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ارائه مدل تقویت هویت ملی جوانان، 
با استفاده از ظرفيت های شبکه های 

اجتماعی داخلی

چکید�ه
با عنایت به دیدگاه انتقادی در حوزه ارتباطات و رسانه، رسانه ها از چنان قدرتی 
خاستگاه  تأثیر  تحت  را  شده  منتشر  محتوای  می توانند  که  هستند،  برخوردار 
فرهنگی و هویتی خود قرار دهند. این نشانگر قدرت رسانه ها در تغییرات فرهنگی 
و به خصوص تأثیر بر هویت افراد و جوامع است. پیشرفت فناوری اطالعات و 
ارتباطات، ظهور شبکه های اجتماعی و به تبع آن امکان تعامل کاربران با سرعت 
باال، سبب تأثیرگذاری دوچندان بر فرهنگ و هویت شده است،. در چنین شرایطی 
آیا می توان از شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری برای تقویت هویت ملی 
جوانان به عنوان طیفی که بیش از دیگران با فناوری های نوین مأنوس می شوند 
استفاده نمود؟ برای پاسخ به این سئوال تالش شد برای استفاده از ظرفیت های 
شبکه های اجتماعی در تقویت هویت ملی جوانان طی مدلی ارائه گردد. برای این 
منظور و با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده ها، تعداد 13 مصاحبه با مطلعان 
این حوزه شامل صاحب  نظران و اساتید دانشگاهی، سیاست گذاران و فعالین در 
حوزه شبکه اجتماعی و هویت ملی و استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی 
داخلی ترتیب داده شد و در نهایت 26 مقوله استخراج گردید. محور اصلی پژوهش 
یکپارچه سازی هویت ملی مجازی و واقعی و شبکه اجتماعی به عنوان ابزار تقویت 

هویت ملی معرفی گردید. برای این منظور چهار راهبرد ارائه گردید.
واژگان�کلید�ی

برخاسته  نظریه  مجازی،  ملی  هویت   هویت  ملی،  هویت،  اجتماعی،  شبکه 
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مقدمه
شبکه های اجتماعی جز الینفک زندگی ما به 
شمار می آیند. نتایج تحقيقات مؤسسه پژوهشی 
کاربران  درصد   73 که  می دهد  نشان  پيو1 
اجتماعی  شبکه های  از  جهان  در  اینترنت 
استفاده کرده اند. در بررسی های انجام شده از 
سایت آلکسا از 10 سایت اینترنتی پربيننده در 
دنيا 5 سایت را شبکه های اجتماعی تشکيل 
می دهند. وب 2 و جنبش رسانه های اجتماعی، 
انفجاری در تعامالت آنالین و مشارکت کاربران 
به وجود آورده است )سرجنت و تاگ، 2014(. 
شبکه ها، دیگر صرفا محلی برای مصرف محتوا و 
اطالعات نيستند، بلکه به محلی برای مشارکت 
)آگاهانه یا غير آگاهانه( تبدیل شده اند. یکی از 
دالیل محبوبيت شبکه های اجتماعی این است؛ 
که آن ها بستری را فراهم می کنند که در آن 
افراد می توانند با یکدیگر تعامل کنند. جوانان به 
عنوان نسلی که به سرعت با فناوری های جدید 
آشنا شده و آن را به کار می گيرند بيشترین 
در  می آورند.  عمل  به  اینترنت  از  را  استفاده 
همين راستا با گسترش شبکه های اجتماعی 
وارد دنيایی جدید و مجازی می شوند که امکان 
ارتباط با افراد از هر سن، مليت، زبان و مذهبی 
را برای آنان فراهم آورده و برای آنان این امکان 
را فراهم می آورد تا هویت خود را در آن شبکه 
کنند.  تقویت  یا  تضيعف  بازسازی،  مجازی 
ذهنی  واقعيت  اصلی  اجزای  از  یکی  هویت 
است و مانند هرگونه واقعيت ذهنی در رابطه ای 
اثر  دارد. هویت در  قرار  با جامعه  دیالکتيکی 
پس  می شود.  تشکيل  اجتماعی  فرایندهای 
از متبلور شدن، باقی می ماند، تغيير می کند 
یا حتی در نتيجه روابط اجتماعی از نو شکل 
شکل گيری  امکان   .)1381 )ایوانز،  می گيرد 
اجتماعی  روابط  و  بسترها  در  هویت  مجدد 
که  محيط هایی  در  افراد  که  می شود؛  سبب 
فشارهای خانوادگی، قومی، محلی و ... کمتری 
احساس می کنند، با آسودگی به بازی کردن 

1.  Pew

در قالب نقش دلخواه خود پرداخته و چيزی 
خالف خود واقعی خویشتن به نمایش گذارند. 
این امر در محيط شبکه های اجتماعی بسيار 
برجسته است، زیرا در این شبکه ها فشارهای 
ذکر شده به حداقل رسيده و فرد حتی می تواند 

هویتی جعلی از خود ارائه نماید.
کاربران ایرانی به علت موانع و محدودیت های 
موجود در شرایط عينی و ذهنی زندگی خود و 
در راستای فرار از فشارهای الزام آور هنجارهای 
اجتماعی موجود و در جهت گسترش تعامالت 
اجتماعی با دیگرانی که امکان برقراری کنش 
یا  نادر  بسيار  واقعی  دنيای  آنان در  با  متقابل 
پرهزینه )چه از لحاظ اجتماعی، سياسی یا حتی 
اقتصادی( است، و در پی جبران فقدان جامعه 
مدنی گسترده، حوزه عمومی مستقل از دولت، 
کم رنگ بودن گستره مشارکت اجتماعی برای 
آنان در دنيای واقعی، دستيابی و تأمين نيازهای 
مغفول مانده خود در دنيای واقعی و به دنبال 
کسب تجربه های جدید و فرصت های بيشتر، به 
فضای مجازی روی آورده و زیستن در این فضا 
را به طور نيمه فعال و فعال تجربه می کنند. این 
تجارب بسته به ميزان عمق و وسعتشان موجب 
تغييراتی در ابعاد مختلف هویت جوانان و متزلزل 
شدن جدی فراروایت های موجود در اذهان آنان 
شده و دستيابی به هویتی مدرن را علی رغم 
شرایط موجود در زندگی آنان، برایشان فراهم 
با کشيده شدن  نيز  موارد  برخی  در  می آورد. 
دنباله و تبعات زیستن و تعامل در این فضا به 
دنيای واقعی هر روزه جوانان، سبک زندگی آنان 
نيز به طور ملموس و در سطحی انضمامی نيز 
و رضایی، 1390(.  تغيير می کند؛ )ساروخانی 
حال مسئله این است؛ که این هویت ساخته 
شده در فضای مجازی شبکه های اجتماعی تا 
چه حد منطبق بر ساختارهای پذیرفته شده ی 
هویت ملی است و چگونه می توان در راستای 
تقویت هویت ملی از ظرفيت های این شبکه ها 

استفاده نمود.
پیشینه پژوهش

پذیرفته  صورت  مطالعات  نتایج  به  توجه  با 



شماره 37
دی 96

25

بروز  و  شده  ایجاد  تعاملی  ماهيت  و  پيشين 
پدیده توليد مصرف کننده1 می بایست پژوهشی 
ژرف در این حوزه صورت بگيرد تا از یک طرف 
هویت  ابعاد  بر  اجتماعی  شبکه های  تأثيرات 
ملی شناسایی شده و از طرف دیگر نسبت به 
تهدیدها  از  کاستن  و  فرصت ها  از  بهره گيری 

اقدام نمود.
سئوال اصلی پژوهش

ظرفيت های شبکه های اجتماعی برای تقویت 
هویت ملی جوانان ایرانی چيست؟

مروری بر ادبیات پژوهش
برخطی  محيط های  اجتماعی  رسانه های 
امکان پذیر  را  اجتماعی  تعامالت  که  هستند 
می کنند )بایم، 2011(. این تعامالت می تواند 
هم زمان باشد و همراه با یک نتيجه زودگذر 
دارد  بلندمدت  نتایج  که  هم زمان  غير  یا  و 
)لپانن و همکاران، 2013(. لپانن و همکاران 
محيط  هر  شامل  را  اجتماعی  رسانه های 

1.  Prosumer

تعامل  دربرگيرنده  که  می دانند  دیجيتالی 
ماهيت  بنابراین  است.  مشارکت کننده ها  بين 
رسانه اجتماعی، تمرکز بر تسهيل مشارکت و 
تعامل است، با این نتيجه که محتوای چيزی 
اشتراک  به  و  می شود  توليد  اینترنت  در  که 
محصولی  که  قدر  همان  می شود،  گذاشته 
خلق  مانند  هم  قدر  همان  است،  مشارکتی 
سنتی فرایندهای نشر و پخش است )همان، 
5(. بوید و اليسون )2008(، شبکه اجتماعی را 
شبکه ای می دانند که خدماتی بر پایه اینترنت 

ارائه می دهند و به افراد امکان می دهد: 
در یک نظام محدود شده یک نمایه عمومی . 1

 یا نيمه  عمومی  ایجاد نماید. 
با فهرستی که از دیگر کاربران وجود دارد . 2

رابطه ایجاد نمایند.
کاربران . 3 سایر  و  کاربر  ارتباطات  فهرست 

متصل به شبکه  خود را مشاهده نموده و در 
آن جسجو نمایند.

این سه ویژگی به کاربران امکان می دهد که 
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نتایجعنوان پژوهشپژوهشگرسال انجام

1392
مهدي ابراهيمي، 
سيدمحمد غفار 

نيکنام  راد

فراتحليل هویت 
پژوهي در ایران )با 

عطف نظر به مقاالت 
علمي پژوهشي یک 
دهه گذشته )1391، 

)1381

عدم توافق درباب چيستي مؤلفه هاي هویت ملي در کشور، 
گستردگي وجه ملي هویت پژوهي در کشور نسبت به وجه دیني 
آن، خصلت، توصيفي، تحليلي )کيفي( بيشينه پژوهش ها، تمرکز 

بر افراد )گروه ها( و ساخته هاي آن ها به عنوان واحد تحليل، ترجيح 
روش اسنادي )کتابخانه اي( به سایر روش ها، ضعف مسئله مندي 
و زمان مندي، نامشخص بودن جامعه آماري یا گروه هاي هدف 
به همراه ضعف نمونه گيري در شمار قابل توجهي از پژوهش ها، 
جنبه نظري محدود و وجه کمي نابسنده بسياري از پژوهش هاي 

حوزه هویت در کشور.

1390
باقر ساروخانی، 
خدیجه رضایی 

قادی
اینترنت و هویت ملی 

در ميان کاربران 

ميان ميزان استفاده از اینترنت و هویت ملي رابطه معنادار و 
معکوس وجود دارد. همچنين نوع استفاده از اینترنت نيز در ميزان 
تعلق به هویت ملي تأثيرگذار است. و در نهایت استفاده از اینترنت 

باعث تضعيف هویت ملي مي گردد.

1392
صمد عدلي 

پور، بهجت یزد 
خواستي، فائزه 

خاکسار

شبکه اجتماعي 
فيس بوک و 

شکل گيري هویت 
بازاندیشانه در بين 
دانشجویان دانشگاه 

تبریز

یافته هاي پژوهش حاکي از آن هستند؛ که بين مدت زمان 
عضویت، ميزان استفاده، ميزان مشارکت و فعاليت، نوع استفاده و 
نوع امکانات و قابليت هاي شبکه اجتماعي فيس بوک برای شکل 

دادن به هویت بازاندیشانه رابطه معنادار مثبتي وجود دارد.
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شبکه های اجتماعی وسيعی را ایجاد کنند و به 
آن دسترسی داشته باشند به طوری که برای 
سایر کاربران قابل رویت باشد. این قابل رویت 
بودن )نمایش هویت یک فرد از طریق روابط 
ارتباط  ایجاد  عمل  از  بخشی  وی(  اجتماعی 

است. 
هویت و فضای مجازی

با توجه به پراکندگی، تعدد و تفاوت رویکردها 
به آثار و پيامدهاي حضور در فضاي مجازي و 
شبکه های اجتماعی در تمامی ابعاد اجتماعی 
یک  طرح  و  ارائه  هویتی،  ابعاد  خصوص  به 
رویکرد نظري منسجم بسيار دشوار است؛ به 
 عالوه بسياري از نظریه پردازان و جامعه شناسان 
پدیده  این  بودن  نوظهور  به  توجه  با  معاصر 
فقط به طور حاشيه اي به این مسئله پرداخته 
و نگاهی بسيار مجمل به برخی از بخش هاي 
تشریح  و  تبيين  براي  بنابراین  نموده اند.  آن 
این  در  نظر  مورد  اهــداف  و  ســؤاالت  کامل 
تحقيق به دسته بندي برخی نظریات مربوط 
به هویت، فضاي مجازي و شبکه های اجتماعی 

می پردازیم. 
نظریات موجود در باب هویت و فضاي مجازي 
را به سه دسته کلی؛ نظریه هاي خوش بينانه، 
واقع بينانه  نظریه هاي  و  بدبينانه  نظریه هاي 

تقسيم می نمایيم.
رویکرد خوش بینانه: در رویکرد خوش بينانه؛ 
شبکه هاي  اثرگذاري  به  مثبت  نگاهی  با 
نگریسته  افراد  اجتماعی  هویت  بر  اجتماعی 
می شود. شري ترکل1 از جمله نظریه پردازانی 
شبکه  در  هویت  به  رویکرد  این  با  که  است 
اجتماعی مجازي می نگرد، ترکل فضاي مجازي 
را به علت ویژگی هاي خاص آن از جمله امکان 
گمنامی و حذف نشانه هاي فيزیکی که به خود 
کاربر اجازه می دهد به آسانی نقش هاي متعدد 
و متفاوتی را در زمان هاي مختلف و با تنظيمات 
مختلف مورد دلخواه و پسند خود، بازي کند به 
عنوان فضایی رهایی بخش یاد می کند )ذکایی 

1.  Sherry Turkel

و خطيبی، 1385: 126(.
با  بدبينانه؛  رویکرد  در  بدبینانه:  رویکرد 
دیدي منفی به مسئله هویت در فضاي مجازي 
نگریسته می شود. این نظریات عمدتا به طور 
انتقاد از نظریات و رویکردهاي  پراکنده و در 
شکل  پسامدرن ها  برخی  خوش بينانه  نسبتا 
گرفته است. بر طبق این دیدگاه دنياي مجازي 
دنياي  از  محاسبه ناپذیرتر  شاید  مجموع  در 
همان  پایه  بر  مجموع  در  اما  باشد؛  روزمره 
واقعی،  دنياي  اجتماعی  قراردادهاي  و  قواعد 
شکل گرفته است و همچنين این فضاي توسط 
منابع قدرت اقتصادي و سياسی واقعی کنترل 
و اداره می شود. بنابراین همه چيز برنامه ریزي 
شده و از پيش مشخص است که توسط یک 
عده برنامه ریز ایجاد شده و تحت کنترل آنان 
است و معتقدند که خودهاي شکل گرفته در 
فضاي مجازي بيشتر شکل برنامه ها هستند تا 

هویت ها. )صبوری و آذرگون، 1392( 
واقع بينانه؛  رویکرد  در  واقع بینانه:  رویکرد 
به دو رویکرد کامال متفاوت به هویت و فضاي 

مجازي پرداخته می شود:
رویکرد نخست، رویکردي به نحوه شکل گيري 
چارچوب  در  مجازي  فضاي  در  خود  ارائه  و 
نظریه نمایش گافمن است. هویت اجتماعي 
دارد،  باور  آن  به  گافمن  اجتماعي که  هویت 
هویتي است که درجریان کنش هاي اجتماعي 
گافمن ضمن  مي آید.  بوجود  و  مي شود  زاده 
بحث درباره  هویت اجتماعي به صورت خواسته 
وارد  نيز  جامعه  و  فرد  بحث  به  ناخواسته  یا 
مي شود. او هویت اجتماعي را هویتي ساخته 
شده و آماده نمي داند که به صورت قالبي آماده 
و ساخته و پرداخته وجود داشته باشد. هویت 
به  اجتماعي  کنش هاي  جریان  در  اجتماعي 
وجود مي آید و پذیرفته یا رد مي شود. جامعه از 
خالل نقش هایي که افراد اجرا مي کنند هویت 
آنان را رقم مي زند و شکل مي دهد و افراد در 
تالش هاي خود براي اجراي هرچه بهتر نقش 
را  خود  نظر  مورد  هویت  تا  مي کوشند  خود 
تثبيت کرده و دیگران را وادار به پذیرش آن 
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کنند. این تالش ها در زمينه ي قواعدی به وقوع 
مي پيوندد که گافمن از آن به نام چارچوب1 نام 

می برد )ترنر، 2003(.
 و رویکرد دوم، رویکرد نوینی به خود در دنياي 
گسترش  و  ظهور  پرتوي  در  کنونی  مدرن 
رسانه هاي جدید و افزایش تعامالت رسانه اي 
از   )1392 آذرگــون،  و  )صبوری  است.  شده 
اندیشمندان این دسته می توان ون دایک را نام 

برد. 
تاریخچه شبکه های اجتماعی در ایران

اقبال ایرانيان به شبکه های اجتماعی از پایگاه 
اورکات2 آغاز شد؛ به گونه ای که پس از برزیل 
و آمریکا، سومين کشور حاضر در اورکات ایران 
را می توان  این گرایش ها  بود؛ هرچند ردپای 
در اتاق های گفتگوی یاهو3 و تاالرهای گفتمان 
فارسی5  گفتار  و  فارسی4  ابزار  مانند  عمومی 
به  اورکات  در  ایرانيان  عضویت  روند  یافت. 
حدی پيش رفت که فارسی به یکی از 5 زبان 
پر استفاده در این پایگاه تبدیل شد. با گسترش 
یاهو 360 درجه کاربران ایرانی به سراغ این نوع 
از پایگاه های شبکه های اجتماعی گرایش پيدا 
کردند. پس از پایان ارائه سرویس یاهو و ظهور 
فيس بوک اغلب کاربران از این شبکه اجتماعی 

خارجی استفاده می کنند.
و  مجازی  جامعه های  شد  سبب  امر  این 
شبکه های اجتماعی اینترنتی در کشور ایران 
راه  اندازی شود. کلوب از همين دست شبکه ها 
سال  در  کلوب  اجتماعی  شبکه  پایگاه  است. 
1383 بر پایه نيازهای کاربران اینترنتی ایرانی 
راه اندازی شد، تا به مثابه پایگاهی به منظور 
بتواند  جهان  زبانان  فارسی  و  ایرانيان  ارتباط 
بستری مناسب را برای تبادل اطالعات، نيازها، 
کاال و خدمات، آشنا شدن با همکاران، دوستان 

قدیمی و... به وجود آورد.

1.  Frame

2. Orkut

3. Yahoo chat rooms

4. Persiantools

5. Persiantalks

شبکه اجتماعی دانشگاهيان ایران، یعنی دوره 
نيز از دیگر پایگاه هایی بود که معموال اعضای 
استادان  فارغ التحصيالن و  از دانشجویان،  آن 
پایگاه،  این  ویژگی های  از  بودند.  دانشگاه  
کتابخانه  و  ویدئویی  آموزش های  به  می توان 
مطالب  می توانند  دوره  کاربران  کرد.  اشاره 
)دیوار(  صفحه  در  مستقيما  را  خود  وبالگ 
دوستان نمایش دهند. همکالسی ها نيز دیگر 
پایگاه شبکه اجتماعی ایرانی است که اعضایش 

را در یافتن همکالسی هایشان یاری می کند.
شبکه اجتماعی متخصصان ایران، یو 24 نيز 
از دیگر شبکه های اجتماعی فارسی زبان بود 
که به اعضای خود در معرفی خدمات، یافتن 
مشتری و ایجاد روابط حرفه ای با دیگر اعضا 
کمک می کرد. پایگاه مرجع متخصصين ایران، 
با هدف ایجاد بانک اطالعاتی جامع متخصصان 
ایرانی و نيز به منظور اطالع  رسانی مناسب در 
تمام زمينه های تخصصی راه اندازی شد. کابران 
با عضویت در این پایگاه دارای صفحه اصلی 
اختصاصی می شدند و می توانستند مشخصات 
فهرست  و  تخصصی  مهارت های  ــردی،  ف
پروژه های خود را در آن ثبت نموده و در عرصه 
جهانی معرفی کنند. همچنين آخرین اخبار 
همایش ها،  و  کنفرانس ها  فراخوان  تخصصی، 
فرصت های شغلی و بورس های تحصيلی داخل 
نشانی  به  روزانه  به صورت  از کشور  خارج  و 

ایميل اعضای این شبکه ارسال می شد.
شبکه اجتماعی فيس فا6 نيز از جمله پایگاه هایی 
بود که در این زمينه فعاليت می کرد. اعضای 
آن  در  می توانستند  اجتماعی  شبکه  این 
فارسی  ميان  در  مخصوصا  جدید  دوستان 
زبان های داخل و خارج از کشور بيابيد و با آن ها 
در تماس باشند و اطالعات خود را با آن ها به 
شخصا  فيس فا  کاربران  بگذارند.  اشتراک 
می توانستند آگهی تبليغاتی )بنر( جذب کنند 
و آگهی های خویش را در بخش های مربوطه 
به خود نمایش دهند تا افزون بر بهره مندی از 

6. Facefa
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خدمات و امکانات فيس فا از فعاليت های خود 
در وب درآمد کسب کنند. 

هویت
این  است.  عربی  کلمه ای  الهویه  یا  هویت 
غایب  ضمير  که  او  معنی  به  »هو«  از  کلمه 
مفرد مذکر است، می آید و از آن لفظ هوهو 
یا الهوهو را ساخته اند که اسم مرکب است و 
معرفه به ال. معنی لغوی آن اتحاد به ذات یا 
انطباق به ذات است. اتحاد به ذات به معنی 
اتصاف و شناخته شدن و یکی شدن موصوف با 
صفات اصل و جوهری مورد نظر است. وقتی از 
هویت پدیده ای سخن به ميان می آید، باید آن 
سخن طوری باشد که نشان دهد پدیده مزبور 
به راستی گویای هيئت و ماهيت وجودی آن 
است، در غير این صورت فاقد معنای ماهوی 

آن خواهد بود )الطائی، 1378(.
التين  ریشه  از  آکسفورد  فرهنگ  در  هویت 
)Identitas( است که از )idem( یعنی تشابه 
و یکسان گرفته شده است و دو معنای اصلی 
تشابه  مفهوم  بيانگر  آن  معنای  اولين  دارد. 
مطلق است، این با آن مشابه است. معنای دوم 
آن مفهوم تمایز است که با مرور زمان سازگاری 
به  بنابراین هویت  و تداوم را فرض می گيرد؛ 
طور هم زمان دو نسبت محتمل را ميان افراد یا 
اشيا برقرار می سازد، از یک طرف شباهت و از 

طرف دیگر تفاوت )گودرزی، 1384(.
مفهوم هویت در جامعه شناسی مفهومی چند 
درباره  به چند طریق  و می توان  است  بعدی 
آن بحث کرد. به بيان کلی، هویت به درک و 
تلقی مردم از این که چه کسی هستند و چه 
چيزی برایشان معنادار است مربوط می شود. 
این درک و تلقی در پيوند با خصوصيات معينی 
شکل می گيرد که بر سایر منابع معنایی اولویت 
هویت  نوع  دو  از  اغلب  جامعه شناسان  دارند. 
هویت  و  اجتماعی  هویت  می گویند:  سخن 
نظر  از  فقط  هویت  شکل های  این  شخصی. 
تحليلی از هم جدا و متمایز می شوند اما در 
واقع پيوند تنگاتنگی با یکدیگر دارند. هویت 
از  که  است  ویژگی هایی  معنای  به  اجتماعی 

طرف دیگران به یک فرد نسبت داده می شود. 
این ویژگی ها را می توان نشانه هایی تلقی کرد 
که نشان می دهد هر شخص معينی، اساسا چه 
کسی است. در عين حال، این ویژگی ها شخص 
افراد دیگری مربوط می کند که  مذکور را به 
همين خصوصيات و کيفيات را دارند؛ همچنين 
و  دارنــد  جمعی  بعد  اجتماعی  هویت های 
مشخص می کنند که افراد چگونه و از چه نظر 
شبيه دیگران هستند. اگر هویت های اجتماعی 
نشان دهنده شيوه های همسانی افراد با دیگران 
هستند، هویت شخصی، ما را به عنوان افرادی 
جدا و مجزا از یکدیگر متمایز می کند. هویت 
شخصی به معنای رشد و تکوین شخصی است 
که از طریق آن ما معنای یگانه و منحصر به 
فردی از خویشتن مان و مناسبتمان با جهان 

پيرامون خود خلق می کنيم )گيدنز، 1386(.
پيچيده  ای  ساختارهای  ملت  و  ملی  هویت 
متشکل از تعدادی عناصر به هم وابسته هستند 
شامل نژاد، فرهنگ، قلمرو اقتصاد، سياست و 
قانون. ملت یک جمعيت انسانی دارای اشتراک 
در قلمرو تاریخی، خاطره جمعی و اسطوره های 
مشترک، یک فرهنگ عمومی  توده، یک اقتصاد 
مشترک  قانونی  حقوق  و  وظایف  و  مشترک 
برای تمامی  اعضا است. از نظر مفهومی  ملت 
از دو بعد تشکيل شده است، بعد شهروندی و 
قلمرو و بعد نژاد و نياکان )که می توان در قالب 
دسته بندی درونی و بيرونی هم مشاهده شود(.

از نظر هابسلوم، مؤلفه های ملت و )هویت ملی( 
به عنوان پدیدهای نوظهور شامل زبان ملی، 
و  واحد  فرهنگی  هویت  سرزمين،  حکومت، 
مذهب مشترک است )هابساوم، 1383(. روکان 
و اروین )1983( هم ادعا می کنند هویت ملی 
می تواند حداقل بـه چهار جز تقسيم شود. این 
چهار جز عبارت هستند از اسطوره؛ که شامل 
بارزترین آن ها  و  باورهـا می شود  یک سـری 
مذهب و نمادهای فرهنگی است و از نسلی به 
نسل دیگر منتقل می شود و زبان که گویاترین 
جز هویت است. تاریخ؛ که منظور از آن آگاهی 
و رویدادهای  بـه سرگذشت سرزمين  نسبت 
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فرهنگ  یک  گذشته  به  مربوط  مهم  عاطفی 
مـورد نظـر است و باالخره عوامل نهادی که 
شامل سازمان هایی می شود که به پيـشرفت 
در  و  فرهنگ  و  زبان  گوناگون  جنبـه هـای 
نتيجه به تقویت حس هویت کمک می کنـد 

)مـویر، 1379(. 
از نظر ميلر پنج ویژگی یا پنج بعد هویت ملی 

عبارت هستند از: 
هویتی که بر اساس باور به سهيم بودن در . 1

ویژگی های مشترک اسـتوار اسـت؛ 
بنا . 2 تاریخی  تداوم  اساس  بـر  کـه  هـویتی 

شده است؛ 
جلوه های . 3 و  است  فعال  و  پویا  که  هویتی 

گونـاگونی از خود بروز داده است؛ 
هویتی که بر پيوند گروهی از مردم با مکان . 4

جغرافيـایی خـاص تأکيد دارد؛ 
است . 5 مشترک  فرهنگ  دارای  که  هویتی 

)ميلـر، 1383(. 
سطح بندی مؤلفه های هویت ملی

در این جا ضروری به نظر می رسد تقسيم بندی 
عناصر  و  مؤلفه ها  از  مناسبی  سطح بندی  و 
هویت ملی ارائه دهيم، بـه طوری که اگر این 
پذیرد،  صورت  مطلوبی  نحو  به  سطح بندی 
می توان به یک جمـع بنـدی مناسب در ارتباط 
دست  ملی  هویت  مؤلفه های  اولویت بندی  با 
یافت. بر این اساس می توان دو سطح مختلف 
برای مؤلفه های هویت ملی در نظر گرفت. به 
نحوی کـه ایـن دو سطح به صورت پيوسته با 
هم مرتبط بوده و هویت ملی در صورت عدم 
وجود یکی از این دو سطح تشکيل نخواهد شد.

مؤلفه هایی چون سرزمين  در سطح نخست، 
و تاریخ مشترک قرار مـی گيرنـد. علـت قرار 
گرفتن این دو مؤلفه در این سطح این است 
که عدم وجود هر یک از این دو عنصر مانع 
از شکل گيری هویت ملی خواهد شد. در واقع 
بـدون  ملـی  هویـت  مؤلفه های  سایر  تصور 
امکـان پذیر  اصـلی  عنـصر  دو  ایـن  وجـود 
نخواهـد بـود و از نظـر بـسياری از نظریه پردازان 
جـز  جغرافی دانان  ویژه  به  کارشناسان  و 

ملی  زیربنـایی هویت  و  اساسـی  مؤلفه هـای 
ایـن  در  کـه  مؤلفه هایی  می شوند.  محسوب 
سـطح قـرار مـی گيرنـد از نظـر تأثيرگذاری 
هستند.  اهميت  حائز  بسيار  ملی  هویت  بر 
و  جوامع  بعـضی  در  اسـت  ممکـن  البتـه 
ملت ها عناصر سطح دوم دارای اهميت برابر 
یا حتی بيشتری نسبت به عناصـر سطح اول 
بـه  آنچه  که  داشت  توجه  باید  ولی  باشند؛ 
عنـوان عامـل اصـلی طبقـه بنـدی عناصر در 
سطوح اول و دوم محـسوب مـی شـود، ميـزان 
شکل گيری  بـر  عناصـر  ایـن  تأثيرگـذاری 
هویت ملی است. به عبارت دیگر امکـان دارد 
در کـشوری خـاص یکـی از عناصر سطح دوم، 
بيشترین تأثير را در شکل گيری هویت ملی آن 
داشته باشـد، ولـی در ملتی دیگر آن عنصر از 
اهميت چندانی برخوردار نباشد. نکته مهم این 
است که عناصـر سطح اول در تمامی ملت ها به 
عنوان عناصر اصلی و زیربنـایی هویـت ملـی 
تا این مؤلفه ها نباشند  محـسوب می شوند و 
مفهومی  و  معنا  دیگر  مؤلفه های  از  صحبت 

نخواهد داشت )قاليباف و پيونده، 1390(.
غير از دو مؤلفه سرزمين و تاریخ، بقيه مؤلفه های 
به  می گيرند.  قرار  دوم  در سطح  ملی  هویت 
عبارت دیگر زبان، فرهنگ، اعتقـادات و دیـن، 
تبار،  خون،  نژاد،  حکومـت،  رسـوم،  و  آداب 
نمادها و ... که از سوی برخی از کارشناسان به 
عنوان عناصر اصـلی در نظر گرفته می شوند در 
برخی ملت ها می توانند به عنوان عناصر اصلی و 
در برخی به عنوان عناصر جانبی و فرعی هویت 

ملی مطرح باشند.
هویت  دوم  سطح  مؤلفه های  اساسی  تفاوت 
ملی با سطح نخست، صرفا در درجه و اهميت 
مؤلفه های آن دو نيست؛ بلکـه بـرای ایـن کـه 
هویـت ملـی شـکل بگيـرد، بایـد مؤلفه های 
هر دو سطح شرکت داشته باشند با این تفاوت 
برای  اول  سطح  مؤلفه های  تمامی  وجود  که 
تشکيل هویت ملی ضروری است؛ ولی در هر 
جامعه و ملتی تنها وجـود بخشی از مؤلفه های 
سطح دوم بـرای تـشکيل هویت ملـی کفایت 
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مـی کند. مثال در کشورهایی که از لحاظ دینی 
یا زبانی نوعی همگونی وجود دارد، یعنی همه 
افراد آن جامعه از یک دین پيروی می کنند یا 
به یک زبان صحبت می کنند، این دین یا زبان 
می تواند یکی از مؤلفه های اصلی هویت ملی 
آن جامعه تلقی شود، زیرا موجبات پيونـد افراد 
جامعه را فراهم می کند. ولی در جوامعی که 
از نظر دینی و زبانی ناهمگون هستند و ادیان 
و زبان های مختلفی در بين اعضای آن جوامع 
به  عنوان  زبان  یا  دین  بر  تأکيد  است،  رایج 
مؤلفه های هویت ملی عالوه بر این که نتایج 
جامعه  یکپـارچگی  و  انـسجام  ندارد،  مثبتی 
افـروغ،  و  )احمـدلو  به خطر می اندازد  را هم 
1381(، ولـی در همـان جامعـه تصور هویت 
ملی بدون مؤلفه هایی چون سرزمين و تاریخ 

مشترک امکان پذیر نيست.
روش شناسی پ     ژوهش

این پژوهش از نظر هدف جز تحقيقات بنيادی 
و کاربردی قرار می گيرد. تحقيقات بنيادی یا 
پایه ای در جستجوی کشف حقایق و واقعيت ها 
مرزهای  که  بوده  اشيا  و  پدیده ها  شناخت  و 
دانش بشر را توسعه می دهند و قوانين علمی  را 
کشف نموده، به تبيين ویژگی ها و صفات یک 
ممکن  تحقيقات  این  در  می پردازند.  واقعيت 
فرضيه ها  اصول،  یا  شود  انشا  نظریه ای  است 
یا قضایای نظریه ای مورد آزمایش قرار گيرد 
دسته  در  پژوهش  این   .)1387 نيا،  )حافظ 
تحقيقات بنيادی و از آن  جایی که نتایج این 
تحقيق قابليت کاربرد در سياست گذاری های 
کالن را دارند، در دسته تحقيقات کاربردی قرار 
به منظور شناخت  پژوهش  این  می گيرد. در 
تقویت  برای  اجتماعی  شبکه  ظرفيت های 
هویت ملی ابتدا با استفاده از روش مطالعات 
کتابخانه ای به جمع آوری اطالعات و تجزیه و 
تحليل آن پرداخته و سپس از آن  جایی که 
ارائه  تاکنون  این خصوص  در  روشنی  نظریه 
نشده است؛ با روش نظریه برخاسته از داده ها 
نمونه گيری  و  کوربين(  و  اشتراوس  )رویکرد 
قضاوتی هدفمند و مصاحبه  نيمه ساختاریافته 

با متخصصان و صاحب نظران و کدگذاری های 
باز، محوری و انتخابی، مدل را استخراج کرده و 
ارائه می کنيم. نظریه برخاسته از داده ها یکی از 
استراتژی های پژوهش محسوب می شود که از 
طریق آن تئوری بر مبنای مفاهيم اصلی حاصل 
از داده ها شکل می گيرد. این استراتژی از نوعی 
روند  یعنی  می گيرد،  بهره  استقرایی  رویکرد 
استراتژی حرکت  این  در  تئوری  شکل گيری 
از جز به کل است. این استراتژی پژوهش بر 
سه عنصر مفاهيم، مقوله ها و قضيه ها یا آنچه 
است.  استوار  شده،  ناميده  فرضيه ها  ابتدا  از 
در عين حال، مفاهيم، عناصر کليدی تحليل 
هستند زیرا تئوری از مفهوم سازی داده ها و نه 
جمع داده های عينی حاصل می شود )دانایی 
سال  در  روش  این  همکاران، 1386(.  و  فرد 
1967 توسط گليزر و استراوس معرفی گردیده 
است. مراحل پژوهش روش نظریه برخاسته از 
عبارت  اشتراوس، 2007(  و  )کوربين  داده ها 
هستند از: کدگذاری باز )توصيف(، کدگذاری 
گزینشی  کدگذاری  و  )طبقه بندی(  محوری 

)تفسير و روایت کردن(.
در حين مصاحبه از دستگاه ضبط صدا برای 
در  استفاده شد. همچنين  داده  ها  جمع آوری 
به  ایده هایی  و  روابط  حين مصاحبه چنانچه 
جداگانه  طور  به  می رسيد،  پژوهشگر  ذهن 
تحليل  و  تجزیه  در  و  شد  یادداشت برداری 
آن ها  از  نظریه  اوليه  چارچوب  و شکل گيری 

استفاده گردید.
پژوهش  در  مشارکت کنندگان  انتخاب  نوع 
به  افرادی  زیرا  بر هدف1 است.  مبتنی  حاضر 
عنوان مشارکت کننده انتخاب شده اند که پدیده 
دیدگاه های  یا  کرده اند  مطالعه  را  نظر  مورد 
خاصی درباره آن دارند؛ یعنی مطلعين اصلی 
در این زمينه به شمار می روند. پس از تحليل 
یا  نقاط مبهم  با مشخص شدن  هر مصاحبه 
به  توجه  با  بعدی  نفر  مقوله ها،  و  الگو  ضعف 
نقاط  اصالح  و  رفع  برای  نياز  مورد  تخصص 

1.  Proposeful
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ابهام یا ضعف انتخاب شد. یکی از مهم ترین 
در  مشارکت کنندگان  انتخاب  شاخص های 
پژوهش، داشتن سابقه تأليف یا تجربه کاری 
و سياست گذاری در حوزه شبکه های اجتماعی 
و هویت ملی بود. تعداد مشارکت کنندگان در 
پژوهش کنونی برابر 14 نفر است. از این تعداد 
5 نفر از مشارکت کنندگان جزو صاحب نظران و 
اساتيد دانشگاهی، 5 نفر جزو سياست گذاران 
افراد  ویژه  به  اجتماعی،  شبکه های  حوزه 
نفر   3 و  ملی  هویت  بحث  در  تجربه  دارای 
جزو استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی 

هستند. 

جدول1. ویژگی های مورد نظر برای انتخاب 
مشارکت کنندگان در پژوهش

توضیحاتویژگی

تأليف و تحقيق در حوزه سوابق پژوهشی
شبکه های اجتماعی و هویت ملی

سوابق اجرایی و 
سياست گذاری

داشتن سابقه اجرایی در حوزه 
سياست گذاری شبکه های 

اجتماعی و هویت ملی

استفاده کنندگان
سابقه استفاده از شبکه های 

اجتماعی داخلی و داشتن تأليف در 
حوزه شبکه  اجتماعی و هویت ملی

دیدگاه های  به  توجه  با  حاضر  پژوهش  در 
و   )1997( جانسون   )2003( گل افشانی 
پاتون )2002( از دو روش کثرت گرایی شامل 
انجام  روش  )بازآزمون  شيوه  در  کثرت گرایی 
کار( و کثرت گرایی در پژوهشگر )آزمون قابليت 
اطمينان بين کدگذاران( بهره گرفته شده است.

روش  با  مصــاحبه  پایایی،  محاســبه  برای 
توافق درون موضــوعی دو کدگذار )ارزیاب(، 
از یک دانشجوی مقطع دکتری مدیریت رسانه 
پژوهش  همکار  عنوان  به  تا  شد  درخواست 
)کدگذار( در پژوهش مشارکت کند؛ آموزش ها 
و تکنيک های الزم جهت کدگذاری مصاحبه ها 
به  محقق  سپس  شد.  داده  انتقال  ایشان  به 
ســـه  تعداد  پژوهش،  همکار  این  همراه 
درصـــد  و  کرده  کدگذاری  را  مصـــاحبه 

توافق بين کدگذاران که به عنوان شـــاخص 
اعتبارسنجی تحليل به کار می رود با استفاده از 

فرمول زیر محاسبه شد:

پایایی بين کدگذاران برای مصاحبه های انجام 
گرفته در این تحقيق با استفاده از فرمول ذکر 
شده برابر 76 درصد است. با توجه به این که 
این ميزان پایایی بيشـتر از 60 درصـد اسـت 
)Kvale, 1996, 237( قابليت اعتماد کدگذاری ها 
مورد تأیيد اسـت و می توان ادعا کرد که ميزان 

پایایی تحليل مصاحبه کنونی مناسب است.
انجام  روش  بازآزمون  پایایی  محاســبه  برای 
کار، از بين مصــاحبه های انجام گرفته چند 
و  شده  انتخاب   نمونه  عنوان  به  مصــاحبه 
از آن ها در یک فاصله زمانی کوتاه  هر کدام 
و مشخص دوباره کدگذاری می شوند. سپس 
کدهای مشخص شده در دو فاصله زمانی برای 
هر کدام از مصاحبه ها با هم مقایسه  می شوند. 
با  است.  برابر 70.8 درصد  با  تحقيق  این  در 
توجه به این که این ميزان پایایی بيشتر از 60 
درصد است )Kvale, 1996, 237( قابليت اعتماد 

کدگذاری ها مورد تأیيد است.
پژوهش حاضر

پژوهش حاضر در دو مرحله انجام گرفت. در 
مرحله اول چارچوب طرح پژوهش به صورت 
جامع تعریف شد. در این مرحله مسئله پژوهش 
تعریف شده و چارچوب کلی و حوزه پژوهش 
انتخاب شد. سپس سؤاالت و اهداف پژوهش 
تعيين شدند. در انتهای مرحله اول نيز مروری 
بر ادبيات پژوهش در زمينه تقویت هویت ملی 
شبکه های  ظرفيت های  از  استفاده  با  جوانان 
دوم  مرحله  گرفت.  انجام  داخلی  اجتماعی 
پژوهش شامل انجام مطالعه ميدانی کيفی و 
بررسی تقویت هویت ملی جوانان با استفاده 
داخلی  اجتماعی  شبکه های  ظرفيت های  از 
انجام  چارچوب  مرحله  این  ابتدای  در  است. 
مشارکت کنندگان  با  پژوهش  مصاحبه های 
چارچوب،  تدوین  از  پس  شــد.  تنظيم 
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مشارکت کنندگان  با  پژوهش  مصاحبه های 
انجام گرفت. این مصاحبه ها تا زمان رسيدن 
به اشباع نظری1 ادامه داده شدند. پس از توقف 
گردآوری داده ها، نظریه فرایندی که به روش 
مقایسه مستمر و در حين انجام مصاحبه ها ایجاد 
شده بود بازبينی و تعدیل شد.در ادامه این مدل 
به برخی از مشارکت کنندگان برگردانده شد و 
نظرات اصالحی ایشان در زمينه مدل تقویت 
هویت ملی جوانان با استفاده از ظرفيت های 
شبکه های اجتماعی داخلی دریافت شد. پس 
از نهایی شدن مدل، امر مقایسه این مدل با 
ادبيات پژوهش های قبلی انجام گرفت. مرحله 
گزارش  نگارش  با  نهایت  در  پژوهش  دوم 

پژوهش و نتيجه گيری به اتمام رسيد. 
y مرحله اول: مطالعات اسنادی

در اولين فاز انجام تحقيق مطالعات کتابخانه ای 
و اینترنتی و آگاهی یافتن از ادبيات تحقيق، 
پژوهش های  پيشينه  و  نظری  حوزه  شامل 
انجام شده صورت گرفت. در این مرحله محقق 
با بررسی آثار موجود در زمينه موضوع مورد 
تحقيق تالش می کند که تا حد ممکن به تمام 
دانش موجود در زمينه مسئله تحقيق دست 
یابد. برای این جستجو محقق ملزم به مطالعه 
حوزه نظری در زمينه همپوشانی چند حوزه 
مشخص است، که این حوزه ها عبارت هستند 
از: شبکه های اجتماعی، هویت ملی و مؤلفه های 
آن، رسانه  مجازی، هویت ملی مجازی. مطالعه 
این  همپوشانی  زمينه  در  موجود  دانــش 
حوزه های علمی محقق را با دانش کنونی در 
زمينه ابعاد شبکه های اجتماعی و هویت ملی 
برای  تا  او کمک می کند  به  و  آشنا می سازد 
خاص  حوزه  در  نظر  مورد  مفاهيم  شناسایی 

تحقيق آمادگی پيدا کند.
y  تقویت مفهومی  تحلیل  دوم:  مرحله 

از ظرفیت های  استفاده  با  ملی  هویت 
شبکه های اجتماعی

در این مرحله از تحقيق تالش شد تا مفهوم 

1.  Theoretical Saturation

پایه ای تحقيق را بر اساس مطالعات انجام شده 
مورد تجزیه و تحليل قرار داده و به الگوهای 
اوليه برای اندیشيدن به آن پيدا شود. مفهوم 
با  ملی  هویت  تقویت  تحقيق  این  در  پایه 
است  داخلی  اجتماعی  از شبکه های  استفاده 
که در این مرحله مورد کنکاش قرار می گيرد 
و از مطالعات نظری مفاهيم مرتبط استنباط 
می شوند. یکی از مهم ترین موضوعات در این 
مرحله شناخت چالش های فراروی رسانه گری 
دینی و آئين های مذهبی در فضای مجازی از 
منظر ارزش های دینی و کارکردهای ارتباطات 
از  بود.  واقعی  و  حضوری  فضای  در  آئينی 
تنظيم  مرحله  این  خروجی های  مهم ترین 

سؤاالت مصاحبه ها بود. 
y  و داده هــا  جمع آوری  سوم:  مرحله 

تفسیر آن ها بر اساس نظریه برخاسته 
از داده ها

در این مرحله محقق اقدام به جمع آوری داده ها 
و تفسير آن ها نمود. همان طور که پيشتر بيان 
شد روش مد نظر در اینجا نظریه برخاسته از 
داده ها است. این روش به طور کلی یک فرایند، 
عمل یا تعامل را تبيين می کند. پژوهشگرانی 
که روش نظریه برخاسته از داده ها را به کار 
می برند با استفاده از شيوه های منظم گردآوری 
و  مضمون ها  مقوله ها،  تشخيص  به  داده هــا، 
پرداخته  مقوله ها  این  ميان  رابطه  برقراری 
عرضه  فرایند  یک  تبيين  برای  نظریه ای  و 

می کنند )بازرگان، 1387: 93(.
طور  به  پژوهشگر  داده ها،  تحليل  فرایند  در 
از  و  دیگر  رویــداد  به  ــدادی  روی از  نظام مند 
به  مقوله ای  از  و  دیگر  مقوله ای  به  رویدادی 
می نماید.  توجه  دیگر  طبقه های  و  مقوله ها 
تحليل  مدت  تمام  در  پژوهشگر  بدینسان، 
دارد  کار  و  سر  داده هــا  با  نزدیک  از  داده هــا 
نظریه  روش  فرایند   .)94  :1387 )بازرگان، 
برخوردار  ویژگی هایی  از  داده ها  از  برخاسته 
است که از آن جمله می توان به ماهيت خود 
پژوهشگر  راستا،  این  اشاره کرد. در  اصالحی 
بر اساس تحليل یک مجموعه داده ها سمت 
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و سوی تحليل دسته بعدی داده ها را می یابد 
)چارمز، 2000(.

اندیشمندان در خصوص روش تحقيق نظریه 
این  که  کرده اند  تأکيد  داده ها،  از  برخاسته 
از  برآمده  به نظریه ای ميانی  روش، دستيابی 
داده ها است، داده هایی که به خصوصيات واقعی 
موضوع تحقيق مربوط شده و به همين دليل، 
در این نوع تحقيق به اطالع  رسانان کليدی و 
درگير با ابعاد مسئله و موضوع تحقيق مراجعه 
با  که  می آید  عمل  به  کوشش  و  می شود 
روش کيفی و از طریق مصاحبه عميق با این 
مطلعان، در ساختار درونی ارزش ها و نگرش ها 
و تجارب آنان که به نحوی از آنجا با موضوع 
نظر شود  وامعان  تعمق  دارد،  ارتباط  تحقيق 

)فراستخواه، 1388(.
در این مرحله، در مسير جمع آوری داده ها به 
گروه های زیر به جهت آشنایی آن ها با موضوع 
و درگيری فکری و عملی و همچنين دغدغه 
هویت سازی ملی از طریق شبکه های اجتماعی 

توجه شد.
محققان حوزه شبکه اجتماعی و هوین ملی . 1

که در این حوزه صاحب اثر و قلم هستند،
و . 2 اجتماعی  شبکه  حوزه  سياست گذاران 

هویت ملی،
اجتماعی . 3 شبکه های  از  استفاده کنندگان 

داخلی،
صاحب نظران و اساتيد دانشگاهی در مسير . 4

و  مقوله ها  شناسایی  برای  داده ها،  تفسير 
مفاهيم از تعداد دو مفسر آشنا به موضوعات 

به صورت مشارکتی استفاده شد. 
y مرحله چهارم: یکپارچه سازی یافته ها

یافته ها  نهایی تحليل  این مرحله که گام  در 
از  نتيجه گيری  به  نسبت  می شود  محسوب 
داده های به دست آمده اقدام و الگوی مناسب 
با تلفيق تفسيرهای به دست آمده و مطالعات 

نظری استخراج می شود.
یافته ها

بعد از انجام عمل برچسب گذاری و نام گذاری 
داده ها، برای کشف چيزی نو در داده ها و به 

و  دقيق تر  تحليل  بهتر،  فهم  آوردن  دست 
تحليل  انجام گرفت. در  است  موشکافانه تری 
استفاده  مقایسه ای  تحليل  ترتيبات  از  خرد 
»تحليل خرد« شد؛ هدف از این کار دریافتن 
طيف معانی ممکن در کلمات مصاحبه شوندگان 
بود. با این روش کار دسته بندی مفاهيم آغاز 
شد و هر دسته زیر اصطالح انتزاعی تر، یعنی 
با  مثال  عنوان  به  شد.  طبقه بندی  مقوله ها 
مقایسه مفاهيم مختلف پژوهشگر متوجه شده 
است که مفاهيم »واقعی سازی هویت اعضای 
شبکه«، »عدم رعایت هنجارهای فضای واقعی 
در فضای مجازی« و »ایجاد فضای اجتماعی 
برای پذیرش هنجارها« اشاره به یک چيز دارند؛ 
این که فضای مجازی نيازمند هنجارهایی است 

که از بعد اجتماعی آن را کنترل کند. 
با توجه به این مطلب از خلق جامعه مجازی 
مفهوم فوق مقوله »ایجاد جامعه مجازی بر پایه 
هنجارها« استخراج شد. این مفهوم در سطح 
باالتری از انتزاع قرار دارد و هر سه مفهوم قبلی 
را پوشش می دهد. سایر مقوله ها نيز به همين 
طبقه بندی  سپس  شدند.  استخراج  صورت 
اوليه ای از داده ها انجام شد و مفاهيم حاصل 
مصاحبه،   13 مجموع  از  باز  کدگذاری  از 
تعداد 123 کد اوليه استخراج شد که پس از 
جمع بندی، در 26 مقوله به ترتيب زیر جای 

گرفتند:
عوامل اجتماعی،. 1
عوامل فرهنگی،. 2
عوامل سياسی،. 3
ارتقای شفافيت،. 4
تقویت مشارکت و همکاری همگانی،. 5
ایجاد جامعه مجازی بر پایه هنجارها،. 6
یکپارچه سازی هویت ملی مجازی و واقعی،. 7
همگرایی اقوام ایرانی در فضای مجازی،. 8
تغيير و تحول فضای مجازی،. 9

اختالالت ارتباطی شبکه های اجتماعی،. 10
سرعت و آسانی ارتباط و تبادل اطالعات،. 11
تقویت سواد رسانه ای کاربران،. 12
توليد و انتشار محتوی غنی هویت ملی،. 13
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مدیریت ارتباطات ميان فرهنگی،. 14
تنوع شبکه های اجتماعی،. 15
گسترش فضاهای دینی و ملی،. 16
کنترل های فناورانه،. 17
واگرایی سياسی و بی اعتماد کردن مردم . 18

به دولت مردان،
واگرایی ادیان و مذاهب و فرقه  ها،. 19
ترویج ملی گرایی افراطی،. 20
ترویج سبک زندگی غربی،. 21
تقویت . 22 ابزار  عنوان  به  اجتماعی  شبکه 

هویت ملی،
تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی،. 23
بستر ایجاد فضای همگانی برای تعامل،. 24
و . 25 جغرافيایی  تاریخی،  اطالعات  افزایش 

زبانی،
از بين برنده موانع مکانی و زمانی.. 26

طی کدگذاری محوری، مقوله های مستخرج از 
کدگذاری باز بر اساس جهت گيری ها، تناسب، 
ماهيت و بار معنایی با یکدیگر ادغام شده و در 
قالب ابعاد مدل پارادایم شامل مقوله محوری، 
شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط بستر، 
مدل  ابعاد  گرفتند.  قرار  پيامدها  و  راهبردها 
پارادایم و مقوالت زیرمجموعه به همراه فراوانی 

آن ها در جدول زیر نشان داده شده اند:
در مرحله کدگذاری گزینشی پژوهش حاضر، 
ارتباط مقوله اصلی با سایر مقوالت مشخص 
شد. همچنين در این مرحله اعتباربخشی به 
روابط انجام گرفت و جاهای خالی در مقوالت 
نيازمند اصالح و گسترش پر شدند. در نهایت 
در این مرحله، طبقات اصلی و فرعی با یکدیگر 
مرتبط شدند تا مفاهيم نظری به منظور ارائه 
اقدامات  این  یابند.  مدل سازگارسازی توسعه 
باعث شد تا پژوهشگر بتواند مفاهيم به دست 
را  محوری  و  باز  کدگذاری  مراحل  در  آمده 
یکپارچه کند و از آن ها به منظور انتخاب طبقه 

مرکزی استفاده کند.
روایت داده ها در نظریه برخواسته از داده بخش 
یافته ها و تشریح آن  تبيين  فرایند  از  مهمی 
برای خوانندگان را شکل می دهد. در این بخش 

با توجه به مقوله محوری پژوهش و با کنار هم 
قرار دادن و چيدمان دیگر مقوله ها روایتی از 
تقویت هویت ملی با استفاده از ظرفيت های 

شبکه  های اجتماعی مجازی ارائه می شود.
یافتن مقوله محوری مهم ترین و محوری ترین 
مقوله های  بين  از  بود.  مرحله  این  در  اقدام 
»یکپارچه سازی  مقوله های  شده،  استخراج 
»شبکه  و  واقعی«  و  مجازی  ملی  هویت 
تقویت هویت ملی«  ابزار  به عنوان  اجتماعی 
به منزله مقوله محوری در نظر گرفته شده و 
اثر  است؛.  گرفته  قرار  مدل  اصلی  هسته  در 
شده  گردآوری  داده های  اغلب  در  مقوله  این 
از مصاحبه ها به خوبی یافت می شود. در واقع 
با یکپارچه سازی هویت ملی مجازی و واقعی 
طریق  از  ملی  هویت  مؤلفه های  تقویت  و 
شبکه های اجتماعی می توان به تقویت هویت 
ملی با استفاده از شبکه های اجتماعی دست 

یافت. 
پژوهش  طول  در  و  تفسير  هنگام  در  البته 
قرار  کاندید  عنوان  به  نيز  دیگری  مؤلفه های 
که  شد  مطرح  مقوله محور  عنوان  به  گرفتن 
با تکميل مصاحبه ها و طی سير تکاملی، در 
ملی  مقوله »یکپارچه سازی هویت  دو  نهایت 
مجازی و واقعی« و »شبکه اجتماعی به عنوان 
ابزار تقویت هویت ملی« به عنوان مقوله های 

محوری انتخاب گردیدند.
با انتخاب مقوله های محوری، سه مقوله  تقویت 
مشارکت و همکاری همگانی، سرعت و آسانی 
عرصه  گسترش  و  اطالعات  تبادل  و  ارتباط 
مجازی دینی و ملی به عنوان شرایط علی بروز 

نمودند.
راهبردهای مورد استفاده در تقویت مقوله های 
محوری عبارت هستند از: ایجاد جامعه مجازی 
بر پایه هنجارها، ارتقای شفافيت، توليد و انتشار 
محتوای غنی هویت ملی، تقویت خود مدیریتی 

کاربر )سواد رسانه ای(.
مداخله گری  شرایط  راهبردها  این  اجرای  در 
مدیریت  از:  هستند  عبارت  که  دارند،  وجود 
تحول  و  تغيير  فرهنگی،  ميان  ارتباطات 
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جدول 2. ابعاد مدل پارادایم و مقوالت زیرمجموعه به همراه فراوانی آن ها

مقوله
شماره مصاحبه

12345678910111213
مقوله محوری

یکپارچه سازی هویت ملی مجازی و واقعی

شبکه اجتماعی به عنوان ابزار تقویت 
هویت ملی

علل
تقویت مشارکت و همکاری همگانی

سرعت و آسانی ارتباط و تبادل اطالعات

گسترش عرصه مجازی دینی و ملی

کژکارکردها
تضعيف مبانی دینی و اعتقادی جوانان

واگرایی ادیان و مذاهب و فرقه ها

ترویج ملی گرایی افراطی

ترویج سبک زندگی غربی

واگرایی سياسی و بی اعتماد کردن مردم 
به دولت مردان

راهبرد
ایجاد جامعه مجازی بر پایه هنجارها

ارتقای شفافيت

توليد و انتشار محتوی غنی هویت ملی

تقویت سواد رسانه ای کاربران

محيط دور
مدیریت ارتباطات ميان فرهنگی

تغيير و تحول فضای مجازی

اختالالت ارتباطی شبکه های اجتماعی

شرایط زمينه ای
عوامل سياسی

عوامل اجتماعی

عوامل فرهنگی

کنترل های فناورانه

کارکردها:
بستر ایجاد فضای همگانی برای تعامل

از بين برنده موانع مکانی و زمانی

پيامدها
تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی

همگرایی اقوام ایرانی در فضای مجازی
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فضای مجازی و اختالالت ارتباطی شبکه های 
اجتماعی.

شرایطی هم بسترساز اعمال این راهبردهاست: 
اجتماعی،  برنامه ریزی  سياسی،  برنامه ریزی 
فناورانه.  کنترل های  فرهنگی،  برنامه ریزی 
قبال  در  اجتماعی  شبکه های  کژکارکردهای 
هویت ملی نيز عبارت هستند از: تضعيف مبانی 
جوانان(،  ميان  متعارف  غير  )ارتباط  خانواده 
امکانات فناورانه برای جاسوسی مدرن، واگرایی 
سياسی و بی اعتماد کردن مردم به دولت مردان، 
ایرانيان،  اعتقادی  و  دینی  مبانی  تضعيف 

واگرایی ادیان و مذاهب و فرقه ها، نقض حریم 
خصوصی افراد و خانواده ها، ترویج ملی گرایی 
افراطی، انتقال هنجارهای نامتعارف، برقراری 
به  گرایش  و  ترغيب  نشده،  کنترل  ارتباطات 
مظاهر فرهنگ بيگانه و ترویج سبک زندگی 

غربی.
در نهایت نتایج اعمال راهبردها عبارت است 
از: شبکه اجتماعی به عنوان ابزار تقویت هویت 
ملی و همگرایی اقوام ایرانی در فضای مجازی.

فوق  مطالب  نشان دهنده  زیر  شماتيک  مدل 
است:

شکل1. مدل پارادایمی کدگذاری محوری؛ فرایند تقویت هویت ملی از طریق ظرفیت های شبکه های 
اجتماعی داخلی

شرایط علی:
تقویت مشارکت و   •
همکاری همگانی
سرعت و آسانی   •
ارتباط و تبادل 

اطالعات
گسترش عرصه   •
مجازی دینی و 

ملی
کژکارکردها: 

تضعيف مبانی دینی 
و اعتقادی جوانان، 

واگرایی ادیان و 
مذاهب و فرقه ها، 
ترویج ملی گرایی 

افراطی، ترویج 
سبک زندگی غربی

مقوله محوری: 
تقویت هویت ملی

یکپارچه سازی   •
هویت ملی 

مجازی و واقعی
شبکه اجتماعی   •
به عنوان بستر 
تقویت هویت 

ملی

پیامدها:
تقویت اعتماد   •

عمومی و سرمایه 
اجتماعی

همگرایی اقوام   •
ایرانی در فضای 

مجازی

راهبردها:
خلق جامعه مجازی هنجارمحور  •

ارتقای شفافيت  •
توليد و انتشار محتوی غنی   •

هویت ملی
تقویت سواد رسانه ای کاربران  •

شرایط مداخله گر )محیط دور(: 
مدیریت ارتباطات ميان فرهنگی  •

تغيير و تحول فضای مجازی  •
اختالالت ارتباطی شبکه های   •

اجتماعی

شرایط زمینه ای )محیط 
نزدیک(:

عوامل سياسی  •
عوامل اجتماعی  •
عوامل فرهنگی  •

کنترل های فناورانه  •
کارکردها: بستر ایجاد فضای   •
همگانی برای تعامل، از بين 
برنده موانع مکانی و زمانی، 

افزایش اطالعات تاریخی، 
جغرافيایی و زبانی
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جمع بندی
در  ملی  هویت  بر  اجتماعی  شبکه های  تأثير 
مطالعات توصيفی پيشين به صورت سه جریان 
تقویت، تضعيف و خنثی آورده شده است. برای 
ارائه مدلی در زمينه تقویت هویت ملی جوانان 
با استفاده از ظرفيت های شبکه های اجتماعی 
و  زمينه ای  علی،  شرایط  بررسی  به  مجازی 
اراده راهبرد برای رسيدن به نتایج پرداختيم. 
شامل  ملی  هویت  تقویت  مقوله محوری 
یکپارچه سازی هویت ملی مجازی و واقعی و 
شبکه اجتماعی به عنوان ابزار تقویت هویت 

ملی در این پژوهش شناسایی گردیدند.
مطابق نظر اکثر نظریه پردازان نقش شبکه های 
مجازی در زندگی امروز غير قابل کتمان است. 
همان طور که برخی از ایشان همانند هایدگر 
معتقدند که قدرت فناوری رسانه ای منجر به 
تسلط رسانه بر فرهنگ شده است. پيشرفت 
فناوری در کنار افزایش سرعت و صحت انتقال 
عمومی  سپهر  آمدن  بوجود  سبب  اطالعات، 
گردیده و امکان مشارکت آحاد مختلف جامعه 
را درشبکه های اجتماعی فراهم گردیده است. 
کوچک شدن و اتميزه شدن اجتماعات به تبع 
به  منجر  مختلف  شبکه های  آمدن  وجود  به 

رخداد اتفاقات غير قابل پيشگير شده است. 
یکی از عللی که در راستای تقویت هویت ملی 
از طریق شبکه های اجتماعی مؤثر است، بحث 
افراد در عرصه شبکه های  مشارکت و حضور 
مجازی است. البته حضور صرف بدون درگير 
کمتر  مشارکت  و  بحث  فضای  در  شدن 
نتيجه ای خواهد داشت. حضور مؤثر حضوری 
است که به مشارکت بيانجامد. مشارکت افراد 
سبب  قطعا  ملی  هویت  مباحث  درخصوص 
روشنی مطالب و ارتقای سطح جامعه از لحاظ 

هویت ملی است. 
و  سریع ترین  از  یکی  اجتماعی  شبکه های 
و  اطالعات  اخبار،  انتقال  ابزارهای  آسان ترین 
محتوا هستند. اصوال ظهور اینترنت به عنوان 
زمينه  این  در  انقالبی  اطالعات  انتقال  بستر 
بوده است. شبکه های اجتماعی به دليل ماهيت 

مشارکتی بودن سبب شده تا هر کس بتواند به 
عنوان گوینده و منتشرکننده اطالعات و اخبار 
باشد. همچنين این شبکه ها بستر تبادل اندیشه 
در خصوص موضوعات ملی، دینی و هویتی نيز 
هستند. عامل دیگری که در تقویت هویت ملی 

مؤثر است، گسترش فضای عمومی است.
مشخص  شده  ارائه  مدل  در  که  طور  همان 
همگانی،  همکاری  و  مشارکت  تقویت  شده، 
و  اطالعات  تبادل  و  ارتباط  آسانی  و  سرعت 
گسترش عرصه مجازی دینی و ملی شرایط 
پيشرفت  اثر  در  که  است  زمينه ای  اصلی 
ارتباطات رخ داده اند. این  فناوری اطالعات و 
پيشرفت به قدری سریع اتفاق افتاده که بعضا 
شاهد هستيم که انسان خود به عنوان مبدع و 
بوجود آورنده فناوری، اسير دست آن شده و 
در چارچوب های ایجاد شده محصور می گردد. 
در  را  انسان  قدرت  فناوری ها  این  چند  هر 
تأثيرگذاری بر فرهنگ و جامعه افزایش داده، 
به  اتفاق  این  برخی کژکارکردها  دليل  به  اما 

شيوه درستی رخ نداده و مدیریت نمی شود. 
جوانان،  اعتقادی  و  دینی  مبانی  تضعيف 
واگرایی ادیان و مذاهب و فرقه ها، ترویج ملی 
از  زندگی غربی  ترویج سبک  افراطی،  گرایی 
استفاده  هستند.  کژکارکردها  این  جمله ی 
غير مناسب از شبکه های اجتماعی که فرد را 
در معرض محتوای نامناسب و مغایر شئونات 
اخالقی، دینی و ملی قرار می دهند، سبب بروز 
کارکردهای منفی ذکر شده می گردند. در این 
بين به دليل این که هویت ملی ایرانی متشکل 
از هویت های مذهبی، جغرافيایی و قومی است، 
خطرات ناشی از تضعيف مبانی دینی، واگرایی 
هویت  بر  افراطی  ملی گرایی  ترویج  و  فرقه ها 

ملی بالفاصله خواهد بود. 
مدیریت  شده،  استخراج  مدل  به  توجه  با 
تحول  و  تغيير  فرهنگی،  ميان  ارتباطات 
فضای مجازی و اختالالت ارتباطی شبکه های 
اجتماعی به عنوان شرایط مداخله گر و عوامل 
همراه  به  فرهنگی  و  اجتماعی  سياسی، 
کنترل های فناورانه به عنوان شرایط زمينه ای 
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شناسایی شدند.
چالش های  با  برخورد  برای  پژوهش  این  در 
عنوان شده و رفع کارکردهای منفی و استفاده 
از کارکردهای مثبت و درجهت تقویت هویت 
اجتماعی،  شبکه های  بستر  طریق  از  ملی 

راهبردها )واکنش های( زیر مشخص شد.
1. ایجاد جامعه مجازی بر پایه هنجارها

ایجاد تمایز بين هویت واقعی و مجازی ناشی 
از فردی شدن هویت در فضای مجازی است؛ 
نيز  واقعی  و  مجازی  ملی  هویت  نتيجه  در 
رفع  می بایست  که  دارد  زیادی  تفاوت های 
گردد. حضور اندیشمندان و افراد تأثيرگذار در 
این شبکه ها می تواند در ایجاد شبکه اجتماعی 

هنجارمحور مؤثر باشد.
2. ارتقای شفافیت

یکی از اهداف اصلی این راهبرد از بين بردن 
واقعی  و  مجازی  فضای  در  هویتی  دوگانگی 
وجود  عدم  دليل  به  دوگانگی  این  اســت؛. 
فضای  در  فرد  نشدن  شناخته  و  شفافيت 
و  شفافيت  ارتقای  با  می دهد.  رخ  مجازی 
شناسایی1 افراد از طرق مختلف مثل کدملی 
یا شماره تلفن همراه می توان در راستای از بين 

بردن این دوگانگی قدم برداشت.
3. تولید و انتشار محتوی غنی هویت ملی

در یکی از مصاحبه ها عنوان شد: »وقتی افراد 
صاحب اندیشه ما در این شبکه ها حضور ندارند، 
شبکه های مجازی جوالنگاه ابتذال می گردد«. 
عدم  اندیشه سبب  افراد صاحب  عدم حضور 
شبکه های  در  اصيل  و  غنی  محتوی  انتشار 
هویتی  مطالب  انتشار  با  می گردد.  اجتماعی 
غنی و اصيل در خصوص هویت ملی می توان 
ضمن ایجاد فضای بحث و گفتگو که در جهت 
به  است،  مفيد  بسيار  مطالب  نمودن  روشن 
کاربردی نمودن این محتوا در زندگی روزمره 

نيز کمک نمود.
4. تقویت سواد رسانه ای کاربران

انسان  اختيار  قدرت  افزایش  سبب  فناوری 

1.  Authentication

زمان  صرف  از  اختيار  این  دامنه  می گردد. 
اثر استفاده از فناوری تا بازدید  مازاد فرد در 
در صورتی  است.  گسترده  محتوای خاص  از 
که کاربر نتواند امکانات ابزار نوین را درک کند 
ابزار داشته  از آن  بهينه ای  نمی تواند استفاده 

باشد. 
همچنين والدینی که نحوه استفاده از فناوری 
را نمی دانند، به طبع کنترل کمتری بر روی 
فرزندان خود دارند که این خود سبب استفاده 
اجتماعی  شبکه های  محتوای  از  نامناسب 

می گردد.
در نهایت با به کارگيری راهبردهای ارائه شده 
می  توان اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را 
تقویت کرد و سبب همگرایی اقوام ایرانی در 
فضای مجازی و به تبع آن فضای واقعی گردید. 
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