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 چکیده
 مجـازي بـر افکـار و هویـت مخاطبـان در سـطح قـومی و        يهـا   تأثیر رسـانه  

تحقیقـات متعـددي در   موضـوع    اسـت کـه      یـزي برانگ  ملی از مباحـث بحـث     
ــه  ــال 80ده ــازین س ــا  و آغ ــه يه ــل  90 ده ــسی در محاف ــ شم  و یعلم

ــوده اســت  ــشگاهی ب ــود  .دان ــات موج ــان تحقیق ــژوهش حاضــر، از می  در پ
ــومی،     ــی و ق ــت مل ــر هوی ــازي ب ــضاي مج ــأثیر ف ــه ت ــه دوازدهدر زمین  مقال

 یــل در نــشریات علمــی، انتخــاب شــدند و بــه شــیوه فــرا تحل شــدهمنتــشر
ــد   ــرار گرفتن ــی ق ــورد بررس ــات،  . م ــن تحقیق ــشترك ای ــه م ــنجش  نکت س

در .  ملـی و قـومی مخاطبـان بـوده اسـت           تأثیرات فضاي مجازي بـر هویـت      
 از مقـاالت مـورد بررسـی قـرار       شـده  آوري  هـاي جمـع     این فرا تحلیـل، داده    

 جدیـد بـا توجـه بـه         يهـا   ن پرسـش پاسـخ دهنـد کـه رسـانه          ای  هتا ب  گرفتند
ویـژه نـسل جـوان، در تعامـل بـا       رشد سریع در میان جامعه قـومی ایـران بـه    
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ــت  ــومی و هوی ــدهایی ق ــار و پیام ــی چــه آث ــد  داشــتهمل ــر .ان ــتاورد اکث  دس
هاي مـورد بررسـی، تأییـد تـأثیر مثبـت فـضاي مجـازي بـر هویـت                 پژوهش

ــود؛  ــومی ب ــان،   ق ــضی از محقق ــد بع ــه از دی ــضاي   اگرچ ــی ف ــرات منف اث
ــ   ــه ن ــده گرفت ــز نادی ــازي نی ــودشدهمج ــت .  ب ــدتقوی ــد   يمرزبن ــا و رش ه

ــه     ــومی ازجمل ــک ق ــشعابات کوچ ــراتان ــداد اث ــی قلم ــده منف ــود ش .  ب
ـ همچنین،   یی از جریـان هویـت زداي قـومی         هـا   نـشانه ،  هـا   پـژوهش  زعـم   هب

  .نیز قابل کتمان نیست
  فرا تحلیل، هویت، فضاي مجازي :هاي کلیدي واژه

  
  طرح مسئله

تردیـد بـه      اهمیـت اقـوام بـی     . ملیت ایرانی با پیوستگی اقوام متعـدد معنـا یافتـه اسـت            
آنچـه دوام و    . گـردد   یکننـده آن بـر وحـدت ملـی در ایـران بـازم               مسئله تأثیرات تعیین  

در کـه   وحـدت و یکپـارچگی درونـی آن اسـت     شـود،   یمـ را موجـب    بقاي یک ملت    
یک جامعه چنـد قـومی میـسر نخواهـد بـود؛ مگـر در سـایه رابطـه متقابـل و مـستمر                     

  .میان اقوام
ــسیاري از تحقیقــات  حــوزه مطالعــات قــومی در ایــران همــواره مــورد  توجــه ب

ــال   ــصوص در س ــوده و بخ ــی ب ــا علم ــاور   اخيه ــأثیر فن ــر، ت ــاي يی ــر  ه ــوین ب  ن
ــرا ــاي یشگ ــت قومه ــا ی ــدیل  ه ــی تب ــل بررس ــوعی قاب ــه موض ــده ب ــت ش ــأثیر .  اس ت

ــا رســانه ــناخت  يه ــد و ش ــأثیر آنجدی ــی و   چگــونگی ت ــوام ایران ــت اق ــر هوی ــا ب ه
  .وحدت ملی کشور هدف انجام این پژوهش بوده است

ــات  ــی  تحقیق ــورد بررس ــشار م ــار انت ــان آث ــشریات  ی، از می ــه در ن ــی افت  علم
تـرین     ارتبـاطی هـستند کـه مهـم        يهـا   مثابـه رسـانه      به نشریات علمی . اند   شده  انتخاب

ــه  کــارکرد آن ــار پژوهــشی در چــارچوب قواعــد مقال ــرویج آث نویــسی  هــا انتــشار و ت
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کننـد و نقطـه      نشریات علمی بـا سـاختار و صـورتبندي معـین عمـل مـی              . علمی است 
هـا و   تفـاوت میـان روش  ". دشـون  ینگـاران محـسوب مـ    تالقی دانـشمندان و روزنامـه   

ــا هــدف ــهيه ــه   روزنام ــشمندان ب ــور  نگــاران و دان ــه روشخــاصط ــاي عرضــه  ب  ه
ــازمی ــات ب ــردد اطالع ــه.گ ــه   روزنام ــشتري ب ــرایش بی ــاران گ ــساسات و  نگ ســوي اح

کننـد    هیجانات دارند، برخالف دانشمندان که بیـشتر بـر واقعیـات بیرونـی تمرکـز مـی                
  )Sterling, 2009: 1261 (." تجربی هستندگیري واقعیات و در پی اندازه

و افـزایش    توسـعه ي اخیـر نیـز بـه        هـا   سـال  در    الکترونیک شدن ایـن نـشریات     
  . استانجامیدهها  مخاطبان آن

ــوع    ــه چهــار ن بــر مبنــاي اســتانداردهاي رتبــه ســنجی، نــشریات علمــی دنیــا ب
  شــده  و مجموعـه مقــاالت ارائــه  علمــی ترویجـی، علمــی مــروري، ،علمـی پژوهــشی 

  .شوند  تقسیم میهاي علمی یشهمادر 
هـر چهـار نـوع مجلـه        ، از    در ایـن پـژوهش     مقاله علمـی مـورد تحلیـل      دوازده   

  .اند کرده نویسی مشترك پیروي چارچوب مقاله و از  شده علمی انتخاب
  

  هــدف تحقیق
ــژوهش  ــن پ ــدف ای ــام  ،ه ــات انج ــتاوردهاي تحقیق ــسه دس ــه و مقای ــده  مطالع  در  ش

ــر  1392 تــا 1380ي هــا ســالفاصــله  ، حــول محــور تــأثیر فنــاوري نــوین ارتبــاطی ب
  . است و ملیهویت قومی

  
  سؤال اصلی تحقیق

ـ   هسؤال اصـلی تحقیـق ایـن اسـت کـ           گرفتـه در ایـن    هـاي انجـام    زعـم پـژوهش      بـه  اای
  و قــومیجهــت تقویــت هویــت در در فــضاي مجــازي جدیــد يهــا  رســانهحــوزه،

  یا در جهت تضعیف آن؟ کنند یمملی عمل 
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  پژوهشپیشینه 
 از تـوان  ی مـ ،از اولین تحقیقات مهم در زمینه اثـرات فـضاي مجـازي بـر هویـت ملـی         

ــوان    ــا عن ــردي ب ــات راهب ــشکده مطالع ــه در پژوه ــشی ک ــر  "پژوه ــت ب ــأثیر اینترن  ت
ــی   ــت مل ــام  "هوی ــشتاد انج ــه ه ــه اول ده ــده  در نیم ــرد  ش ــام ب ــشگران . ، ن پژوه

 مقولـه مـدت اسـتفاده،        از فـضاي مجـازي را بـه پـنج          یـري گ  مطالعات راهبردي، بهـره   
بنـدي   میزان استفاده، نوع اسـتفاده، هـدف اسـتفاده و میـزان مـشارکت کـاربران تقـسیم         

ــا از   ــایر متغیره ــا س ــرده و آن را ب ــصیالت   ک ــزان تح ــصادي و می ــاه اقت ــه پایگ  جمل
نتیجه آنکـه مـدت اسـتفاده از اینترنـت بـه نـسبت سـایر متغیرهـا            . اند  یده سنج کاربران،

  .گذارد یت ملی کاربران برجاي می بیشتري بر هویرتأث
ــا اســتفاده از روش  ــه ب ــلتحقیــق دیگــري ک ــرا تحلی ــی و ، ف ــت مل  رابطــه هوی

ـ  را مـورد سـنجش قـرار داده،      هویت قومی در ایران    ـ  ه ب ن نتیجـه رسـیده کـه هویـت     ای
در پایـان   ". آنعرض هویـت ملـی باشـد و نـه لزومـاً در تقابـل بـا                    تواند هم   قومی می 

 کـه ارتبـاط مثبـت بـین هویـت قـومی و هویـت ملـی                  انـد   هکـرد گیـري     محققان نتیجه 
دهـد کـه هویـت ایرانــی ترکیـب و برآینـد دیـالکتیکی حاصـل از تعامــل و         یمـ نـشان  

یــک یــا چنــد بــر بنــابراین تأکیــد . ي ایرانــی اســتهــا فرهنــگکــنش همــه اقــوام و 
 در نهایت به نفـع انـسجام ملـی نیـست و اجـراي تکثـر قـومی و فرهنگـی و                        بعدازآن
توانـد عـالوه      یمـ ایـن موضـوع     . یر اسـت  انکارناپـذ به فرهنگ بومی ضـرورتی      احترام  

ــی        ــسجام مل ــت و ان ــت هوی ــه تقوی ــومی ب ــت ق ــت هوی ــر تقوی ــود ب ــر ش  " .منج

 نهــایی يبنــد  نویــسندگان همچنــین در جمــع.)86: 1393پــور و حیــدري،  جعفــرزاده(
نتـایج حـاکی از آن اسـت کـه هویـت قـومی و هویـت ملـی            " :انـد    کرده تصریحخود  

طــور توأمــان، قــوت و برجــستگی دارنــد و میــان   هــر دو در میــان اقــوام ایرانــی، بــه
 میـان   کـه تـوان گفـت   همچنـین مـی  .  و قطبـی وجـود نـدارد   یـز آم ها رابطه تعـارض   آن

ــوي      ــت و ق ــه مثب ــی رابط ــت مل ــومی و هوی ــت ق ــاعی هوی ــی و اجتم ــاد فرهنگ ابع
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 " یکـدیگر دارنـد    برقراراست، اما ابعاد سیاسـی ایـن دو نـوع هویـت رابطـه منفـی بـا                 
  .)86: همان(

در پژوهش دیگري که توسـط حـسین پنـاهی و کـریم مهـري انجـام شـد، ایـن                     
هـا    آنيهـا  خواسـت عـدم توجـه بـه    عـدم ارتبـاط بـا اقـوام و     نتیجه به دست آمد که      

 انـواع  سـاز   ینـه  زم توانـد   ی خواهـد شـد کـه مـ        هـا   آنموجب سرکوب غرایز و نیازهاي      
پنـاهی و  (و بـه تـضعیف هویـت ملـی منجـر شـود           شـده   نسبت به دولت   ها  یتینارضا

  .)159: 1392مهري، 
ــه ــین ب ــز    همچن ــات مراک ــه تحقیق ــشگاهی، الزم اســت ب ــات دان ــوازات تحقیق م

نظامی و امنیتی پیرامـون فـضاي مجـازي اشـاره شـود کـه در طـول سـالیان اخیـر در                        
ــوده ــران پرشــمار ب ــد ای ــه یــندر ا. ان ــضاي مجــازي  گون ــه ف ــب فناوران ــه جوان ــار ب  آث

 و مفـروض تلقـی کــرده  هـاي فـضاي مجــازي را    رسـانه تــأثیر  و غالبـاً   شـده  رداختـه پ
  .اند ها پرداخته از رشد روزافزون آن شناختی ناشی به آسیب
  
   نظريمرور

از محورهــاي ، هــا بــر مخاطبــان  رســانهیر بحــث تــأث،هــاي ارتباطــات در میــان نظریــه
ــه  ــلی نظری ــت    اص ــوده اس ــر ب ــصر حاض ــردازي ع ــریع و  . پ ــد س ــرش آور  اباعج

ـ      ، جدیـد و فـضاي مجـازي       يهـا   رسانه  در مرکـز توجـه    هـا را      ثیر رسـانه  أ بـار دیگـر ت
  .است  داده قرار

 ي ســنتیهــا  از رســانهتــر یچیــده پهــاي نــوین ارتبــاطی و اطالعــاتی يتکنولــوژ
نظـر دارنـد      نظـران فـضاي مجـازي بـر ایـن نکتـه اتفـاق               غالب صـاحب  . کنند  یعمل م 

ـ   هک  بـه مخاطـب را بـسیار     شـده  گـردش و ارسـال  هـا حجـم اطالعـات در       ن رسـانه  ای
پـرداز سیاسـی در حـوزه فنـاوري اطالعـات جیمـز روزنـا             نظریـه . انـد   یدهوسعت بخش 

 حجـم عظیمـی از اطالعـات را    وتحلیـل  یـه تنهـا تجز  فنـاوري رایانمنـد نـه    " :نویسد  می
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 تــا مهــارت انگیــزد ی فنــاوري را برمــیــنکننــدگان از ا کنــد بلکــه اســتفاده تــسهیل مــی
ــشتري  ــداپبی ــدی ــات   .  کنن ــی از اطالع ــین حجم ــا چن ــارویی ب ــت روی ــس واقعی ... نف

ــه خــود گنجینــه مهــارت بــه ــا، ( ."دهــد هــا را توســعه مــی هــاي تحلیلــی آن نوب روزن
هـا    بـا توجـه بـه دریافـت حجـم عظـیم داده         1هاي تحلیلـی     افزایش مهارت  )54: 1390

  .است جدید يها هاي کالسیک و رسانه ترین تفاوت میان رسانه مهم
ــ ــايج ــأث    وزف ن ــت ت ــه تح ــرم ک ــدرت ن ــروف ق ــه مع ــل نظری ــاوري یرذی  فن

 ینتـر  توجـه  یکـی از جالـب  " : معتقـد اسـت  ، شـده  اطالعات در عـصر حاضـر مطـرح      
ــه ــا جر   جنب ــاط ب ــدرت در ارتب ــاي ق ــانه ــاي ی ــوهی   ه ــه انب ــات ب ــده اطالع  فزاین

ــاقض ــزآم تن ــوط مــی 2ی ــاالي اطالعــات، ســبب کــاهش توجــه  . شــود آن مرب حجــم ب
در ایـن  . کنـد   متمرکـز شـدن روي اطالعـات موجـود را مـشکل مـی        شـود؛ چراکـه     می

 کـه قـادر باشـند    ییهـا   و آنگیـرد  ی کمبود توجه، جاي کمبـود اطالعـات را مـ       ،مشکل
ــشانه ــشانه  ن ــمند را از ن ــاي ارزش ــ  ه ــاي ب ــدا   ارزش یه ــدرت پی ــد، ق ــشخیص دهن  ت

ــ ــد یم ــان    . کنن ــات و کارشناس ــشگران اطالع ــه ویرای ــشتري ب ــاز بی ــان، نی ــن می در ای
در ایـن جریـان، قـدرت       . شـود   ی اطالعـاتی پیـدا مـ      هـاي   یهـا و صـاف      تشخیص سرنخ 

ـ  ییهـا   بیشتر را آن    مقتدرانـه  ن آی کـه بـه ویـرایش و اعتباربخـش         آورنـد   یدسـت مـ   ه   ب
  .)153: 1387 ناي،( ."پردازند می

  
  مرور مفاهیم

  فرا تحلیل
 مقــصود اصــلی در  .گیــرد یمــصــورت  فــرا تحلیــل پــژوهش بــه روش  ایــن 

  شـده    فـرا تحلیـل، یـافتن نکـات اشـتراك و افتـراق در تحقیقـات انجـام                  هاي  پژوهش
  . یافتن دالیل این اشتراك و اختالف استصورت امکان،و در 

                                                   
1. Analytic Skills 
2. Paradox of plenty 
3. Meta-Analysis 
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  اولیه فـرا تحلیـل ایـن اسـت کـه دانـش بـشري خـصلت انباشـتگی              فرض  یشپ
منظـور تـشخیص ارزش،    ي اسـت بـه  فرآینـد یک بـازنگري یـا مـرور در واقـع        ". دارد

 نـسبی یــک اثـر مــادي یـا معنــوي بــر    هــاي یـت  و مزهــا یـستگی  شااصــالت و اعتبـار 
: 1389،  و ودادهیـر طباطبـائی قاضـی  ( "اساس یـک سـري اصـول، قواعـد و معیارهـا           

ایــن . گیــرد ی متفــاوتی بــه خــود مــيهــا  در مبحـث فــرا تحلیــل بــازنگري گونــه .)56
 .گیرد ی بهره مپژوهش از شیوه بازنگري تلفیقی

ــان  ــه می ــا توجــه ب ــ رشــته ب ــات انجــاماي ب ــأثیرات  شــده ودن تحقیق ــه ت  در زمین
ــژوهش   ــی، پ ــومی و مل ــت ق ــر هوی ــضاي مجــازي ب ــز حــوزه ف ــا نی ــا ه ــف يه  مختل

ــرد و  شناســی، مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات را در برمــی  شناســی، مــردم جامعــه گی
هــا،  ن تفــاوتایــ ه ایــن تحقیقــات نیــز متفــاوت اســت کــه توجــه بــ هــاي انجــام روش

هــاي بـازنگري تلفیقـی کــرده کـه بیـشتر بــه      فاده از تکنیـک محقـق را نـاگزیر بــه اسـت   
ــات فــرا تحلیــل         ــا دارد؛ اگرچــه در برخــی تحقیق ــاي آمــار توصــیفی اتک ابزاره

  .شود  میاستفاده  نیزمله اندازه اثر جسیستماتیک از ابزارهاي پیشرفته آماري از
  
  هویت

 یـک   کننـده یز داللـت دارد کـه متما      هـایی   یژگـی تعریف اولیه از هویت بـر مجموعـه و        
توانــد یــک امــر مــشترك در  ایــن تعریــف کلــی مــی. جامعــه از دیگــر جوامــع اســت

عنــوان یــک ویژگــی تمــایز بخــش، از   هویــت بــه. تحقیقــات پیرامــون هویــت باشــد
انـواع مختلفـی ازجملـه هویـت ملـی، هویـت فرهنگـی،         و بـه  هویت اجتمـاعی آغـاز    

ــی، هویــت خــانوادگی و   هویــت قــومی، ــ...هویــت دین ــر . دشــو ی تقــسیم م ــه تعبی ب
بـراي مثـال،    . دننـد بـا یکـدیگر مـرتبط باشـ         نتوا   مـی  هـا   یتتحقیقات موجود، انواع هو   

                                                   
1. Accumulative 
2. Integrative Reviews 
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بـه  .  ماننـد ایـران رابطـه تنگاتنـگ تـاریخی دارنـد            يا  هویت ملـی و قـومی در جامعـه        
بحــران " بــا مفهــوم  بیــشترت مفهــوم هویــ کــه اصــوالً در کــشور مــا،رســد ینظــر مــ
  . است شده واقع در میان محافل علمی موردتوجه "هویت

ــات را   ــات در ارتباط ــلی تحقیق ــاي اص ــور، قلمروه ــدلف و تیل ــهلین  را در اي یان
هـا پیرامـون شـناخت فـضاي      آن. داننـد  سه حوزه اصلی هویت، روابـط و اجتمـاع مـی         

هـاي کیفـی نقـش بـسیار مهمـی در             پـژوهش ": نویـسند   مجازي در حوزه هویـت مـی      
ـ    ایفـا کـرده    اي  یانـه فهم هویت و ارتباطات را     هـا عمـدتاً بـر     د و تأکیـد ایـن پـژوهش   ان

 هـاي  یوه بـراي بیـان هویـت و تـأثیر ایـن ارتباطـات بـر شـ        اي یانهامکانات ارتباطات را 
ــوده اســت   ــت بخــشی ب ــت شناســی و هوی ــور،( ."ســنتی هوی ــدلف و تیل : 1388 لین

319(.  
 جریـان  گـذار  یـه  پاینتـر  بـزرگ ل  هـا     هویت در کلیت خـود در نظـر اسـتوارت         

هـاي   پرسـش ":  برخاسـته اسـت    "مفهـوم اعظـم   "ر انگلـیس، از     مطالعات فرهنگـی د   
ــت آن      ــی غیب ــاعی در پ ــه اجتم ــردي و چ ــه ف ــت، چ ــه هوی ــوط ب ــرح   مرب ــا مط ه

 و گــاه یــههــا و در نبــود نــوعی تک ، بلکــه در زوال، درکــم رنــگ شــدن آنشــوند ینمــ
  وانـد  داشـته وجـود  شـود، چیزهـایی کـه قـبالً گویـا       قدرت توصیفی ادراکی دنبال مـی  

 هـال،  ("شـده   عنوان مفاهیم اعظـم هماننـد طبقـه اجتمـاعی یـاد مـی        ها به   ز آن  ا تر  یشپ
1383 :325(.  

 فرآینــدهویــت بــه معنــاي ". ل بــا همــسانی متــرادف اســتهــا زعــم هویــت بــه
نجاسـت همـانی   ای ه چیـزي کـ    ایـن کـه   یابی یا همـسانی اسـت؛ متـضمن گفـتن             هویت

 هویـت همیـشه از      ... مـا همگـی یکـی هـستیم        ،ایـن منظـر    از است کـه آنجاسـت، یـا      
ـ . شـود   یطریق شکاف خوردن یا دونیم شدن بنا مـ          شـدن میـان آنچـه هـست و          یمدون

  .)327 :همان( "آنچه دیگري است
ــی،      ــات فرهنگ ــوزه مطالع ــان ح ــارکر از محقق ــریس ب ــر ک ــه تعبی ــت "ب  قومی

هـا، باورهـا، نمادهـا و اعمـال      مفهومی فرهنگـی اسـت کـه برداشـتن هنجارهـا، ارزش          
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ــشترك متم ــتفرهنگــی م ــز اس ــورت. رک ــد ص ــروهيبن ــا  گ ــر داليه ــومی ب ــا  ق  يه
فرهنگــی مــشترکی تکیــه دارد کــه در شــرایط خــاص تــاریخی، اجتمــاعی و سیاســی  

  .)446: 1391بارکر، ( "اند یافته  توسعه
ــر پد     ــا دیگ ــل ب ــت را در تعام ــوان هوی ــه بت ــراي آنک ــده ب ــاي ی ــاعی ه  اجتم

هویــت ": گویــد  مــیکــه  هماننــد آنتــونی اســمیتیر بــه نــاگز، درك کــردیدرســت بــه
بایــست آن را مــوقعیتی اقتــضایی  ، مــی)185: 1377اســمیت، ("امــري مــوقعیتی اســت

  . غلبه کامل دارد،گرایشی که بر تحقیقات فضاي مجازي و هویت. نامید
ــه مطالعــات فرهنگــی انگلــستان  ــد حلق ــسل جدی ــان ن  کــریس روجــک ، در می

ـ    ،هویت را در عـصر مـدرن        کـه بهتـرین تعبیـر را    اي یـه نظر. دانـد  ی مـ  متنیا امـري بین
 :نویـسد   کـریس روجـک مـی     . دهـد   ی جدیـد ارائـه مـ      يهـا   از هویت در عـصر رسـانه      

ــانی " ــع جه ــون در مقط ــدن اکن ــوم مدرن -ش ــاوري، مفه ــساذات ب ــهپ ــاي یت ــره  ، متکث
ــ ــاالیش م ــین متنیــت . شــود یســاخته و پ ــا یکــدیگر تعامــل مــتن(اهمیــت ب و ) هــا ب

مــرتبط بــا هویــت را از نــو مــورد  از مــسائل يا گفتمــان در ایــن اســت کــه مجموعــه
  .)107: 1390روجک، ( "دهد می تأکید قرار

 کــریس روجـک هویــت قـومی و ملـی را هماننــد سـایر انــواع     ،از سـوي دیگـر  
 :پـذیرد  ی کـه تحـت تـأثیر عوامـل دیگـر تغییـر مـ            دانـد   یهویت، امري متغیر و سیال م     

ت، زنـدگی  ، فرهنـگ، سیاسـ    گرایـی   ی انحـصاري در ملـ      شـده   یـت پیشنهاد هویت تثب  "
 کــه هویــت دهــد ین پیــشنهاد مــایــ هشخــصی و هــر چیــز دیگــري، جــاي خــود را بــ

 معنــاي دورگــه ینتــر ســاده. همـواره و از پــیش، خــصوصیتی متحــرك و دورگـه دارد  
  .)107: همان ("یا پیوندي بودن، اختالط عناصر فرهنگی، قومی و نژادي است

 یــیاص گرا خــيا  برگونــه،مــضمون اصــلی مــشترك در تمــامی ایــن تحقیقــات
ــا .  کــه مــاهیتی زبــانی و گویــشی دارد شــدهمحلــی اســتوار ایــن هویــت در تعامــل ب

                                                   
1. Intertextual 
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هویـت ملـی   .  و در مجـاورت آن قابـل بررسـی اسـت          شـود   یهویت ملـی تعریـف مـ      
 معنــایی توانــد یتــرین نــوع هویــت اســت کــه در پیونــد بــا دولــت مــ  مهــمشــک یبــ

مفهــوم واحــد  در علـوم سیاســی کالسـیک از   کــه يطــور بـه . سیاسـی بــه خـود گیــرد  
  .شود یملت استفاده م-دولت

پـردازان قومیـت تحـت تـأثیر آنتـونی اسـمیت         تـرین نظریـه      روالن برتون از مهم   
 و یانـه گرا رویکـرد اصـل  : کنـد  یرویکرد نظـري بـه قومیـت را بـه دو گونـه تقـسیم مـ         

ــه ــرد ابزارگرایان ــلوي. رویک ــورد اص ــیگرا  در م ــی ــت م ــسد ی در قومی ــل " نوی  اص
 اصـیل و حتـی ذاتـی و طبیعـی     يهـا   ناشـی از پیونـدها و احـساس   گرایان، قومیـت را  

 گفـت   تـوان   ی و بـه یـک معنـا مـ         گیـرد   ی که فراتـر از مقـاطع زمـانی قـرار مـ            دانند  یم
  .)236: 1392برتون، ( "همواره وجود داشته است

 و آن شناســد یبزارگرایانــه، قومیــت را در تعامــل بــا ســایر مفــاهیم مــارویکــرد 
ــی ن  ــت و ذات ــري ثاب ــرا ام ــد یم ــانه . دان ــاطی و رس ــات ارتب ــا  يا مطالع ــل ب  در تقاب

شناسـی کالسـیک جـذابیت بیـشتري داشـته، هویـت             قـومی کـه در مـردم       یـی گرا  اصل
دانــد کــه حاصــل اجمــاع فکــري مردمــان  دادي و تفــاهمی مــیرقــومی را امــري قــرا

ــت ــ . اس ــرد ب ــن رویک ــک یای ــت و   ش ــه قومی ــود در زمین ــات موج ــامی تحقیق  در تم
 ی،شناســ روالن برتــون در ادامــه بحــث قــوم. لبــه داشــته اســتهــاي جدیــد غ رســانه

 اسـت   یهـاي ملـی و چنـد قـوم          مایل به انطباق مفاهیم ملی و قومی در حـوزه دولـت           
 یــافتن ،راه چــاره": دانــد و در ایـن راه مطالعــات فرهنگــی و تطبیقــی را راهگــشا مــی 

ز بـه   انطبـاق و همـاهنگی میـان الگوهـاي ملـی و محلـی اسـت کـه خـود نیـا            يها  راه
تــوان  تنهــا از ایـن طریــق اسـت کــه مـی   . پـژوهش و مطالعـات فرهنگــی زیـادي دارد   

میان رشد دولت ملـی و شـکوفایی قـومی، کـه در آغـاز، دو حرکـت متـضاد هـستند،                      
  .)242: همان (" به وجود آوردیدر مراحل بعدي سازش و هماهنگ
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تـرین عامـل شـناخت هویـت قـومی         تحقیقـات مـورد تحلیـل، مهـم       انتخاب   در  
 کـه در گـستره سـرزمینی      بـود   هـا     ، وحـدت زبـانی آن     نبه اتکاي نظریـه روالن برتـو      

 ملـی  بخـشی  یـت مثابـه پایـه اصـلی ارتباطـات اجتمـاعی در هو        زبان به . معنی یافته بود  
ملیــت ایرانـی متـشکل از اقــوامی اسـت کـه در سراســر     . و قـومی نقـش بنیـادین دارد   

تواننــد داراي هویــت مجزایــی  انــد و هــر یــک مــی جغرافیــاي ایــن ســرزمین پراکنــده
 ویژگـی مـشترك جغرافیـایی و سـپس زبـان و             هـا   یـت  قوم بخـش   یـت عامل هو . باشند

ــره آن  ــویش روزم ــت گ ــی،    . هاس ــورد بررس ــات م ــراین، در تحقیق ــا ب ــبن ــوان  یم ت
  . شاهد غلبه رویکرد ابزارگرایانه روالن برتون بودوضوح به

  
  فضاي مجازي

قــط در آثــار دانــشگاهی موردتوجــه ف فــضاي مجــازي مفهــومی اســت کــه امــروزه نــه
 کـشیده  کـالن کـشور نیـز    هـاي  گـذاري  یاسـت  سوقرار گرفته، بلکه به محافل اجرایـی     

  . استشده
 يا مثابــه گونــه ایــن فــضا را بــه پــرداز فــضاي مجــازي،  مانوئــل کاســتلز نظریــه

یــک " : تــازه در حیــات بــشري اســتيا  کــه تجربــهکنــد یرمــیفرهنــگ مجــازي تعب
 کنـد   یجـاد بـرخالف تجربیـات تـاریخی قبلـی، مجـاز واقعـی را ا             سیستم ارتباطی کـه     

 –یعنـی وجـود مـادي       (کدام اسـت؟ ایـن سیـستمی اسـت کـه در آن خـود واقعیـت                  
  شـده کامالً در متنـی از تـصاویر مجـازي و در جهـانی واقـع نمـا غـرق            ) نمادین مردم 

شــوند فقــط تــصاویري  اســت کــه در آن چیزهــایی کــه بــر روي صــفحه ظــاهر مــی 
، بلکــه خــود بــه تجربــه تبــدیل شــود یهــا منتقــل مــ ه تجربــه از طریــق آننیــستند کــ

  .)432: 1380کاستلز، ( "شوند می

                                                   
1. Territorial 
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 تـصویري، شـنیداري و نوشـتاري نتیجـه      يهـا    همگرایـی رسـانه    یـه کاستلز، بر پا  
ــت ــه اس ــد ": گرفت ــاطی جدی ــستم ارتب ــی سی ــاختن   ویژگ ــه س ــاي یکپارچ ــه برمبن ک

، ایـن اسـت کـه همـه     کنـد  یدگانـه عمـل مـ    ارتباطی چنهاي یوه شيا  دیجیتالی و شبکه  
آنچـه سیـستم ارتبـاطی جدیـد را قـادر سـاخته       .  فرهنگـی را دربرمـی گیـرد       يها  جلوه

ــه شــکل  ــا هم ــا اســت ت ــافع، ارزش يه ــین من ــان و همچن ــوع    بی ــا و تخــیالت متن ه
ــاعی را در برگ    ــضادهاي اجتم ــان ت ــه بی ــردازجمل ــت    ی ــوع، حال ــین تن ــاً هم ، دقیق

  .)433: همان( "یستم ارتباطی نوین است سیشگی و چند پيا چندرسانه
ــانه ــانه   رس ــته از رس ــد آن دس ــاي جدی ــا ه ــزار   ییه ــر اب ــدتاً ب ــه عم ــستند ک  ه

 جدیـد  يهـا  ظـاهر شـاید واژه رسـانه    بـه .  و شبکه جهانی وب اسـتوار هـستند   اي  یانهرا
افـزاري و   هـاي نـرم      امـا فـضاي مجـازي بـر جنبـه          ؛افزاري متکی باشـد     بر جنبه سخت  

فـضاي مجـازي مفهـومی اسـت کـه بـار فرهنگـی آن        . گـی اتکـا دارد  یا ذهنـی و فرهن   
 یدر تحقیقــات مــورد بررســی، بــراي آنکــه بــه مفهــوم . بیــشتر حــائز اهمیــت اســت

ــضاي مجــازي برســیم،مــشترك ــر وب از ف ــالگ  از مفــاهیم فراگی   شــبکه،ســایت، وب
  . است شده استفاده ...، اینترنت واجتماعی
  
  ها دادهي آور جمعنحوه 

 گـسترش روزافـزون تحـصیالت تکمیلـی در ایـران در طـول بیـست سـال               با توجه به  
ــشگاه   ــی دان ــف کــشور راه ــاطق مختل ــسیاري از من ــشجویان ب ــر دان ــز  اخی ــا و مراک ه

ــزرگ  ــالی شــهرهاي ب ــد  شــده آمــوزش ع ــی.ان ــه   ب ــشجویان ب ــن دان ــد ای واســطه  تردی
شـــناختی و  ســوي تحقیقــات جامعــه    هــاي قــومی و محلــی خــود بــه      گــرایش 

ــسان ــناختی  ان ــوزهش ــا ح ــود روي آورده يه ــاه خ ــه   زادگ ــد ک ــبب   ان ــت س در نهای
ــوم  ــات ق ــتگی تحقیق ــ انباش ــشکدهیشناس ــی     در دان ــشور ط ــاعی ک ــوم اجتم ــاي عل ه

 مـساعد بـراي یـک فـرا تحلیـل و       اي  ینـه ایـن امـر زم    .  اسـت   شـده  بیست سـال اخیـر    
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    .بازنگري جدید این تحقیقات فراهم کرده است
ـ           در . هـاي پیـشین اسـت    ق کلیـه پـژوهش    پژوهش فـرا تحلیـل مـستلزم شناسـایی دقی

ده پـژوهش کـه متغیرهـاي آن رابطـه مـستقیم یـا غیرمـستقیم        دوازایـن مطالعـه تعـداد    
  شـده   انجـام 1392 تـا  1380با پرسـش مـورد مطالعـه داشـته و در بـازه زمـانی سـال                 

  . انتخاب شدند از هر چهار نوع مجله علمیبودند،
جو در شــبکه جهــانی وب بهــره  بــراي یــافتن منــابع تحقیــق از ابزارهــاي جــست

 سـایت مرجـع فارسـی شــامل    نتیجـه اکثـر جــستجوها بـه دو وب   .  اسـت  شـده  گرفتـه 
تـرین بانـک      شـد کـه مهـم       منتهـی مـی   ) Noormag ( نورمـگ  و) Magiran (مگ ایـران  

  .اطالعات مقاالت فارسی در ایران هستند
ــابع موجــودد ــان من ــان آن  ،ر می ــه از می ــت شــد ک ــق یاف ــا   حــدود ســی تحقی ه

ــت    زدهدوا ــسان و رعای ــسته یک ــستقل و واب ــاي م ــود متغیره ــه لحــاظ وج ــق، ب  تحقی
  .قالب مقاله علمی پژوهشی، مناسب تشخیص داده شد

  
  ها بررسی یافته

  :شود یمهاي تحقیق در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه  یافته
  
 هاي توصیفی افتهی

ـ  12، نتـایج بررسـی      1هـا، جـدول شـماره          یافتـه   توصـیف  بخش در   را، در سـه    ه   مقال
ــه ــقمقول ــاري ، روش تحقی ــه آم ــري و ، جامع ــارچوب نظ ــورد ، چ ــی م ــرار بررس  ق

  :دهد یم
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 و ، جامعه آماري، روش تحقیقرا، در سه مقوله مقاله 12 نتایج بررسی -1جدول 
  چارچوب نظري

  عنوان نشریه  عنــوان تــحقیق
روش 
  تحقیق

جامعه 
  آماري

  چارچوب نظري

اینترنت و هویت در پنج هویت 
  قومی ایران

مجله جهانی 
  رسانه

روش 
  کیفی

 5کاربران 
  قوم

نظریه خاص 
  گرایی فرهنگی

  اینترنت و هویت قومی
مقاالت  مجموعه

  همایش قومیت
  پیمایشی

 جوانان شهر
  تهران

خاص نظریه 
  یی فرهنگیگرا

یر شبکه تأثشناختی  تبیین جامعه
بوك بر هویت قومی  اجتماعی فیس

  کاربران ترك

شناسی  جامعه
  برديکار

  پیمایشی
کاربران 

 زبان ترك
  بوك فیس

نظریه خاص 
گرایی فرهنگی و 

 -نظریه جهانی
  محلی شدن

هاي اجتماعی بر هویت  نقش شبکه
  کاربران کرد

مجله جهانی 
  رسانه

روش 
  کیفی

کاربران 
  بوك فیس

 -نظریه جهانی
  محلی شدن

  هاي اجتماعی و بحران هویت شبکه
مطالعات و 

اجتماعی  تحقیقات
  در ایران

روش 
  اسنادي

اسناد و 
  مدارك

نظریه بحران 
  هویت

یر فناوري اطالعات و ارتباطات تأث
  بر هویت دانشجویان

  پیمایشی  پژوهشنامه تربیتی
دانشجویان 

  مازندران
نظریه هویت و 

  بحران هویت

  اینترنت و هویت اجتماعی
مجله جهانی 

  رسانه
  سنندج جوانان  پیمایشی

نظریه کنش متقابل 
  نمادین

  نظریه هژمونی  اسنادومدارك  اسنادي  مطالعات ملی  ارتباطات و تحوالت قومیفرهنگ، 
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هویت ملی و تعامل فضاي 
  سایبرنتیک

  آزمایشی  پژوهش فرهنگی
دانشجویان 
  دانشگاه تهران

نظریه استفاده و 
  خوشنودي

اینترنت و هویت ملی در میان 
  کاربران

فرهنگ و 
  ارتباطات

  پیمایشی
شهر جوانان 
  تهران

تارمندي نظریه ساخ
شدن و  یجهانو 

  اثر فرهنگی

  شدن بر هویت ملی یجهانیر تأث
فصلنامه 

  یتیکژئوپل
  پیمایشی

دانشجویان 
 هاي دانشگاه

  نهران
  شدن یجهاننظریه 

شدن و هویت فرهنگی قوم  یجهان
  لک

شناسی  جامعه
  ایران

 شدن یجهاننظریه   اقوام لک  کیفی

  
هـاي    درصـد پـژوهش  50،یشناسـ   کـه از بعـد روش     دهـد   ی نـشان مـ    جدول یک 

 یـق هـاي کیفـی تحق      صـد بـا اسـتفاده از روش        در 25، از روش پیمـایش،       شـده   یبررس
 درصــد از 8,4 هــاي اســنادي و حــدود  درصــد از روش16,6 ،) مــشاهده-مــصاحبه (

ــرده ــره ب ــشی به ــد روش آزمای ــشگاهی در  . ان ــات دان ــب تحقیق ــرایش غال ــابراین، گ بن
  .حوزه مورد بررسی، روش پیمایش بوده است

ــاري  ــه آم ــات   درصــد25جامع ــان"از تحقیق ــشجویان، 25، "جوان  درصــد، دان
ــد، 33,4 ــه " درص ــاربران ب ــام ک ــور ع ــدارك 16,6 و "ط ــناد و م ــد اس ــد  درص . بودن

ــی  ــوان کل ــاربران"عن ــق   "ک ــرد و در تحقی ــرك و ک ــوام ت ــامل اق ــق، ش  در دو تحقی
  . قوم کرد، ترك، ترکمن، بلوچ و عرب بود5دیگري شامل 

نظریـه اصـلی بـا محوریـت نظریـات      هـشت  نظـري، حـدود      از بعد چـارچوب     
 ایـن امـر در    . بـود  مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه        هـا   پژوهشدر این   فرهنگی و اجتماعی    

، 80ابتدا نشانگر آن است کـه بـه دلیـل تـازگی و نوظهـوري فـضاي مجـازي در دهـه           
  .اند شدن گرایش داشته  نظریاتی حول محور جهانیه سمتبیشتر تحقیقات، ب
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ــر ــه    اکث ــوزه نظری ــات، در ح ــتفاده تحقیق ــورد اس ــات م ــات    نظری ــاي مطالع ه
ــد یفرهنگــی قرارمــ محلــی شــدن رابرتــسون و خــاص گرایــی  -نظریــه جهــانی. گیرن

ایـن امـر مؤیـد آن اسـت کــه     . انــد فرهنگـی بیـشترین مراجعـه را در تحقیقـات داشـته     
ــوزه    ــر ح ــی ب ــات فرهنگ ــات مطالع ــه نظری ــوم    مجموع ــاعی و عل ــوم اجتم ــاي عل ه

 در میـان نظریـات مـورد اسـتفاده، تنهـا، نظریـه           . عمیـق داشـته اسـت      یر تـأث  ،اتارتباط
ــاســتفاده و خوشــنودي در قلمــرو علــوم ارتباطــات جــاي   ــه کــنش  یم ــرد و نظری گی

  .شود یماي محسوب  رشته اي میان یهنظرمتقابل نمادین، 
 

 استنباطیهاي  یافته
سـوي ارائـه     بـه  راتحلیـل  تلفیقـی تجمیـع و فـرا    فرآینـد ها در یک  یافتهدر این بخش،   

متغیرهـاي متغیـر مـستقل    بـدین ترتیـب کـه رابطـه بـین       کنـد؛  نتایج کارآمد هدایت می  
  .دهد ی دست م به تازهی تحلیلبررسی کرده وو وابسته را در تحقیقات پیشین 

  
  بررسی رابطه بین متغیرهاي مستقل و وابسته در تحقیقات مورد بررسی

 توسـط ثریـا     "تمـاعی و بحـران هویـت      ي اج هـا   شـبکه " پژوهشی بـا عنـوان     -1
 آثـار فـضاي   دار جهـت  و فرضـیه   شـده   معمار و همکاران در دانـشگاه اصـفهان انجـام         

ــی و  هــا شــبکهمجــازي و  ــت مل ــر هوی ــع در حــال گــذار، ب ي اجتمــاعی را در جوام
ــرار   ــورد ســنجش ق ــشترین   دادهدینــی، م ــسل ســوم، بی ــه اســت کــه ن  و نتیجــه گرفت

ــ   ــوده و ب ــازي ب ــضاي مج ــاربران ف ــایر ک ــسلیش از س ــا ن ــی  ه ــار منف ــرض آث  در مع
هـا قادرنـد باعـث     يتکنولـوژ ایـن  . هـاي اطالعـاتی و ارتبـاطی قـرار دارنـد           يتکنولوژ
توانـد بـه عـدم تعـادل اجتمـاعی منجـر           یمـ هاي اجتماعی شـوند کـه         یناهمگونایجاد  

سـاز    ي هویـت  نهادهـا هاي مجـازي باعـث تغییـرات اساسـی در             ین، شبکه  همچن .شود
  .اند  شدها ساز هویتیو عوامل معن
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ــریم   -2 ــر م ــط دکت ــه توس ــشی ک ــاه در پژوه ــت ج ــوان  رفع ــا عن ــار ب  و همک
صـورت گرفـت، ایـن نتیجـه بـه دسـت آمـد کـه میـان                  "اینترنت و هویت اجتماعی   "

ملـی، دینـی، قـومی،      (کاربران و غیـر کـاربران فـضاي مجـازي از نظـر انـواع هویـت                  
ي کـه انـواع هویـت در        ا  گونـه  بـه تفـاوت معنـادار وجـود دارد؛        ) شخصی و خانوادگی  

. تـر از کـسانی اسـت کـه بـا فـضاي مجـازي در ارتبـاط نیـستند               یفضـع میان کاربران   
ــأثیر   ــر را حاصــل کــاهش ت ــاطی ســنتی در هــا شــبکهمحققــان ایــن ام ــدي ارتب  فرآین

یـابی در عـصر    ي هویـت هـا  مؤلفـه سازي نسل جوان و بیـانگر تحـول کیفـی در         هویت
  .اند دانستهجدید 
ــت" -3 ــومیو هو اینترن ــت ق ــر   "ی ــط دکت ــه توس ــت ک ــشی اس ــوان پژوه  عن

ـ    خوشـفر غالمرضا   ـ  ه انجـام و ب ی، رابطـه اسـتفاده از   طـورکل  بـه ن نتیجـه رسـیده کـه    ای
ــا از نظــر     ــایین اســت؛ ام ــه پ ــومی در حــد متوســط رو ب ــت ق ــا هوی ــرزاینترنــت ب  ی

ــه ــا مقول ــه    ه ــومی رابط ــت ق ــزان تحــصیالت، و هوی ــتفاده، ســن، می ــین ســابقه اس ، ب
کـه بـین امکـان اسـتفاده، جنـسیت، و وضـعیت تأهـل و                  یدرحالوجود دارد،   دار    یمعن

  .دار وجود ندارد یمعنهویت قومی رابطه 
ــر -4 ــوان   زادهینحــس دکت ــا عن ــی ب ــت « و همکــاران در تحقیق ــت و هوی اینترن

 ســال را در شهرســتان دهلــران مــورد ســنجش قــرار 16، افــراد بــاالي »ملــی کــاربران
 کـه بـین دو متغیـر سـن و جنـسیت بـا هویـت        انـد  آوردهت داده و این نتیجه را به دس   

اقتـصادي،  _کـه بـین پایگـاه اجتمـاعی         یدرحـال داري وجـود نـدارد،        یمعنـ ملی رابطـه    
ایـن تحقیـق   . دار وجـود دارد  یمعنـ تحصیالت و مدت استفاده بـا هویـت ملـی رابطـه       

ـ        متغي   درصد 47با تبیین    ـ   هیرهـاي مـستقل از وابـسته ب  ن تحلیـل رسـیده کـه هرچـه      ای
ــشتر  ــاربران بی ــضاک ــی آن از ف ــت مل ــد، نمــره هوی ــره بگیرن ــه  ي مجــازي به ــا رو ب ه

  .گذارد یمکاهش 
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ــر  -5 ــه توســط دکت ــاران انجــامحــافظ ن پژوهــشی ک ــا و همک ــی  شــده ی ، در پ
ایـن تحقیـق کـه مفهـوم        . بـوده اسـت   » شـدن بـر هویـت ملـی         تـأثیر جهـانی   «سنجش  

ـ   ی، ملـی و فراملـی  فـرو ملـ    مقولـه یـر زهویت ملـی را بـه سـه          ـ  ه تقـسیم کـرده، ب ن ای
نتیجه رسیده که جامعـه دانـشجویی ایـران، از طریـق ابزارهـاي فناورانـه، تحـت تـأثیر             

فـرو  یـت  هوسـاز تقویـت    ینـه زمشـدن، قـرار گرفتـه و ایـن اثرپـذیري،            جهـانی  فرآیند
  .دانشجویان بوده است) هویت قومی (یمل

شــناختی  تبیــین جامعــه«عنــوان  بــا  پــوریــانک نتــایج تحقیــق دکتــر مــسعود -6
ـ تأثیر شبکه اجتمـاعی      ـ » بـوك بـر هویـت قـومی کـاربران تـرك در ایـران              یسف ـ  هب ن ای

زمـان عـضویت، میـزان مـشارکت، و فعـال بـودن بـا         دستاورد منتج شد که بـین مـدت    
همچنـین، کـاربران تـرك بـا ابـراز       . هویت قومی رابطـه مثبـت و مـستقیم وجـود دارد           

 و تـداوم فرهنگـی و بیـان    بـوك در جهـت حفـظ هویـت        یسفـ هـاي خـود در        یدگاهد
  .برند یممطالبات قومی و سیاسی خود بهره 

شـدن و هویــت   جهــانی«عنـوان   دکتـر غـالم عبــاس توسـلی در تحقیقــی بـا     -7
 تحقیــق کیفــی مــشاهده و مــصاحبه و هــاي روش، بــا اســتفاده از »فرهنگــی قــوم لــک

م تنـوع  رغـ  یعلـ یافـت کـه اوالً، قـوم لـک      ن نتیجه دسـت  ای  هبررسی اسناد و مدارك، ب    
فرهنگی در میان خودشـان، داراي هویـت قـومی هـستند و ثانیـاً، بـا پـذیرش عناصـر                     
مدرن و جهانی و ترکیب آن بـا عناصـر سـنتی و محلـی خـود، ترکیبـی از امـر محلـی            

ن پــژوهش ایــن اســت کــه ایــ هتوجــ دســتاورد جالــب. انــد آوردهو جهــانی بــه وجــود 
گیرنـد،   یمـ و مقاومـت قـرار      هاي قـدرت    فرآینـد بعضی از عناصر فرهنگـی کـه درون         

  .سازي باالتري دارند توان هویت
ــا    -8 ــی نظــري، ب ــک بررس ــوان  در ی ــات، و تحــوالت   «عن فرهنــگ، ارتباط

، رابطـه میـان قومیـت و فـضاي مجـازي بـا سـه رویکـرد مـورد بررسـی قـرار                     »قومی
هـر  وتحلیـل     یـه تجزمحقـق بـا تعریـف و        . مـدرن   پـست ینانه، بدبینانه و    ب  خوش: گرفت

یرهـاي ناخواســته و بـا توجـه بــه عوامـل تأثیرگــذار در     متغد و بــا کنتـرل   رویکـر سـه 
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شرایط موجـود جامعـه اطالعـاتی، رویکـرد دوم را کـه معتقـد اسـت افـزایش سـطح                     
هــاي  یآگــاهســاز بــسط و گــسترش  ینــهزممــراودات و مبــادالت در فــضاي مجــازي، 

ـ   ینـی عتـر و      یواقعـ شـود،     یمـ قومی و در نهایت، افزایش مطالبـات قـومی           ر ارزیـابی  ت
  .کرد

ي هــا شــبکهنقــش «یــا حکیمــی کــه در پــی ســنجش     رؤ در پــژوهش -9
 بـود، وجـود همبـستگی معکـوس بـین حرکـت             "کـرد "اجتماعی بر هویت کـاربران      

ــه ــانی  ب ــوي جه ــومی در       س ــی و ق ــت مل ــران هوی ــاهش بح ــه و ک ــدن در جامع ش
ـ  قرار گرفت یید  تأدانشجویان مورد    ـ   ه؛ ب ي سـو   ن معنـی کـه بـا افـزایش تحرکـات بـه            ای

  .توان انتظار داشت که از بحران هویت قومی و ملی کاسته شود شدن، می جهانی
ــا   -10 ــزاد دوران ب ــر به ــط دکت ــه توس ــی ک ــوان  در تحقیق ــی و  «عن ــت مل هوی

صــورت گرفــت، فرضــیه تــأثیر تجربــه فــضاي ســایبر » تعامــل در فــضاي ســایبرنتیک
  .بر تضعیف هویت ملی رد شد

ــارش در   -11 ــوهی و همک ــر فک ــر ناص ــهمط دکت ــضاي   ا الع ــان ف ــه می ي رابط
انــد کــه در  یافتــهدرمجــازي و هویــت را در بــین پــنج قــوم ایرانــی بررســی کــرده و  

ــستره  ــگ ــومی    یب ــت ق ــاي هوی ــازي، مرزه ــضاي مج ــدومرز ف ــهح ــا ن ــت تنه  از دس
حـال بـه    یندرعـ ایـن محققـان   . انـد  ؛ که امکان ظهور و بروز بیشتري نیـز یافتـه   اند  نرفته

 کـه احتمـاالً از دیـد دیگـر محققـان مغفـول مانـده و آن        انـد  کـرده نکته جـالبی اشـاره      
توانـد بـه تقویـت هویـت قـومی بینجامـد؛ امـا                یمـ نترنـت   ای  هزعم آنان اگرچ     به این که 

  .توان انکار کرد ینمخطر برخی انشعابات کوچک و خرد را 
ــاران  -12 ــؤتمنی و همکـ ــایون مـ ــر همـ ــات و  « دکتـ ــاوري اطالعـ ــأثیر فنـ تـ

ــر  يفنــاورن ایــ هانــد کــ یافتــهدر و مطالعــهان را ارتباطــات بــر هویــت دانــشجوی هــا ب
  .هویت ایرانی، اسالمی و قومی تأثیر مثبت دارد
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  گیري یجهنتبحث و 
و بــه هویــت قــومی ، نــشان از توجــه تحقیقــات صــورت گرفتــه در یــک دهــه اخیــر

تـوان افـزایش    یمـ دارد کـه دلیـل آن را   هویـت ملـی   هویـت قـومی بـه    نسبت  بررسی  
ــان ــه پای ــایی نام ــی از    ده ــشجویان تحــصیالت تکمیل ــه حاصــل حــضور دان ــست ک ان

ــتقوم ــف و  ی ــاي مختل ــشگاه ه ــشجویان در دان ــومی دان ــدگی ق ــاي شــهرهاي  پراکن ه
  .استبزرگ 

این پژوهش در پی آن بود کـه تـأثیر فـضاي مجـازي بـر هویـت قـومی و ملـی                      
ي گذشـته انجــام و نتـایج آن در مجـالت معتبــر    هـا  ســالیی کـه در  هـا  پـژوهش را در 

هــا را  بــا روش فـرا تحلیـل مـورد بررســی قـرار داده و نتـایج آن      ، شـده  چـاپ علمـی  
  .باهم مقایسه کند

ــژوهش انتخــاب ــل،   شــده  تمــام دوازده پ ــرا تحلی ــن ف ــراي ای ــاي  ســانهر" ب ه
مثابــه  بــه را "هویــت قــومی و ملــی" ومثابــه متغیــر مــستقل  بــهرا  "فــضاي مجــازي
ثیر متغیــر مــستقل بــر وابــسته  و بــه دنبــال ســنجش تــأگرفتــهدر نظــر متغیــر وابــسته 

  .بودند
ــتاوردهاي  ــسه دس ــژوهشمقای ــا پ ــه ه ــشان داد ک ــق 8 ن ــق از دوازده تحقی  تحقی

، تـأثیر اینترنــت و فـضاي مجــازي را بـر هویــت قـومی و ملــی، مثبــت      شــدهبررسـی 
. نداشــتند تحقیـق، ارزیــابی مثبتـی از ایــن تـأثیر    3کــه  ارزیـابی کـرده بودنــد؛ درحـالی   

. داري را بــین متغیــر مــستقل و وابــسته متــصور نبــود یعنــمیــک تحقیــق هــم رابطــه 
ي نظـري  هـا  چـارچوب ا جامعـه آمـاري، روش تحقیـق و    ایـ  هحال سؤال این اسـت کـ     

  توانند در بروز چنین نتایجی مؤثر باشند؟ یممتفاوت 
ــذیري ــد ، تأثیرپ ــه فرآین ــاملی ي اســت ک ــد تک ــه خــود، در رون ــیدگی ب از پوش

ــی  ــدگی م ــد آشکارش ــارتی .رس ــه عب ــورتدر،  ب ــه  یص ــشک ــوندگان  پرس ــاره ش درب
هـا انتظـار    ی خودآگـاهی رسـیده باشـند، از آن   نـوع   بـه   جدیـد  يهـا   تأثیرگذاري رسـانه  
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ن نکتــه ایــ ه بــيا  جیمــز پــاتر در نظریــه ســواد رســانه.رود یمــتــر  یــقدقي هــا پاســخ
دانـسته؛   يا هـا را قـدم اول سـواد رسـانه        و خودآگـاهی از تـأثیرات رسـانه        کـرده   اشاره

 تأثیرگـذاري بـه جریـان خـود ادامـه           فرآینـد ورت عـدم خودآگـاهی نیـز        اگرچه در ص  
  .دهد می

برخــی . در حــال حرکــت هــستیممــا همــواره روي پیوســتاري از اثرگــذاري " 
سـوي نقطـه آشـکار     دهنـد، یعنـی مـا را بـه        عوامل، خطـر تأثیرپـذیري را افـزایش مـی         

نقطـه آشــکار   عوامــل دیگـر بـا دور کــردن مـا از    کـه  یراننــد؛ درحـال  شـدن تـأثیر مـی   
 خـود  ، روي ایـن پیوسـتار  ییجـا  جابـه . کاهنـد  یخطـر اثرپـذیري مـ   از شدن تـأثیرات،    

 نقطـه بـراي نمایـان شـدن یـک تـأثیر، نیـازي نیـست کـه بـه          . یک تأثیرپـذیري اسـت    
هـا،   عنـوان پیامـد رویـارویی مـا بـا رسـانه       تأثیرات همواره بـه . آشکار شدن تأثیر برویم   

  .)113: 1394پاتر،  ("در حال روي دادن هستند
ــواد      ــش س ــصوص نق ــاتر در خ ــدگاه پ ــه دی ــه ب ــا توج ــانهب ــزان ا رس ي در می

تــوان تفــاوت در نتــایج تحقیقــات را ناشــی از  یمــ هــا رســانهخودآگــاهی از تــأثیرات 
ــاوت در ســواد  ــتا رســانهتف ــاري یاف ــه آم ــت در  . ي جامع ــط مثب صــد در صــد رواب

ران عـام از نخبگــان  هـا را کــارب  شـود کــه جامعـه آمــاري آن   یمــیی دیـده  هــا پـژوهش 
در دو پژوهـشی هـم کـه دانـشجویان مـورد سـنجش       . دادنـد   یمـ اقوام مختلف تشکیل    

ـ تأثیر مثبت تأییـد و یـک پـژوهش هـم بـه نتیجـه                 قرار گرفته بودند،   . دار نرسـید    یمعن
جوانــان (طــور عــام بودنــد  هــا جوانــان بــه امــا در دو پــژوهش کــه جامعــه آمــاري آن

  . بود شده یابیارز متغیر مستقل بر وابسته، منفی یرتأث، )شهرهاي سنندج و تهران
ي و نخبگـی را از عـواملی دانـست          ا  رسـانه تـوان سـواد       یمـ یـاط   بااحتبنا براین،   

 از تـأثیرات منفـی فـضاي مجـازي بکاهنـد و نقـش         به زعـم پاسـخگویان     توانند  یمکه  
  .یگانگی خنثی سازندازخودباحتمالی آن را در 
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بـا عنـوان   از مفهـومی  نظـران ارتباطـات    احبرخـی از صـ  ، باین کـه تحلیل دیگر  
ــراکم" ــذ ت ــراتیريپ ــادکرده " اث ــه  ی ــد ک ــانه ان ــأثیرات رس ــورد ت ــد  در م ــاي جدی ه

نویـسندگان کتـاب کـاربرد نظریـات ارتباطـات بـا نگـاهی راهبـردي              . یابـد   یممصداق  
هـاي مختلـف     پیـام دربـاره جنبـه   رشـته  یـک  افـرادي کـه   " :نویـسند  در این مورد مـی    

گـام بـه تغییـرات رفتـاري بـا نگـرش              بـه   ، ممکـن اسـت گـام      کننـد   ی م زندگی دریافت 
سـون و   ("انـد   کوچـک خوانـده  يهـا  این پدیـده را گـاهی راهبـرد گـام        . پایدار برسند 

  .)337: 1387سیگنایتزر و اولسون، 
 فـضاي مجـازي     يهـا   رد کـه اثـرات رسـانه      چنـین اسـتنباط کـ     توان     می رو  ین ازا
ـ   هدر جامع  طـور کامـل بـراي     ي کوچـک، هنـوز بـه   هـا  گـام د بـا تبعیـت از راهبـر     ران  ای

امـا بایـد ایـن واقعیـت را پـذیرفت کـه       . خود کاربران نیـز ملمـوس و مـشهود نیـست        
ــازي   ــضاي مج ــاد     ف ــسیل ایج ــداکثري، پتان ــسلط ح ــا ت ــراکم و ب ــسی در مت دگردی
  .را دارا استواقعیات اجتماعی 

 آن اســت کــه تحقیقــات ، دســتاورد مهــم تحلیــل چــارچوب نظــري تحقیقــات 
ــ  تمــامی . انــد  شــده یبــا چــارچوب نظــري هماننــد، بــه نتــایج مــشابهی نیــز منــتج م

بنـدي نظـري مکتـب مطالعـات فرهنگـی ازجملـه خـاص               تحقیقاتی کـه از چـارچوب     
ـ   محلـی شـدن اسـتفاده کـرده    - فرهنگی و جهـانی    ییگرا ـ  هانـد، ب  انـد  یدهن نتیجـه رسـ  ای

  .اردهاي جدید و متغیر هویت همبستگی مثبت وجود د که میان رسانه
 این نکته کـه هویـت ملـی و قـومی در مجـاورت یکـدیگر وحـدت و انـسجام                     

بـه    شـده  تحقیقـات انجـام  از مـواردي اسـت کـه در اکثـر          ملی را تقویت خواهند کرد      
هـاي زیـرین    جاد هویـت مـشترك ملـی کـه تمـام هویـت      ای ه ک  شده  یحتصرو  اشاره  آن  

درصـدد حـذف     تحـت پوشـش قـرار دهـد و        هاي قـومی و مـذهبی را          ازجمله هویت 
  .استامنیت پایدار ي اساسی ها مؤلفهاز  نباشد، تمام مردم سازي یکسانها و  آن
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