گــردد. 
بــا ارتقــای شــفافیت و شناســایی٢ افــراد از طــرق مختلــف مثــل اخــذ اطالعــات هویتــ7 کاربــر 

م7 تــوان در راســتای از بیــن بــردن ایــن دوگانگــ7 قــدم برداشــت.

1. Influencers

2. Authentication
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ــبWه ها  ــن ش ــا در ای ــه م ــب اندیش ــراد صاح ــ7 اف ــد: «وقت ــوان ش ــا عن ــ7 از مصاحبه ه Wدر ی
حضــور ندارنــد، شــبWه های مجــازی جوالنــگاه ابتــذال م7 گــردد». عــدم حضــور افــراد 
صاحــب اندیشــه ســبب عــدم انتشــار محتــوی غنــ7 و اصیــل در شــبWه های اجتماعــ7 
م7 گــردد. بــا انتشــار مطالــب هویتــ7 غنــ7 و اصیــل درخصــوص هویــت ملــ7 م7 تــوان ضمــن 
ایجــاد فضــای بحــث و گفت وگــو کــه در جهــت روشــن نمــودن مطالــب بســیار مفیــد اســت، 
بــه کاربــردی نمــودن ایــن محتــوا در زندگــ7 روزمــره نیــز کمــ� نمــود. بــدون وجــود مطالبــی 
کــه حــاوی اطالعــات تاریخــ7 و مســتند از نحــوه شــWل گیری کشــور مقنــدر ایــران (بــه عنــوان 
عناصــر ســطح اول هویــت ملــ7) بــوده و تهیــه و انتشــار خــورک فکــری مناســب بــرای جوانان 
کــه همیشــه در معــرض اطالعــات واگــرا هســتند، تقویــت هویــت ملــ7 از طریــق شــبWه های 

اجتماعــ7 دور از ذهــن خواهــد بــود.
۴. تقویت سواد رسانه ای کاربران

فنــاوری ســبب افزایــش قــدرت اختیــار انســان م7 گــردد. دامنــه ایــن اختیــار از صــرف زمــان 
ــت. در  ــترده اس ــاص گس ــوای خ ــد از محت ــا بازدی ــاوری ت ــتفاده از فن ــر اس ــرد در اث ــازاد ف م
صورتــ7 کــه کاربــر نتوانــد امWانــات ابــزار نویــن را درک کنــد نم7 توانــد اســتفاده بهینــه ای از آن 
ابــزار داشــته باشــد. همچنیــن والدینــ7 کــه نحــوه اســتفاده از فنــاوری را نم7 داننــد طبعــاً کنترل 
کمتــری بــر روی فرزنــدان خــود دارنــد کــه ایــن خــود ســبب اســتفاده نامناســب از محتــوای 

شــبWه های اجتماعــ7 م7 گــردد.
بــا بــه کارگیــری راهبردهــای ارائــه شــده م7  تــوان اســتفاده از شــبWه های اجتماعــ7 را 
ــارض  ــای متع ــی مؤلفه ه ــود و ســبب هم8رای ــت نم ــد مدیری ــزه و هدفمن ــه صــورت کانالی ب
ــای  ــن مؤلفه ه ــه ای ــری دارد ک ــت واف ــت اهمی ــن جه ــر از ای ــن ام ــد. ای ــ7 گردی ــت مل در هوی
ــ7  ــ7 ایران ــت مل ــی در هوی ــه واگرای ــد ب ــی م7 توانن ــ7 و مذهب ــای قوم ــارض در هویت ه متع

منجــر شــوند.
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