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Abstract
Social identity is influenced by mental structures and discourse. This study aims
to study in depth the role of communication technologies in the structure of social
identity of young people with a qualitative method of grounded theory. The
sampling method is purposeful of the maximum difference type that in-depth
interviews with 9 experts continued until theoretical saturation. The type of
perception of social identity and related categories was discovered by Grand
Theoretical Method using Maxqda software. The results of the study showed that
there are three types of self-perception among young people, which are: the existing
self, the pretended self and the desired self that are expressed in the form of three
levels of global, religious, national and ethnic identities. The factors that shape the
phenomenon of social identity are: social, economic and individual factors. The
positive consequences of using communication technologies in defining the social
identity of young people are: 1. Strengthening social participation; 2. raising
awareness; 3. Strengthen integration at all levels of identity. The extracted negative
consequences are: 1. Cultural instability; 2. Decreased trust; 3. Generation gap; 4.
Reduce interactions in real world. Also extracted strategies to reduce the negative
consequences of the use of communication technologies are: intelligent
policy-making, proper education and media literacy.
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چکیده
هویّت اجتماعی متأثر از ساختارهای ذهنیّتی و فضای گفتمانی است .این پژوهش با هدف مطالعه عمیق نقش
فناوریهای ارتباطی در ساختار هویّت اجتماعی جوانان با روش کیفی از نوع نظریه زمینهای انجام شده است .روش
نمونه گیری ،هدفمند از نوع حداکثر اختالف است که مصاحبه عمیق با تعداد  1نفر از خبرگان ،تا اشباع نظری ادامه

یافت .نوع برداشت از هویّت اجتماعی و مقولههای مرتبط با آن با روش گرنددتئوری با استفاده از نرمافزار مکس -
کیودآ کشف شد .نتیجه یافته های پژوهش نشان داد که سه نوع برداشت از خود در بین جوانان متصوّر است که
عبارت اند از :خودِ موجود ،خودِ وانمودی و خودِ دلخواه که در قالب سه سطح هویّت جهانی ،دینی ،ملّی و قومی به
نمایش میگذارند .عوامل شکلدهنده به پدیده هویّت اجتماعی عبارتاند از :عوامل اجتماعی ،اقتصادی و فردی.
پیامدهای مثبت استفاده از فناوری های ارتباطی در تعریف هویّت اجتماعی جوانان عبارتاند از .9 :تقویت مشارکت
اجتماعی؛  .2افزایش آگاهی؛  .9تقویت همگرایی در تمام سطوح هویّتی .پیامدهای منفی استخراجشده عبارتاند از:
 .9تزلزل فرهنگی؛  .2کاهش اعتماد؛  .9شکاف نسلی؛  . 4کاهش تعامالت در فضای واقعی .همچنین راهکارهای
استخراجشده برای کاهش پیامدهای منفی استفاده از فناوریهای ارتباطی عبارتاند از :سیاستگذاری هوشمند،
تربیت صحیح و سواد رسانه.

کلیدواژهها :هویّت اجتماعی ،فناوریهای ارتباطی ،جوانان ،برداشت از خود.
 .نویسنده مسئول :استادیار جامعهشناسی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
 .استادیار دانشگاه ازاد اسالمی واحد خلخال

 . دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خلخال

dsr.rashidi@gmail.com
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مقدمه
هویّت اجتماعی 9از مفاهیم اساسی علم جامعهشناسی است که به دلیل گستره تأثیرگذاری آن
در مناسبات جهان اجتماعی ،توجه جامعهشناسان را به خوود جلوب کورده اسوت .هویّوت اجتمواعی
سبب معنابخشی به زندگی اجتماعی و برقراری تعامالت منظم اجتماعی و در نتیجه ،سامانبخشی به
زندگی جمعی میشود.
هویّت اجتماعی پنداشت درباره خود است که مبنای آن گروه و بستگی هوای گروهوی اسوت
(محسنی .)3: 9935 ،هویّت اجتماعی پدیده ای ایستا نیست ،بلکه براساس شیوه جامعهپوذیری افوراد
سیّال و پویاست و بنا بر فضا و شرایط اجتماعی قابل تغییر است« .جنکینز» از نظریهپردازان برساختی
هویّت ،معتقد است هویّت را صرفاً میتوان همچون یک فرایند «بودن» یا «شودن» فهمیود (جنکینوز،
 .)6 :9929بنابراین ،هویّت اجتماعی به مثابوه پدیودهای اجتمواعی ،حاصول دیالکتیوک سواختارهای
اجتماعی و ذهنیت کنشگران است که در فرایند کنش متقابل افراد شکل میگیرد.
در عصر حاضر ،گسترش فناوریهای ارتباطی امکان هویّتسازی را برای افراد فوراهم کورده
است .به تعبیر دیوید رایزمن« ،با ظهور فناوریهای ارتباطی نوین ،ذهنها از دور کنتورل مویشوود و
توده ها به سبب قدرت جادویی رسانهها ارزشها و هنجارهای خود را شکل میدهنود» (رابرتسوون،
 .)993 :9939از آنجا که اینترنت ،بستر مهم استفاده از فناوریهای ارتباطی (رایانه ،تلفن همراه ،لپ
تاپ و ،)...فناوریهای چند رسانهای و زیرساخت اساسی برای جامعه اطالعواتی و شوبکهای اسوت،
لذا با بررسی آمارهای ارائهشوده توسوط منوابس رسومی کشوور مویتووان اهمیوت پورداختن بوه نقوش
فناوری های ارتباطی ،به ویژه اینترنت و سایر رسانه های چندسویه را در شکلدهوی بوه سواختارهای
هویّت پی برد.
براساس آمار سازمان تنظیم مقررات رادیویی ایران ( )craضریب نفوذ اینترنوت در کشوور در
اسفند سال  24/46( 9913درصد) بوده که نسبت به سال 99/32(9916درصود) رشود داشوته اسوت.
استان اردبیل نیز جزو مناطقی است که استفاده از فناوری های نوین ارتباطی و اینترنوت در آن رشود
جهشی داشته است .براساس آموار سوازمان تنظویم مقوررات رادیوویی ایوران ،در منطقوه آذربایجوان
(آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی و اردبیل) در سال  ،9913ضریب نفووذ اینترنوت  25/65درصود
1. Social Identity
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بوده که نسبت بوه سوال 96/25(9916درصود) رشود داشوته اسوت .ایون میوزان رشود نسوبت بوه کول
کشور(5درصد) بیشتر بوده است .همچنین با مقایسه ضریب نفوذ اینترنت پهن باند سویار بوه اینترنوت
پهن باند ثابت و مقایسه فناوریهای دسترسوی بوه اینترنوت پهون بانود ،اهمیوت پورداختن بوه فنواوری
ارتباطی در بین جوانان را بیشتر نمایان میکند .بر اساس آمار ( ،)craدر منطقوه آذربایجوان ضوریب
نفوذ اینترنت پهن باند سیار در سال 62/25( 9913درصد) و ضریب نفووذ اینترنوت پهون بانود ثابوت
(99/25درصد) بوده است .همچنین مقایسه فناوری هوای دسترسوی بوه اینترنوت پهون بانود در منطقوه
آذربایجان در سال 9913طوری است که  25درصد کاربران از طریق سیمکارتهای 3G ,4G؛ 94
درصد از  9 ،XDSLدرصد نیز از  WIFIو  TDLTEبه اینترنت دسترسی پیدا میکنند.
بیگمان مطالعه علمی و بازشناسی هویت اجتماعی ،بیش از هر گروهی برای جوانان ،بهدلیول
قرار گرفتن در مرحله تکوین هویت و استقاللیابی ،ضوروری اسوت .جهوتگیوریهوای شوناختی و
عاطفی جوانان متأثر از حضور آنها در جامعه اطالعاتی و دسترسی به امکانات اینترنت و شبکه هوای
مختلف پیامرسان است که به نظر میرسد فضای چند رسانهای حواکم بور کشوور ،بوه ویوژه در بوین
جوانان ،این امکان را فراهم می سازد تا افراد با تجربیاتی مواجوه شووند کوه برداشوت از هویّتشوان را
دچار تغییر کند.
به دلیل اهمیت موضوع ،دربارة هویّت و به ویژه هویّت اجتماعی و مسائل متأثر از آن و بحران
هویّت ،شکاف نسلی و ...و تحقیقات و مطالعات زیادی صورت گرفتوه اسوت کوه او ً ،اغلوب ایون
مطالعات با رویکرد اثبات گرایانه انجام شده و به صورت کیفوی و عمیوق بوه ایون موضووع پرداختوه
نشده است؛ ثانیاً ،در این پژوهشها صرفاً به اولویتبنودی سوطوح هوویّتی و جهوانی ،دینوی ،ملّوی و
قومی و و نیز عوامل مرتبط با آن توجه کردهاند .لذا این پوژوهش بوه دنبوال مطالعوه عمیوق روی ایون
مسئله اساسی است که از دیدگاه صاحبنظران ،فناوریهای ارتباطی در سواختار هویّوت اجتمواعی
جوانان استان اردبیل چه نقشی دارد.
از سوی دیگر ،سؤالهای فرعی زیر به دنبال دستیابی به پاسخ سؤال اصلی هستند:
و جوانان استان اردبیل در استفاده از فناوریهای ارتباطی ،کدام سطح از هویّت اجتماعی را
در اولویت قرار میدهند؟
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و با در نظر گرفتن نقش فناوریهای ارتباطی ،سازوکار مناسب برای همسازیِ ابعاد هویّت
اجتماعی جوانان استان اردبیل چیست؟
و فرصتها و تهدیدهای استفاده از فناوریهای ارتباطی در تعیین ساختار هویّت جوانان استان
اردبیل کدام است؟
تقویتکننده نقش فناوریهای ارتباطی در تعیین ساختار هویّت جوانان استان

و زمینههای
اردبیل کدام است؟

ادبیات تحقیق
تعریف مفاهیم
هویّت :از لحاظ لغوی از واژه « »Identitatمشتق شده است و به دو معنای ظاهراً متنواق

بوه

کار میرود :الف) همسانی و یکنواختی مطلق؛ ب) تمایزی که دربرگیرندة ثبات یا تداوم در طوول
زمان است .اگرچه این دو معنا متناق

میآیند ،در اصل به دو جنبه اصلی و مکمل
و متضاد به نظر 

هویّت معطوف میشوند (گلمحمدی .)94 :9925 ،هویّوت یوک سوازه اجتمواعی اسوت و بوه طوور
میآید ( ور.)2 : 2552 ،
میشود و از زندگی اجتماعی روزمره مردم بیرون 
اجتماعی تثبیت 
از دیدگاه کنش متقابل نمادین ،هویّت در «کنش متقابل» بین خود و جامعه شوکل مویگیورد.
منِ واقعی که ماهیت درونی دارد ،در تعامل با جهان اجتماعی بیرونی شکل میگیرد و با تصوورات
و برداشتهایش به تفسیر جهان پیرامونی و «خود» میپردازد.
فناوری (تکنولوژی) :مجموع تکنیکها ،مهارتها ،روشها و فرایندهایی است که در تولید
کا ها یا خدمات یا تحقق اهداف ،مانند تحقیقات علمی استفاده می شود .فناوری موی توانود دانوش
تکنیکها ،فرایندها و مواردی از این دست باشد ،یا میتواند در ماشینها تعبیه شود تا بودون اطوالع
دقیق از عملکورد آنهوا ،امکوان کوار را فوراهم آورد .سیسوتمی کوه از فنواوری بورای دریافوت یوک
ورودی ،و سپس تغییر آن با توجه بوه کواربرد ،و تولیود خروجوی اسوتفاده مویکنود ،بوه نوام سیسوتم
تکنولوژیک یا سامانه فناوری شناخته میشود (ویکی پدیا ،دانشنامه آزاد ،ذیل واژه تکنولوژی).
استتان اردبیت  :یکوی از اسوتانهوای ایووران بوه مرکزیوت شوهر اردبیول اسوت کوه در منطقووه
آذربایجان واقس شوده اسوت .مسواحت ایون اسوتان  93159کیلوومتر مربوس و جمعیوت آن بور اسواس
سرشماری سال  ،9915برابر یک میلیون و  241هزار نفر است.
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این استان برابر آخرین تقسویمات کشووری ،شوامل  92شهرسوتان 25 ،بخوش 29 ،شوهر و 66
دهستان می شود .این استان در  29فروردین سال  9932از استان آذربایجان شرقی جدا و بوه اسوتانی
مستقل تبدیل شد.
بیشتر ساکنان استان اردبیل را آذربایجانی ها تشکیل می دهند کوه بوه زبوان ترکوی آذربایجوانی
سخن می گویند .تالش ها دیگر ساکنان استان اردبیل که در اکثر روستاهای عنبران نمین هسوتند ،بوه
زبان تالشی سخن می گویند .در بخش هایی از شهرستان خلخال (در جنوب استان) تات ها سوکونت
دارند و زبان «تاتی» رایج است (ویکی پدیای دانشنامه آزاد).

پیشینه تجربی پژوهش
باقریان فر و همکاران ( )9913پژوهشی با عنوان «تبیین مؤلفههای هویّت اجتماعی دانشوجویان
براساس استفاده از برنامههای پیام رسان موبوایلی» در بوین  992نفور از دانشوجویان دانشوگاه اصوفهان
انجام دادند .آنها برای گردآوری دادهها از روش پیمایش استفاده کردند .یافتوههوای آنهوا نشوان داد
برنامههای پیام رسان موبایلی رابطة منفی با هویتهای ملی ،قومی ،جهانی و مذهبی و نیز تأثیر منفوی
در هویت اجتماعی دانشجویان دارند .بنابراین ،عالقة بیش از حد دانشجویان بوه فضوای برناموه هوای
پیامرسان موبایلی ممکن است فضای تهدیدآمیزی برای هویت اجتماعی آنها فراهم کند .
قربان میرک محله و خزایی ( )9912در مقالوهای بوا نوام «واکواوی توأثیرات فضوای مجوازی و
شبکه های اجتماعی در هویّت و سبک زندگی جوانوان» کوه بوا روش موروری و بوا اسوتناد بوه منوابس
کتابخانهای به انجام رسید ،نتیجه گرفتند سبک زندگی جوانان با فناوریهای نوین ارتباطی ،به ویژه
شبکه های اجتماعی رابطه مستقیم دارد؛ زیورا ویژگویهوا و کارکردهوای هویّوتبخوش شوبکههوای
اجتماعی از طریق تأثیر در شیوه زندگی افراد ،در نحوه تعامل فرد بوا محویط و جامعوه و چگوونگی
استفاده از امکانات محیطی و گذران اوقات فراغت و نیوز در نحووه مصورف در سوالمت اجتمواعی
افراد ،تغییرات هویّتی ،فرهنگی و دگرگونیهای سبک زندگی تأثیر دارد.
صووبوری و همکوواران ( ،)9912پژوهشووی بووا نووام «فضووای مجووازی و هویّووت جهووانی» در بووین
دانشجویان واحد تهران شرق و که در سال تحصویلی  19وو 15در ایون دانشوگاه مشوغول بوه تحصویل
بودند ،انجام دادند .روش تحقیق در این پژوهش ،پیمایش بووده و تکنیوک جموسآوری دادههوا نیوز
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پرسشنامه است .پرسشنامهها بین  255نفر از دانشجویانی توزیس شد که به صورت کامالً تصوادفی
از سه دانشکده فنیمهندسی ،علوم انسانی و علوم پایه انتخاب شده بودند .چوارچوب نظوری تحقیوق
ملهم از نظریات «استوارت هال»« ،جنکینز»« ،گیدنز»« ،برگر» و «کاستلز» است .نتایج حاصل از ایون
بررسی نشان داد که وجود رابطه میان هویّت جهانی با میزان استفاده از فیسبوک مورد تأیید است.
همچنین نتایج نشان داد که هویّت جهانی به تناسوب نووع اسوتفاده کواربران از فویسبووک متفواوت
است.
دیویس )2592(9در مطالعه اش با عنووان «تونش هوای هوویّتی در عصور شوبکههوای اطالعواتی؛
دیدگاههای جوانان درباره خطرات و فرصتهوای خودبیوانگری در تجربوه آنالیون» ،بوه چگوونگی
تأثیر فناوری های دیجیتال بر روی مسوئله هویّوت و تصووراتی کوه جوانوان دربواره خودبیوانگری در
تجربه آنالین دارند ،میپردازد .او از طریق مصاحبههای عمیقی که با  24جوان  95تا  25ساله که به
مدت طو نی در زمان مصاحبه با رسانه های دیجیتالی فعالیت می کردند ،پرداخوت .او دریافوت کوه
شرکت کنندگان در تجربه آنالین ،وقتوی کوه تصومیم موی گیرنود خودشوان را در ایون عرصوه هوای
شبکهایشده اطالعات ابراز کنند ،وزن هریک از این حوزهها را تغییر میدهند.
یافتههای پژوهش تیلر ( )2592نشان میدهد که شوبکههوای اجتمواعی مجوازی در ترکیوب بوا
نفوذ قدرت های غربی ،حرکتی را به سوی همگن سازی جهان آغاز کردهاند که این حرکت سوبب
ایجاد تضاد و ستیز در جهان و حرکت برخی ملت ها بوه سووی شکسوت و تضوعیف هویّوت ملّوی و
سنت هایشان شده است .همچنین وی معتقد است که به واسوطه ایون شوبکه هوای اجتمواعی مجوازی
افراد قابل توجهی در سراسر دنیا در تعامول بوا یکودیگر قورار گرفتوه و بوا فرهنو

و عقایود بیگانوه

روبهرو شدهاند و در مورد از دست دادن هویّتهای ملّی و دینیشان احساس خطر کردهاند.

مبانی نظری پژوهش
چارلز کولی 2،از برجستهترین نظریهپردازان کونش متقابول نموادین ،بوا مفهوومپوردازی «خوود
آیینهسان» جامعه را به سان آیینهای در نظر میگیورد کوه واکونشهوای دیگوران را نسوبت بوه رفتوار
1. Devis
2. Charles Cooley
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خودمان مشاهده میکنیم (کوئن .)33: 9934 ،هربرت بلومر از دیگور نظریوهپوردازان مکتوب کونش
متقابل نمادین معتقد است که انسان خود را در کونش متقوابلی کوه در جامعوه و در رونود سواختی و
اجتماعی با سایر افراد دارد ،تکوین میبخشد و در این گذار ،با درک معوانی و سوپس بوا اشواره بوه
خویشتن خویش ،خود و موقعیت ساختی و اجتماعی خویش را دوباره تعریوف و تفسویر مویکنود و
درست بر همین اساس ،به کنش اجتماعی میپردازد .اروین

گوافمن 9نیوز بوا اثور «نموود خوود در

زندگی روزمره» ( )9151به بحث خود اجتماعی و خود انسانی میپردازد .وی برداشت از خود را با
رهیافت نمایشی تشریح میکند .از دید او ،عامالن بدنی و جسمی رأی جمس کنهایی هستند کوه بوا
توسل به همة روشهای عالمتدهی اجتماعی ،سعی دارند نظر دیگران را به خود جلب کننود .ایون
عامالن بدنی ،معرفهای تجسمیافتة منش و منزلت اند که میتواننود توسوط سوایر کنشوگران موورد
تفسیر قرار گیرند (لوپز و اسکات .)924 :9924 ،موریس روزنبرگ با بررسی نظرات هربرت مید و
کولی ،کارش را با پورداختن بوه مفهووم «برداشوت از خوود »2بوه جوای مطالعوه «خوود» آغواز کورد.
روزنبرگ برخالف سایر جامعه شناسان کنش متقابل نمادین که بر هر دو جنبه «مون فواعلی» و «مون
مفعولی» تأکید داشتند ،به جنبه «مفعولی» آن نظر داشت و با پرداختن به مفهوم «خودپنوداره» ،انسوان
را هم ابژه و هم سوژه فرض میکرد .وی خودپنداره را به مثابه شیء در نظر میگیرد و بیان میکند
خودپنداره یا تصور از خود ،غیرقابل تعریف و رمزگونه نیسوت .موا خودپنوداره را بوه مثابوه نگورش
نسبت به یک شیء در نظر میگیریم که دربرگیرنده مجموعوهای از اطالعوات ،نظورات و ارزشهوا
در ارتباط با «خوود» اسوت؛ اعوم از اینکوه جهوتگیوری پوذیرش و تأییود «خوود» را داشوته باشود یوا
جهت گیری عودم پوذیرش خوود را (روزنبورگ .)5: 9165 ،وی در بخشوی از مقالوه «مفهووم خوود:
محصول اجتماعی یا نیروی اجتماعی» بوه اصول «ارزیوابی بازتوابی» پرداختوه اسوت .ایون اصول بیوان
میکند که «مفهوم خود» تا حدی همبسته و مرتبط با قضاوت دیگوران دربواره ماسوت (روزنبورگ،
 .)9129وی بوورای مفهوووم «برداشووت از خووود» سووه جنبووه را لحوواظ کوورده اسووت :خووودِ موجووود،
خود دلخواه و خود وانمودی (ریتزر .)9934 ،از سوی دیگر ،به نظور روزنبورگ عوامول اجتمواعی،
تأثیرگذار و تعیین کننده ارزیابی هر فرد از انواع خود است .به نظر او ،ارزیابی از خوود هوی گواه در
1. Erving Goffman
2. Self-Concept
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خأل و به صورت انتزاعی صورت نمیگیرد ،بلکه ارزیابی همیشه با توجوه بوه معیارهوا و ارزشهوای
اجتماعی صورت می گیرد ،اما معیارهای اجتماعی برخاسته از شرایط تاریخی و خاص یک جامعوه
و متکی بر خصوصیات گروهی است که فرد در آن ،زندگی میکند (روزنبرگ.)94 :9165 ،
محققان با توجه به عام و خاص بودن هویّت اجتماعی ،سوطوح مختلفوی را در نظور گرفتوهانود
که عبارتان د از :هویّت جهانی ،هویّت دینی ،هویّت ملّی و هویّت قومی یا محلی .شیانی و احودپور
( ،)9916رفیعی جیردهی و حبیب زاده خطبهسرا ( )9912معتقدند که سطوح هویّت اجتماعی بیانگر
تعهد و تعلق فرد به آن سوطح هوویّتی اسوت کوه خاسوتگاه فورد در آن گوروه اجتمواعی را مونعکس
میکند.
از مفاهیم اساسی که در بحث تأثیر فضای سایبرنتیک بر هویّت از سوی جامعهشناسوان موورد
تأکید قرار میگیرد ،مفهوم «خاصگرایی» و «عامگرایی» اسوت .عوامگرایوی و خواصگرایوی ذیول
بحث جهانی شدن مطرح میشوود .مانوئول کاسوتلز ،از جامعوهشناسوان عالقوهمنود بوه مطالعوه نقوش
فناوریهای ارتباطی در شکل گیری هویّت اجتمواعی اسوت .کاسوتلز معتقود اسوت انتقوال و جریوان
فرهن

از طریق ارتباطات صورت میگیرد .حوزه فرهنو

کوه نظوامهوایی از عقایود و رفتارهوا را

شامل می شود و ساخته تاریخ است ،بوا ظهوور فنواوری جدیود دسوتخوش دگرگوونیهوایی بنیوادین
می شود .ابزار مهم و اساسی جهانی شدن ارتباطات مبتنی بر رسانههای الکترونیکی است .رسانهها از
طریق عامگرایی میکوشند فرهن

های مقاوم را از سر راه بردارند و ارزشها و باورهای جهانی را

همانندسازی کنند .در مقابل ،خاصگرایی در تالش است فرهن
قرار گرفتهاند ،با پناه بردن به فرهن

هایی که در خطور جهوانی شودن

و باورهای بومی و محلی از هجوم ارزشهای جهانی در اموان

بمانند (کاستلز .)9924 ،پل ویریلیو ،منتقود فنواوریهوای نووین در جامعوه اطالعواتی ،معتقود اسوت:
فناوری ،به جوای عطوف توجوه بوه مسوتعمره جهوان ،انسوان را مسوتعمره خوود سواخته و بوا مداخلوه
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ،قلب انسان به تسخیر در آمده است (ریتزر.)492:9934 ،
بنابراین ،به نظر می رسد فناوریهای ارتباطی بوه عنووان بزرگوراههوای تعواملی نوظهوور کوه بوا
امکانات جدیدشان عالوه بر اینکه ارزشها و هنجارهای متنووعی را بوا محتووا و فورمهوای خوود در
کاربرانشان درونی میکنند ،بستری را فراهم میسازند تا فرد با انواع روشها دست به نموایش خوود
بزند .کاربران در این فضا فرصوت موی یابنود دسوت بوه افشواگری از خوود و عالیوق و دیودگاههوای
مطلوبشان بزنند و هویّت خودشان را آشکار سازند.
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روش پژوهش
در این پژوهش برای شناخت عمیوق سواختار هویّوت اجتمواعی و شناسوایی مقولوههوا و نقوش
فناوری های ارتباطی در شکل دهی به آن ،از روششناسوی کیفوی از نووع نظریوه زمینوهای براسواس
دیدگاه استراوس و کوربین که شویوه رایوج در روش زمینوهای اسوت ،اسوتفاده شود؛ بوه طووریکوه
مصاحبههای ضبط شده به متن نوشتاری تبدیل و با استفاده از نرمافزار مکسکیودا فرایند کدگذاری
انجام شد .شیوه گردآوری دادهها ،با روش مصاحبه پاتن 9انجام گرفت .از آنجا که در روش نظریوه
زمینهای ،نمونه گیری از نوع هدفمند است ،تعداد افراد نمونه با معیار اشباع نظوری تعیوین مویشووند.
لذا در این پژوهش از روش نمونهگیری هدفمند از نوع «حداکثر اخوتالف» اسوتفاده شود کوه متغیور
سطح تحصیالت ،گروه سنی و رشته دانشگاهی در انتخاب افراد لحواظ شودند .در جودول شوماره9
ویژگیهای  1نفر از افرادی که با آنها مصاحبه انجام شود ،آورده مویشوود .بورای بررسوی قابلیوت
اعتماد ابزار سنجش ،از روش کنترل یا اعتباریابی توسط اعضا استفاده شد .یعنی بعد از کدگوذاری،
متن مصاحبه به شرکتکننودگان بازگردانوده و از صوحت کودها و تفاسویر اطمینوان حاصول شود و
کدهایی که از نظر شرکتکنندگان بیانگر دیدگاه آنان نبود ،اصالح شد.
همانطور که در جدول  9مشاهده میشود ،میانگین سن مصاحبهشوندگان  92سال اسوت کوه
نشان دهنده فهم بیشتر ساختار هویّت جوانان ،به دلیل قرابت سونیشوان بوود .درمجمووع 515 ،دقیقوه
مصاحبه انجام شد که در مصاحبه نهم ،محقق به اشباع نظری رسید؛ به طوریکه مصواحبهشووندگان
به موارد تکراری میپرداختند.

یافتههای پژوهش
تحلی سؤال اول پژوهش :جوانان اسوتان اردبیول در تعریوف از خوود در بسوتر فنواوری هوای
ارتباطی ،کدام سطح هویّت اجتماعی را در اولویت قرار میدهند؟
با تحلیول مصواحبههوا و طبقوهبنودی معورفهوا و نیوز اسوتخراج مقولوههوایی کوه در تعریوف و
اولویووتبنوودی ترجیحووات سوواختار هویّووت اجتموواعی جوانووان اسووتان اردبیوول در بسووتر اسووتفاده از
 .9پاتن سه نوع مصاحبه را از هم تفکیک میکند :مصاحبه مکالمههای غیررسمی ،رهیافت راهنمایی مصاحبه عمومی و
مصاحبه باز استانداردشده [ ،96ص .]959
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جدول  .9ویژگیهای مصاحبهشوندگان
کد

جنسیت

سن

9

مرد

45

2

مرد

99

9

زن

93

مصاحبه

سطح

شغ

تحصیالت

دبیر آموزش و

فوق لیسانس

پرورش
کارمند

فوق لیسانس

دبیر آموزش و

دانشجوی

پرورش

دکترا

4

مرد

49

مدرس دانشگاه

فوق لیسانس

5

مرد

42

مشاور و روانشناس

6

زن

91

کارمند

فوق لیسانس

3

مرد

91

کارمند و مدرس

دانشجوی

دانشگاه

دکترا

2

مرد

42

کارمند

فوق لیسانس

1

مرد

25

دانشجو

فوق لیسانس

دانشجوی
دکترا

رشته تحصیلی
پژوهش علوم
اجتماعی
فرهن

و ارتباطات

مدت
مصاحبه
65دقیقه
35دقیقه

جامعهشناسی

65دقیقه

تربیت بدنی

65دقیقه

روانشناسی

35دقیقه

پژوهش اجتماعی

65دقیقه

روانشناسی

65دقیقه

علوم ارتباطات

35دقیقه

فرهن

و ارتباطات

35دقیقه

فناوریهای ارتباطی میتوانستند نقش ایفا کنند ،تعداد  32معرف در کدگذاری باز ،شناسوایی شود.
در مرحله کدگذاری محوری ،با در نظر گرفتن بستر و مضمون هر کودام از معورفهوا در  1مقولوه
فرعی و زیرمقوله طبقه بندی شدند .در مرحله کدگذاری گزینشی ،مقولههای فرعی و زیرمقولههوا،
با عنوان مقوله هستهای «ترجیحات ساختار هویّت اجتماعی» یکپارچه شدند (شکل .)9
براساس تحلیل مصاحبههوای انجوام شوده و بوا توجوه بوه شوکل  ،9ترجیحوات سواختار هویّوت
اج تماعی جوانان استان اردبیل در دو مقولوه عموده (برداشوت از خوود و سوطوح هویّوت اجتمواعی)
دستهبندی شد .از نظر شرکتکنندگان در مصاحبه ،فناوریهای ارتباطی در بازنمایی هویّت جوانان
متفاوت عمل می کند؛ به طوری که ورود اینترنت به زندگی افراد آنها را به «جهانوند» تبدیل ساخته
که جهانی میبینند و بر اساس ارزشهای جهانی قضاوت میکنند.
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شک  .9کدگذاری مفهوم ترجیحات ساختار هویّت اجتماعی با استفاده از مکس کیودا

م .د (دانشجوی دکترا در رشته جامعهشناسی) بیان میکند« :افراد به دلیل استفاده از شبکههای
اجتماعی ،از جمله تلگرام ،فیس بوک ،توئیتر و ...در برابر اتفاقات جهانی احساس تعهد و مسئولیت
میکنند و به جنبش ها ،انجمنها و کمپینهای فراملّی ،از جمله انجمنهوای حمایوت از حیوانوات و
محیط زیست یا کمپینهای حمایت از حقوق بشر ،ضدنژادپرستی و ...میپیوندند».
ل .ن (فوق لیسانس رشته پژوهش اجتماعی) میگوید« :گسترش رسوانههوا و تکنولووژیهوای
ارتباطی گستره دید و افق نگاه جووان را بوه ارزشهوای بشوری مویگسوتراند و از او انسوانی جهوانی
میسازد که افکار و اندیشههایش را برای سعادت همه بشریت تقویت میکند».
در این بین ،برخی از رسانهها از جمله اینستاگرام در جهانی کردن افکار و اندیشههای جوانان
متفاوت عمل می کنند .اپلیکیشن اینستاگرام با محتوای عکس و فیلم بخش بزرگی از جوانوان را بوه
خود جذب میکند و هر غیرواقعیتوی را فراتور از واقعیوت ،توسوط شوا هوای مجوازیاش در ذهون
کاربرانش حک میسازد.
با وجود رشد رو بوه تزایود جهوانی شودن و گسوترش ارزشهوای جهوانی ،عودهای از جوانوان
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اولویت خود را با ارزشهای دینی و ملّوی مویشناسوند و خوود را فوردی مسولمان و ایرانوی تعریوف
میکنند.
روانشناسی) میگوید ...« :دانشجویان در تعریوف از خوود،

ح .ش (دانشجوی دکترا در رشته
اولویت اول را مسلمان بودن ،سپس ایرانی بودن و در اولویت سوم ،قومیت زبانی شان قرار می دهند.
هرچند آنها دوست دارند در مباحث کالسی ،خودشان را به عنوان یک جهانونود نیوز فورض کننود،
شخصیتهای ملی و مذهبی افتخار میکنند ...شرکت اکثر قریوب بوه اتفواق

اما در عمل ،همواره به
جوانان در مراسم عزاداری مواه محورم و حضوور در راهپیموایی هوا و در تشوییس پیکور سوردار شوهید
سلیمانی همگی دلیلی بر اهمیت هویت دینی و ملی نسبت به سایر یه هوای هوویتی در بوین جوانوان
است».
ر.م (فوق لیسانس رشته پژوهش علوم اجتماعی) بوه تورجیح هویّوت ملّوی و بوومی جوانوان بوه
ارزشها و هنجارهای سنتی هنوز جایگواه خوود

ارزشهای جهانی و فراملّی میپردازد و میگوید« :

را از دست نداده و جوانان ایرانی با اصل و جوهر خود در برخی مواقس ،بیگانه نشدهاند و آنهوا را در
کنشهای خودشان مراعات میکنند».
از دیدگاه مصاحبهشوندگان ،استفاده از فناوریهوای ارتبواطی در اولویوتبنودی «برداشوت از
خود» نیز اثرگذار است .انواع برداشوت از خوود بوا الفواظ و مفواهیمی بوه ظواهر متفواوت در بیانوات
مشووارکتکننوودگان تکوورار شوود کووه بووه پیووروی از نظریووه روزنبوورگ بووه سووه دسووته «خودآرمووانی،
خودوانمودی و خود دلخواه» تقسیم شد.
ر.م (فوق لیسانس رشته پژوهش علوم اجتماعی) بیان میکنود ...« :آنهوا تظواهر و ابوراز «خوود
کاذب» از شخصیتشان دارند».
م .د (دانشجوی دکترا در رشته جامعوهشناسوی) در نموایش هویّوت دلخوواه و آرموانیشوان در
فضای مجازی میگوید« :ویژگی «گمنام بودن» در فضای مجازی این فرصت را به کاربران میدهد
که آنها هویّت دلخواهشان را بهتر نشان دهند .در این بستر ،جوان نداشته هوایش را بوا قووه خیوال بوه
ترسیم میکشد و به آرمان ها و آرزوهایش میپردازد .آنهوا بوا تنظویم پروفایول هوای خوود و ارسوال
تصاویر و پیامهایی که «منِ ایدهآل شان» را به مخاطبانشان نمایش دهند ،شبانهروز تالش میکنند».
ا .س (فوق لیسانس رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی) میگوید «:دلخواه جوان این است کوه
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در چشم دوست و آشنا دیده بشود ...،آنها تظاهر بوه قودرت ،خووشتیپوی و موؤثر بوودن مویکننود.
شبکه های اجتماعی تلگرام ،اینستاگرام و سایر پیام رسانهای اجتماعی بهترین وسیله برای تأمین نیاز
ابراز وجود جوانان هستند».
ح .ش (دانشجوی دکترا در رشته روانشناسی) میگویود« :شوبکههوای اجتمواعی کوه زیسوت
دوم 9جوان در عصر حاضر است ،امکانی را برای جوانان فراهم ساخته است که جووان بوا پورداختن
به هویّت های کذایی از خود و گودایی یوک بورای پیوامهوایش ،خوودش را « قهرموانی در فضوای
مجازی» فرض میکند .آنها نداشتههای خود را در این فضا میجویند».
س .ع (دانشجوی دکترا در رشته روانشناسی) مویگویود« :جووان بوه دلیول اینکوه خوودش را
مدافس محیط زیست یا حامی قشر پایین جامعوه نشوان دهود ،پروفوایلش را بوا عکسوی از حمایوت از
کودکان کار ،مراقبت از درخت ،طرفدار حقوق حیوانات و ...به تصویر مویکشود توا بوا ایون رفتوار
خودش را به «دیگران» بقبو ند».
ن .ر (فوق لیسانس رشته علوم ارتباطات) در ارتباط با «خود وانمودی» در شبکههای اجتماعی
میگوید« :آنها (جوانان) در شبکههای اجتماعی تمایل دارند با بهرهگیری از امکانات این شبکههوا،
بر کمبودها و نقصانهای روانی و اقتصادیشان سرپوش گذاشوته و خوود را طووری بورای دیگوران
نشان دهند که مورد اقبال و توجه قرار گیرند».
تحلی سؤال دوم پژوهش :زمینوههوای تقویوتکننوده نقوش فنواوریهوای ارتبواطی در تعیوین
ساختار هویّت جوانان استان اردبیل کدام است؟
آنچه از تحلیل مصاحبهها برداشت می شود ایون اسوت کوه قضواوت در موورد خوود ،متوأثر از
شرایط اجتماعی و خصوصیات افراد است .به تعبیور روزنبورگ ( ،)9165ارزیوابی از خوود در خوأل
صورت نمیگیرد.
س .ا (فوق لیسانس رشته فرهن

و ارتباطات) میگوید« :جوان در فضای رسوانه ،خوود را در

«آیینه دیگران» میبیند و به قضاوت دیگران مینشیند تا مهر تأیید بخورد؛ کمااینکه با افزایش تعداد
یک ها و فالوورهایش خشنود شده ،جایگاه خود را در بین دوستانش با داشتن تعداد فالوور زیواد،
مستحکم میکند».
1. Second life
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از عوامل مهمی که در عصر ارتباطات در هویّتبخشی به جوانان نقش بوارزی ایفوا مویکنود،
استفاده از فناوری های ارتباطی است .کارگزاران رسانه های اجتمواعی و فعوا ن فضوای مجوازی بوا
مهندسی ذهن جوانان و مخاطبانشان ،مبادرت به شکلدهوی بوه شخصویت و هویّوت اجتمواعی آنوان
میکنند.
ن .ر (فوق لیسانس رشته علوم ارتباطات) میگوید« :امروزه ،فیشن بالگرهوا و بیووتی بالگرهوا
را میتوان «لیدرهای هویّت ساز» نامید که میلیونها فالوور هر روز صبح که بیدار میشوند ،پیج آنها
را چک میکنند تا ببینند مود جدیود پوشوش ،آرایوش ،چیونش مبلموان خانوه ،غوذای موورد عالقوه
سلبریتی ها و ...چیست .آنها چنان استادانه اقدام به تولیود پیوام مویکننود کوه در کمتور از چنود ثانیوه
دست به دست و اصطالحاً وایرال میشود و در اقصا نقاط جهان هوزاران هوزار یوک مویخوورد و
کامنت گذاشته میشود .این شا های مجازی به افسانههایی تبدیل شدهاند که بلدند هر غیرواقعیتوی
را فراتر از واقعیت نشان دهند .آنها چنان از دانش بالگر برخوردارند که مویتواننود در عورض چنود
دقیقه ،میلیون ها کاربر را دور هم جمس کنند و با پیام خود ،شخصیت و هویّوت آنهوا را تحوت توأثیر
قرار دهند».
ا.س (فوق لیسانس رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی) بیان میکند« :جوان امروزی بوه واسوطه
حضور در شبکههای مجازی ،بمباران ارزشهای مصرفگرایانه زندگیهای کچری و حضور در
کافیشاپهای آنچنانی شده است ...شب و روز در این خیال است که خواهد توانسوت بوه پایگواه
عقودههوای روانوی و انوواع

اجتماعی و اقتصادی فالن سلبریتی برسود و ایون سوبب بوه وجوود آمودن
روانپریشی در او خواهد شد».
برای اکتشاف اینکه کدام زمینهها و عوامل ،تقویتکننده نقش فناوریهای ارتباطی در تعیوین
ساختار هویّت اجتماعی جوانان اسوت ،بعود از انجوام مصواحبه و گوردآوری دادههوای کیفوی بورای
تحلیل دادهها ،از روش کدگذاری استراوس و کوربین استفاده شود کوه عبوارتانود از :کدگوذاری
باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی .کدگذاری باز فراینودی بورای شناسوایی ویژگویهوا،
معرفها و مشخصات مقوله هاست که در این پژوهش ،با استفاده از نورمافوزار مکوس کیوودا تعوداد
999معرف برای شناسایی عوامل و زمینههای شکل دهنده به ساختار هویّت اجتماعی جوانوان تولیود
شد .در دومین مرحله (کدگذاری محوری) ،معرفهای شناسایی شده با توجه به خصوصیاتشوان بوه
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 92مقوله اصلی و فرعی طبقهبندی شدند .در سومین مرحله (کدگذاری انتخابی) ،مقولهها در جهت
تنظیم مدل مفهومی پژوهش ،به  6عامل (اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،محل سوکونت ،خوانوادگی
و ویژگیهای فردی) تقلیل یافتند و سپس این شش مقولوه اصولی ،بوه وسویله یوک مفهووم هسوتهای
(عوامل و زمینهها) یک پارچه شدند .در شکل  2کدگذاری و نحوه استخراج و مفهومسازی عوامل
و زمینههای شکل گیری ساختار هویّت اجتماعی با تأکید بر عامل استفاده از فناوریهوای ارتبواطی،
آورده شده است.
با توجه به برداشت مصاحبهشوندگان ،هرکدام از مقولههای اصلی پژوهش که با ترکیب آنهوا
سازه عوامل و زمینههای شکل گیوری سواختار هویّوت اجتمواعی اسوتخراج شود ،تعریوف و تشوریح
میشود .روایتکنندگان در معرفی زمینوههوای شوکلدهنوده بوه سواختار هویّوت اجتمواعی جوانوان
بیشترین معرف را برای مقوله اجتماعی بیان داشتند .آنهوا بوا سوه مقولوه ،عامول اجتمواعی را معرفوی
کردند که عبارتاند از :عامل خانوادگی ،عامل فرهنگی و عامل محل سکونت.

شک  .2کدگذاری مفهوم عوام و زمینهها با استفاده از مکس کیودا
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«خانواده» در بیانات مصاحبهکنندگان به عنووان کوانون تأثیرگوذار در فراینود اجتمواعی شودن
فرزندان مورد توجه قرار گرفت .از دیودگاه شورکتکننودگان ،جووان براسواس کونش متقابول بوین
اعضای خانواده ،مجموعه ارزش ها و هنجارهایی را در خود درونی میسازد و طبق آن ،تعریفوی از
خود و هویّتش ارائه می دهد و در صورت حضور در فضای مجازی ،با همان ارزشها و هنجارهای
درونیشده خودش را معرفی خواهد ساخت.
ن .ر (فوق لیسانس رشته علوم ارتباطات) نوع تعامالت و ارتباطات درون خانوده را از عوامول
شکلدهنده به هویّت جوانان بیان کرد« :در خانواده ،اگر فرد رابطه صمیمی با والدینش داشته باشود
و والدین بتوانند نقش الگوییِ خود را به بهترین شکل به فرزند نشان دهند ،نیوازی بوه الگووگیری از
شخصیتهای فضای مجازی نخواهد بود ...پدر و مادر از اینکه زورشان به بچهها نمویرسود و آنهوا
شبانه روز در گوشی غرق هستند و از دنیای اطراف و از مشکالت خانواده بیخبرند ،گلهمندند». ...
ل .ن (فوق لیسانس رشته پژوهش اجتماعی) میگوید« :وقتی پدر و مادر بوا فرزنودش ارتبواط
چند دقیقهای در طول شبانهروز دارد ،چگونه هم فهمی و همدلی مقدور خواهد شد؟ چگونه جووان
ارزشهای بزرگترها را سرلوحه کار خود قرار خواهد داد؟»
بنابراین ،براساس دیدگاه چلبی که تعامالت خانوادگی را براساس میزان صمیمیت به دو دسته
ابزاری و اظهاری تقسیم میکند (چلبی ،)9922 ،در این پژوهش نیز مقوله تعوامالت خوانوادگی در
دو زیرمقوله ابزاری و اظهاری نامگذاری شد.
عالوه بر نوع تعامالت درون خانواده ،ویژگیهای خانوادگی از نظر میزان پایبندی به ارزشها
و هنجارهای دینی و ملّی ،از عواملی اسوت کوه در اظهوارات مصواحبهشووندگان در تعیوین سواختار
هویّت جوانان به آن پرداخته شد.
ح .ش (دانشجوی دکترای روانشناسی) بیان کرد ...« :میزان تقیّد پدر و مادرها بوه ارزشهوای
دینی و ملی میتواند در ساختار هویتی افراد مؤثر باشد».
س .ا (فوق لیسانس رشته فرهنو

و ارتباطوات) مویگویود« :تنووعطلبوی و مصورفگرایوی از

شاخصهای زندگی خانواده های نوین ،به ویژه در نقاط با ی شهر هست .تنها دغدغه آنها متفاوت
شدن ،زیباییطلبی و نو جویی است .طبیعتاً فرزندان تربیتشوده در ایون خوانوادههوا نیوز بوا گسسوت
فرهن

بومی و ملّی مواجه خواهنود شود و خبو ری از پیوسوتگی فرهنگوی و هویّوت ملّوی و اسوالمی

نخواهد بود».
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ن .ر (فوق لیسانس رشته علوم ارتباطوات) بیوان داشوت« :فوردی کوه در خوانوادهای موذهبی و
انقالبی رشد یافته است ،در مقایسه با جوانی که در خانوادهاش به ارزشهای مذهبی و ملی تووجهی
نمیشود ،به طور مسلم ،در شیوه استفاده از شبکههای پیامرسان متفاوت خواهد بود».
«عامل فرهنگی» با پنج زیرمقوله ،از مصاحبه با شرکتکنندگان به عنوان مقولهای که در بروز
و شکل دهوی بوه سواختار هویّوت اجتمواعی جوانوان تأثیرگوذار بووده اسوت ،اسوتخراج شود .از نظور
شرکت کنندگان ،این مقوله با زیرمقولههای و یژگی رسانه ،سواد رسانه و دسترسوی بوه انوواع رسوانه
تعریف میشود.
م .د (دانشجوی دکترا در رشته جامعه شناسی) ویژگی رسانه های چند سویه را در شوکلدهوی
به هویّت جوانان اینگونه بیان داشت :ویژگی «گمنام بودن» در فضوای مجوازی ایون فرصوت را بوه
کاربران میدهد که آنها هویّت واقعیشان را بهتر نشان دهند .در این بسوتر ،جووان نداشوتههوایش را
با قوه خیال به ترسیم میکشد و به آرمانها و آرزوهایش میپردازد .آنها با تنظیم پروفایلهای خود
و ارسال تصاویر و پیامهایی برای اینکه «منِ ایدهآلشان» را به مخاطبانشوان نموایش دهنود ،شوبانهروز
تالش میکنند.
ا .س (فوق لیسانس رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی) میگوید« :جوانانی هم هستند که با نام
جعلی از فضای نامرئی و گمنام شبکههای اجتماعی استفاده میکننود توا انو

و تهموت ،فحاشوی و

بددهنی و عقده گشایی را بار دیگران کنند .در این فضوا چوون هویّوت فورد ناشوناخته اسوت« ،نهواد»
تحت انقیاد «فرا من» قرار نمی گیرد و فرد به دلیل حسادتی که به زندگی دیگوران دارد یوا اینکوه در
مقابل منطق دیگران کم میآورد ،اقدام به استفاده از حرفهوای رکیوک و مونولووگهوای دور از
شأن یک انسان باتجربه میکند».
تنوع در انتقال پیام ،جذابیت شبکههای اجتمواعی و امکوان حضوور جوانوان بوا انووع سوالیق و
شخصیتها در فضای مجازی ،از ویژگیهای رسانهای است که در مصاحبهها به آن پرداختوه شوده
است.
ن .ر (فوق لیسانس رشوته علووم ارتباطوات) بیوان مویکنود« :جوذابیت شوبکههوای اجتمواعی و
تنوع طلبی جوان موجب شده است که بسیاری از جوانان ،مقلد پر و پا قورص پیوامهوای رسوانههوای
اجتمواعی باشووند .آنهوا در سووبک زنوودگی خوود ،از جملووه در شوویوه راه رفوتن و تلفو کلمووات ،از
شخصیتها و کاراکترهای شبکههای مجازی تقلید میکنند».
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ج .ص (فوق لیسانس رشته فرهن

و ارتباطات) میگوید ...« :بستر این خودنموایی در رسوانه

جمعی ،مثل اینستاگرام قوت دارد؛ زیرا به شدت دموکراتیک بوده ،فرد آزاد و مستقل است». ...
«داشتن سواد رسانه» عامل دیگری است کوه مصواحبه شووندگان در تعیوین هویّوت جوانوان بوه
عنوان ریزمقوله عامل فرهنگی به آن اشاره کردند.
ل .ن (فوووق لیسووانس رشووته پووژوهش اجتموواعی) موویگویوود« :جهووانی شوودن هرچنوود بووا خووود
دگرگووونیهووای ارزشووی و همگوونسووازی فرهن و

هووا را در پووی دارد ،امووا ایوون بووه معنووی پووذیرش

صددرصدی القائات رسانه هایی چون اینترنت و ماهواره نیست .جوانانی هستند که بوه دلیول داشوتن
باورهای عمیق فرهنگوی و اعتقواد آگاهانوه بوه فرهنو

و ارزشهوای خوود ،در مقابول آسویبهوای

اینترنت و ماهواره ایستادگی میکنند و حتی متعهدانه باورهایشان را از این طریق به دیگوران منتقول
میسازند؛ زیرا آنها با داشتن سواد رسانهای قوی ،پیامها را دریافت و پردازش میکنند و در مقابول،
پیامی را که برگرفته از باورهای خودشان است ،مخابره میکنند».
ح .ش (دانشووجوی دکتوورا در رشووته روانشناسووی) در اهمیووت سووواد رسووانه در عصوور حاضوور
موویگویوود« :سووواد رسووانه از ملزومووات شووهروندان سووایبری اسووت .شووهروندان فضووای سووایبر نبایوود
مصرف کننده و تولیدکننده نابینایی باشوند کوه بودون شوناخت رسوانه در بواتالق جووّزدگی خوود و
چیودگیهوا و چوالش هوای ایون فضوا را درک کورده ،اثرگوذاری و

دیگران فروروند؛ بلکوه بایود پی
اثرپذیری از رسانهها را افزایش دهند».
ر.م (فوق لیسانس رشته پژوهش علوم اجتماعی) میگوید« :اغلب پودر و مادرهوای ایرانوی در
بحث استفاده از فناوریهای ارتباطی و سواد رسانهای ،از فرزندانشان عقبتر هستند».
«نوع مصرف رسانهای» و «دسترسی به انواع رسانه» عامل دیگری است که مصواحبهشووندگان
با پرداختن به آن ،نقش فناوری هوای ارتبواطی را در تعیوین سواختار هویّوت اجتمواعی بیوان داشوتند.
براساس اظهارات آنها ،رسانه ها به دو دسته توک سوویه و دو سوویه تقسویمبنودی شودند کوه از نظور
تأثیرگذاری در هویّت تفاوت دارند.
ا .س (فوق لیسانس رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی) میگوید« :در دنیای امروز ،مؤلفههوای
هویّتساز ابزارهای ارتباطی همچون شبکههای اجتماعی سروش ،تلگرام ،اینسوتاگرام و ...هسوتند و
استفاده از فضای مجازی و شبکههای اجتماعی به عنصری اجتنابناپذیر بدل شده است».
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م .د (دانشجوی دکترا در رشته جامعه شناسی) در تفاوت تأثیر رسوانههوای اموروزی بوا وسوایل
ارتباطی در زمانهای گذشته ،میگوید« :در گذشته ،تعامالت چهره به چهره بوود یوا تنهوا از طریوق
روزنامه و تلویزیون اخبار و اطالعات را کسب میکردند؛ اما بوه واسوطه گسوترش وسوایل ارتبواطی
نوین و حضور افراد در فضای مجازی ،از «مکان» جدا شده اند و فاصله فیزیکی بی معنی شده است.
هویّت فرد به طور ناخودآگاه در فضای گفتمانی شبکههای اجتماعی برساخته میشود».
البته از دیدگاه بعضی از مصاحبهشوندگان ،این به معنی بیتأثیر بودن رسانههای تک سویه در
شکلدهی به هویّت جوانان نیست.

س .ا (فوق لیسانس رشته فرهن

و ارتباطات) بیان می کند« :افرادی که تحوت توأثیر القائوات

برناموههوای مواهواره هسووتند ،در تعوارض بوا ارزشهووای جامعوه «خوودی» قوورار مویگیرنود و دچووار
دوگانگی در شخصیت میشوند».
محل سکونت فرد نیز از زیرمقوله های اجتماعی بود که در سوخنان مصواحبهشووندگان بوه آن
پرداخته شد .اینکه فرد در شهری کوچک زندگی می کند یوا در شوهری بوزرگ ،در نووع سواختار
هویّت اجتماعی مؤثر است.
ر.م (فوق لیسانس رشته پژوهش علوم اجتماعی) در مورد تفاوت هویّت اجتمواعی جوانوان در
شهرهای کوچک میگوید« :در شهرهای کوچکتور ،دختوری کوه در کنوار موادرش راه مویرود،
معمو ً مادرش محجبه است و دخترش چندان توجهی به پیدایی موهای سرش ندارد».
تقلید جوانان شهرهای کوچک تر از مد و سبک زندگی شهرهای بزرگ ،اینچنین در بیانات
مصاحبهشوندگان آمده است:
س .ا (فوق لیسانس رشته فرهن

و ارتباطات)« :جوانان شهرهای کوم جمعیوت  ...بوه تقلیود از

جوانان طبقه با ی جامعه ،تیپ ظاهری شان را شبیه آنها میسازند و در رفتار و کردارشوان نیوز ادای
آنها را درمیآورند».
«عامل اقتصادی» از مقولوههوای عمودهای اسوت کوه در بیانوات مصواحبهشووندگان ،در تعیوین
ساختار هویّت اجتماعی جوانان استان اردبیل ،بارها به آن اشاره شده است.
س .ا ( فوق لیسانس رشته فرهن

و ارتباطات) سبک زندگی جوانان طبقه پوایین را بوا قاعوده

«جبران» توصیف میکند .از نظر او« :جوان چون موقعیت اقتصادی پایینی داشته اسوت ،بورای اینکوه
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خودی نشان دهد تاتو میکند ،خودزنی میکند یا عکسی از خوود درکنوار یوک ماشوین مودل بوا
میگیرد و به نمایش میگذارد .به عبارتی ،او به دنبال مهر تأیید و «خودنمایشی» است».

ا .س (فوق لیسانس رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی) نیز بیان مویکنود« :دلخوواه جووان ایون
است که دیده بشود .البته برخی هم هستند که به دلیل اینکه فرصت نشان دادنِ خوود را ندارنود و بوا
مشکالت اقتصادی و محرومیت اجتماعی دست و پنجه نرم میکنند ،اقدام به تظاهر میکنند». ...
عامل «ویژگیهای فردی و روانی جوانان» ،مقوله عمدهای است کوه بوا زیرمقولوههوای «سون،
ویژگی های خاص دوره جوانی و جنسیت» از تعریف مصاحبهشوندگان استخراج شد .تقلیدگرایی،
تنوعطلبی ،اثرپذیری از هم سا ن ،جلوه گری ،مدگرایی ،هیجانطلبی ،استقاللطلبی و نو جوویی از

ویژگیهایی است که جوان را وامیدارد که به سوی تعریفی از خود برود تا ایون نیازهوای روانوی و
عاطفیاش تأمین شود.
س .ع (دانشجوی دکترای رشته روان شناسی) میگوید« :جووان نیواز بوه «دیوده شودن» دارد...
جوان دوست دارد متفاوت از بزرگ سا ن باشد .او میخواهد با تغییر در آرایش و تیپ ظاهریاش
به اطرافیانش بگوید که بزرگ شده است ...دنیای او دنیای خاص و متمایزی است و مدام بوه دنبوال
تنوعطلبی و انجام کارهای بدیس و مدگرایانه است . ...آنها در فضای سایبر انواع مدها را مویبیننود و
تقلید می کنند ...برخی از جوانان به دلیل پایین بودن عزت نفس ،سوریس بوا شخصویتهوای سوینما و
تلویزیون «همذات پنداری» خواهند داشت و با تقلیود کورکورانوه ،خودشوان را در چوت رومهوا بوا
اسامی ناشناس به تصویر خواهند کشید».
س .ا (فوق لیسانس رشته فرهن

و ارتباطات)  ،ویژگی دوره جوانی را عاملی برای نمایش از

خود ،بیان میکند« :جلوهگری و رفتارهای نمایشوی خواص دوره نوجووانی و جووانی اسوت .جووان
عاشق مد است و دوست دارد اولین کسی باشد که در سوبک زنودگی اش (پوشوش ،لحون کوالم و
آرایش) آپدیت بودنش را به ر دیگران میکشد».
از اظهارات مصاحبهشوندگان چنین برمی آید که گرایش دختران بوه مودیریت بودن ،بویش از
پسران است.
س .ا (فوق لیسانس رشته فرهن

و ارتباطات) میگوید« :مدیریت بدن در بین دخترهوا بیشوتر

از پسران است .آنها با الگوگیری از مدهای تبلیغ شده در رسانهها اقدام به جراحی صورت ،بینی و...
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میکنند ،دائماً دغدغه تناسب اندام دارند و به اصطالح گیدنز ،از «بی اشتهایی عصبی» رنج میبرنود.
آنها همواره دغدغه «باربی شدن» دارند و تیپ ظاهری را به عنوان وجه تمایز و یکوی از مؤلفوه هوای
قدرتمند شدنشان قلمداد میکنند».
البته الگوهای دختران و پسران که از شبکههای اجتماعی دریافت میکنند ،متفاوت است.
س .ع (دانشجوی دکترا در رشته روانشناسی) میگوید« :سرمشق دختران مدلهوای جدیودی
است که خوانندهها و بازیگران سینما و تئاتر دارنود ،و الگووی پسوران جووان ،سولبریتیهوای داخول
زمین فوتبال یا نقش بسته در پرده سینماست».
تفاوت سن افراد در تعریف از ساختار هویّتی عامل دیگری است که مشارکتکنندگان به آن
پرداختند.
س .ا ( فوق لیسانس رشته فرهن

و ارتباطات) می گوید« :دختوری کوه در کنوار موادرش راه

میرود ،معمو ً مادرش محجبه و دخترش چندان توجهی به پیدایی موهوای سورش نودارد .حتوی از
دیدگاه [برخی از] دختران امروزی ،مادران دِمُده شوده ،آپودیت نیسوتند و درک مناسوبی از جهوان
پیرامونیشان ندارند .آنها این نوع حرفها را به پدر و مادرشان بدون مالحظه احتورام مویزننود .اموا
همین پدر و مادر امروزی ،وقتی درکنار پدر و مادرشان عکس میگرفتند ،کامالً مؤدبانه و با کمال
فروتنی میایستادند و حرمت و جایگاه او را نگه میداشتند».
تحلی سؤال سوم پژوهش :فرصتها و تهدیدهای استفاده از فناوریهوای ارتبواطی در تعیوین
ساختار هویّت جوانان استان اردبیل کدام است؟
بوورای معرفووی فرصووتهووا و تهدیوودهای فنوواوریهووای ارتبوواطی جوانووان ،تعووداد  45معوورف در
کدگذاری باز شناسایی شد .در مرحله کدگذاری محوری ،با در نظر گورفتن بسوتر و مضومون ،هور
کدام از معرفها در  1مقوله فرعی و زیرمقوله طبقه بندی شودند .در مرحلوه کدگوذاری گزینشوی،
مقولههای فرعی و زیرمقولهها ،با عنوان مقوله هسوتهای «فرصوتهوا و تهدیودها» یوکپارچوه شودند
(شکل شماره.)9
از دیدگاه مصاحبهشوندگان ،فناوریهای ارتباطی ،بوه ویوژه پیوامرسوانهوای اجتمواعی نقوش
مهمی در جامعهپذیری جوانان دارند .آنها بوا ارزشهوا و باورهوای عوامگرایانوه ،جهوانی و دینوی بوه
راحتی در این بستر آشنا میشوند و با اشتراکگذاری آنها در فضای مجوازی ،بوه تودریج در خوود
درونی میسازند.
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ل .ن (فوق لیسانس پژوهش اجتماعی) میگوید« :پیامد مثبت گسترش رسانهها ،شوکلگیوری
هویتهای عام گرایانه هست .به عبارتی ،افراد جامعه با هویت جهانی ،نگورش کلوی و جمعویتوری
نسبت به سرنوشت دیگران دارند». ...
از دیدگاه برخی از مشارکتکنندگان ،استفاده از فناوریهای ارتبواطی مویتوانود در تقویوت
اطالعات و آگاهی کاربران مؤثر باشد .به زعم آنها ،رسانههای ارتباطی در عصر اطالعات ،جوانوان
را که اکثر آنها دانشآموز و دانشجو هستند ،به بزرگراههای اطالعاتی رهنمون میسازند.

شک  .3کدگذاری مفهوم فرصتها و تهدیدها با استفاده از مکس کیودا

ا .س (فوق لیسانس تربیت بودنی و علووم ورزشوی) موی گویود« :در دنیوای اموروز ،اسوتفاده از
فضای مجازی و شبکههای اجتماعی به عنصری اجتنابناپذیر بدل شده است .رسانه برتور رسوانهای
است که توان انتقال دانش و نیازمندیهای آموزشی کاربرانش را مهیا سازد».
زیرمقوله دیگری که در مصاحبه با صاحبنظران ،به عنوان پیامد مثبت فنواوریهوای ارتبواطی
مطرح شد« ،تقویت روحیه و اقدام برای مشارکتجویی و مشارکتگرایی اجتماعی» است.

222

مطالعه نقش فناوریهای ارتباطی در ساختار هویّت اجتماعی

ج ص (فوق لیسانس فرهن

و ارتباطات) بیان میکند« :فناوریهای ارتباطی فرصت تعامل و

گفتوگو را فراهم کرده است ...فناوری ارتباطی در کنار نقواط ضوعفش ،فرصوت بسویج گوروههوا
برای کمک به سیل زدگان در سال  9912و همدردی با افراد آسیبدیده از کرونایی شدن جامعه را
فراهم کرد .آنها با عنوان کمک مؤمنانه به یاری هموطنانشان شتافتند».
استفاده از فناوریهای ارتباطی ،به ویژه رسانههای چندسویه ،در کنار جهانیسازی ارزشهوا،
به تقویت همگرایی افراد محلی و بومی که دارای ارزشهای سنتی و محلی هستند ،کمک میکند.
ج ص (فوق لیسانس فرهن

و ارتباطات) میگوید« :در این زموان ،مفهووم محلویگرایوی در

مقابل جهانی سازی مورد توجه است .شبکه های اجتماعی مثل گروههای تلگرامی که رسانهای چند
سویه است ،به دلیل برتری ارزشهوای خوانوادگی و محلوی در جامعوهای کوه خصولت گمینشوافتی
(اجتماعی) دارند و مثل جامعه ایرانی و بستری را فراهم ساختهاند تا گروههای قومی و محلی با تبادل
عکس و پیامِ مربوط به سنتهای خود ،در مقابل جهانی شدن مقاومت کنند».
درکنار نقاط مثبت استفاده از فناوری ارتباطی ،مصاحبه شوندگان به نقاط ضعف این ابزارهای
ارتباطی نیز پرداختند .با تحلیل این گفتارها در مرحله کدگذاری باز 99 ،معرف شناسوایی شود کوه
با توجه به مضومون هرکودام از آنهوا ،در مرحلوه کدگوذاری گزینشوی 4 ،مقولوه (تزلوزل فرهنگوی،
کاهش اعتماد ،شکاف نسلی و کاهش تعامالت در فضای واقعی) کشف شد که حول مقوله اصولی
«تهدید» گرد آمدند.
بحران هویّت ،گرایش به مصرف گرایی ،ازخودبیگانگی فرهنگی ،فخرجوویی و مقاوموت در
برابر ارزشها و انگارههای دینی و ملّی از القائات رسانهها و فناوریهای ارتباطی نوین است کوه بوه
عنوان عوامل تهدیدزا در بیانات مصاحبه شوندگان به آنها پرداخته شد ،و در این پوژوهش در قالوب
مقوله «تزلزل فرهنگی» نامگذاری شد.
ج ص (فوق لیسانس فرهن

و ارتباطوات) بیوان مویکنود«« :فنواوریهوای ارتبواطی ،بوه ویوژه

رسانه های چندسویه و ماهواره ،بنیانهای فرهنگی جامعه خودی را از بوین بورده ،نووعی خموودی و
خودباختگی در جامعه به وجود میآورند که در فورد «دیگور برتربینوی» قووت مویگیورد و موجوب
تضعیف هویّت فرهنگی جامعه میشود».
ل.ن (فوق لیسانس پژوهش اجتماعی) به مسئله بحران هویّت پرداخته ،میگوید« :رسانه باعث
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دور شدن تدریجی جوانان از ارزش های دینی و ملوی خوود شوده اسوت .بوه عبوارتی ،فنواوری هوای
ارتباطی هویت جوان را واگرا ساختهاند؛ بوه طووریکوه در ایون فراینود ،الگوپوذیری از ارزشهوا و
هنجارهای مغایر با ارزشهای دینی و ملی باعث بحران هویت میشود».
س .ا (فوق لیسانس فرهن

و ارتباطات) دوگانگی در شخصیت جوانان را از پیامدهای منفوی

استفاده از فناوری های ارتباطی ،به ویژه ماهواره بیان مویکنود« :افورادی کوه تحوت توأثیر و القائوات
برنامه های ماهواره هستند ،در تعارض با القائات ارزش های جامعه «خودی» قرار میگیرنود و دچوار
دوگانگی در شخصیت میشوند».
ر .م (فوق لیسانس پژوهش علوم اجتماعی) می گوید« :دختران و پسران در جامعه ما بوه دلیول
اثرپذیری از فناوریهای ارتباطی ،ارزشها و سنتهای فرهنگی جوامس غربی را مبنا و موالک قورار
می دهند و ارزش های مصرف گرایانه و فخرجویانه ،مبنای تعیین جایگاه و موقعیوت اجتمواعی واقوس
میشود».
مقوله دیگری که از بیانات مصاحبه شوندگان به عنوان تهدید فنواوری ارتبواطی بورای جوانوان
استخراج شد ،مسئله «کاهش اعتماد» است.
س .ع (دانشجوی دکترای روان شناسوی) بوه اظهوارات یکوی از مراجعوانش اشواره مویکنود و
می گوید« :دخترخانمی که بوا حضوور در کلینیوک ،از عکوسهوای خصوصوی لوو رفتوه در فضوای
مجازی توسط پسری باج خواه شکایت داشت ،به این امر اذعان میکرد که چون توسط اطرافیانش،
به ویژه پدر و برادرانش مورد توجه قرار نمیگرفت ،در تلگرام دنبال شخصی بووده اسوت کوه او را
قبول کند؛ همین امر سبب باجخواهی پسر غریبه شده بود».
شکاف بین نسلی و تمرّد فرزندان جوان از سنتها و ارزشهای پدر و مادر یکی دیگر از آثار
مخرب رسانهها در بیانات مصاحبه شوندگان بود که مدام تکرار میشد .این معورفهوا حوول مقولوه
«شکاف نسلی» قرار گرفت.
ل .ن (فوق لیسانس پژوهش اجتماعی) با پورداختن بوه خصولت واگرایوی رسوانههوا نسوبت بوه
ارزش های خودی که سبب افزایش تنش در مناسبات اجتماعی شوده اسوت ،بیوان مویکنود« :رسوانه
باعووث دور شوودن توودریجی جوانووان از ارزشهووای دینووی و ملووی خووود شووده اسووت .بووه عبووارتی،
تکنولوژیهای ارتباطی هویت جوان را واگرا می سازند .در این فراینود ،الگوپوذیری از ارزشهوا و
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هنجارهای مغایر با ارزش های دینی و ملی ،باعث شکاف بین نسولی مویشوود .نظوام ارزشوی جووان
متفاوت با نظام ارزشی نسلهای پیشین میشود و در نهایت ،تنشهوای خوانوادگی و گواه سیاسوی و
اجتماعی بروز میکند».
ن .ر (فوق لیسانس علوم ارتباطات) ریشوه تعوارض ارزشهوای والودین بوا فرزنودان را کوه در
نهایت ،منتج به شکاف بین نسلی میشود ،در الگوبرداری از پیامها و شخصیتهای فضوای مجوازی
بیان میکند« :تعارض ارزشی پدر و مادر با بچهها زمانی بوه وجوود مویآیود کوه بوین آنهوا تفواهم و
درک متقابل نباشد .این عدم درک ،نتیجة عدم همفهمی بزرگترها و فرزندان از جهوان اجتمواعی
یکدیگر است .والدین بچه ها اگر دنیای مجوازی را مثول دنیوای واقعوی بشناسوند ،در مقابول فعالیوت
فرزندانشان مقاومت نخواهند کرد و چون فرزندان مورد پذیرش قرار خواهند گرفت ،مطمئناً جووان
در شبکه های اجتماعی دریوزگی و گدایی محبت و احترام نمیکند و متقابالً حرموت بوزرگتور را
هم نگه میدارد».
پیامد منفی دیگری که از اظهارات مشارکتکنندگان استخراج شد ،مقوله «کواهش تعوامالت
در فضای واقعی» است .ابزارهای ارتباطی باعث کاهش تعامالت اجتماعی جوانوان و سوایر اعضوای
خانواده با همدیگر شده است؛ به طوریکه سبک زندگی ایرانیان که متوأثر از سوفارشهوا و تعوالیم
اسالمی مبنی بر رعایت صله ارحام است ،تحت شعاع قرار گرفته است.
ل .ن (فوق لیسانس پژوهش اجتماعی) گسترش فردگرایی و کاهش احساس و عاطفه متقابول
را در جامعه ایرانی ،از معضالت استفاده از فناوریهای ارتباطی دانسته ،مویگویود« :براسواس آموار
ارائه شده ،ارتباطات بین فردی در خانواده های ایرانی حدود بیست دقیقه شده و کامالً واضوح اسوت
که عاطفه و محبت با ارتباط چهره به چهره میسر می شود .وقتی پدر و مادر با فرزندش ارتباط چنود
دقیقهای در طول شبانه روز دارد ،چگونه هم فهمی و همدلی مقودور خواهود شود؟ لوذا وجوه فوردی
هویت بر وجه اجتماعی و خانوادگی ترجیح داده شده ،مسائل و مشوکالت خوانوادگی بوا مسوائل و
مشکالت فردی در ارتباط نخواهد بود .به عبارتی ،فرد تعلق خاطری به هویوت خوانوادگی نخواهود
داشت».
س .ع (دانشجوی دکتورا در رشوته روانشناسوی) مویگویود« :بارهوا در کوالسهوای آمووزش
خانواده و در صف نانوایی و ...گلهمندی از اینکوه فرزنودان شوبانهروز در گوشوی همراهشوان غورق
222

دوفصلنامة علمی -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال دهم ،شمارة  ،22پاییز و زمستان 9311

هسووتند و از دنیووای اطووراف و مشووکالت خووانواده بوویخبرنوود را گووزارش موویدهنوود .از زمووانی کووه
آموزشهای مجازی به واسطه شویوع بیمواری کرونوا در کشوور ،جوای آمووزشهوای مدرسوهای را
گرفته است ،در حسرت شنیدن صدای بچهها هسوتیم .آنهوا در اتاقشوان یوکسوره غورق در گوشوی
همراهشون هستند».
بررسی سؤال چهارم پژوهش :با در نظر گرفتن نقش فناوریهای ارتباطی ،سوازوکار مناسوب
برای همسازی ابعاد هویّت اجتماعی جوانان استان اردبیل چیست؟
قرن  29که به واسطه بهرهگیری از ابزارهای ارتباطی به «عصر ارتباطات و اطالعات» معوروف
شده است ،فناوری های نوین در واقس ،حکم شمشیر دو لبه را دارند که هوم اسوباب تهدیود سواختار
هویتاند و هم باعث تعالیبخشی به آن میشوند .بنابراین ،برای کاهش تبعوات منفوی فنواوریهوای
نوظهور ارتباطی در ساختار هویّت اجتماعی جوانان ،معرفهای شناساییشده در مرحله کدگذاری
باز  92مورد بودند که در مرحله کدگذاری انتخابی به سه مقوله (سیاستگوذاری هوشومند ،تربیوت
صحیح و سواد رسانه) تقلیل یافتند و این سه مقوله بوا عنووان مقولوه اصولی «راهکارهوا» یوکپارچوه
شدند (شکل .)4

شک  .2کدگذاری مفهوم راهکارها با استفاده از مکس کیودا

براساس تحلیل مصاحبههوای انجوام شوده ،یکوی از مقولوههوایی کوه در کواهش تبعوات منفوی
فنواوری هووای ارتبوواطی و افووزایش همسوازی ابعوواد هویّووت اجتموواعی جوانوان اسووتخراج شوود ،مقولووه
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«سیاستگذاری هوشمند» اسوت .بوا توجوه بوه معورف هوای ایون مقولوه ،منظوور از سیاسوتگوذاری
هوشمند ،برناموه ریوزی و تودوین اصوول عملوی بورای اسوتفاده از ابزارهوای ارتبواطی نووین برمبنوای
ارزش هایی است که جوان را قادر میسازد از طرفی ،در شوکلدهوی بوه سواختار هویّوت اجتمواعی
خود ،دو بعد برداش ت واقعی و آرمانی از خود را به هم نزدیک سازد و از طورف دیگور ،بوا درونوی
کردن ارزشهای قومی و ملّی (سطح خاصگرایانه هویّت) ،ارزشهای جهانی و دینی (عامگرایانه)
را نیز در نهاد خود ملکه کند.
سیاستگذاریهایی کوه مصواحبهشووندگان بورای بورونرفوت از پیامودهای منفوی اسوتفاده از
فناوری های ارتباطی بیان کردند ،عبارتاند از :تقویت شبکه مجازی ملّی ،تنوع شوبکههوای صودا و
سیما و پخش انواع متنوعی از برنامهها برای جوانان و نیز معرفی چهرههای علمی ،هنری و ورزشوی
به عنوان گروه مرجس.
جامعهشناسی) بیان میکند« :بسیاری از جوانان به دلیل برخی از

م .د (دانشجوی دکترای رشته
سیاستگذاری های اجتماعی و عدم تشخیص الگوهای محلی و ملی دچار نووعی ابهوام در سوطوح
مختلف هویتی شده ،ناگزیر میشوند با شخصیتی متزلزل و ناپایدار پرورش یابند».
س .ع (دانشووجوی دکتوورای روانشناسووی) بووه نقووش نهادهووای رسوومی و دولتووی در تقویووت
شبکههای مجازی بومی پرداخته ،میگوید« :نهادهای ذیربط با توجوه بوه ذائقوه و نیازهوای جوانوان
بایستی شبکه های اجتماعی را مدیریت کنند .آنها بایستی از تقویت شبکه مجازی ملّی حمایت کنند
و اعتبار زم را برای رفس ضعفهای شبکههای داخلی ،مانند سروش ،ایتا ،بله و ...تخصیص دهند».
ح .ش (دانشجوی دکترای روانشناسی) بیان میکند« :رسانه ملی باید با برنامهریزی در جهت
تنوع شبکه و پخش انواع متنوعی از برنامه ها ،جوانان و نوجوان را مخاطبان اصلی و پای ثابت خوود
سازند .معرفی چهره های علمی ،هنری و ورزشی و مصاحبه با آنها و نیز تهیوه فویلم از سرگذشوت و
زندگی آنها میتواند گروه مرجس جوانان قرار گیرد».
ج ص (فوق لیسانس فرهن

و ارتباطات) در تشویق فعا ن رسانههوای اجتمواعی مویگویود:

«تشویق و جذب جوانان فعالی که در رسانه های اجتماعی در جهت اشاعه فرهن

دینوی و انقالبوی

فعالیت میکنند و شناساندن آنها به دیگران از مواردی است که میتواند در جهت گسترش عناصور
فرهن

بومی و دینی راهگشا باشد .همچنین هر رسانهای که تولید محتوا میکند ،با در نظر گورفتن
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گروه سنی ،جنسیت و مسائل فرهنگی ،حتم ًا مشارکت و تعامول بوا جوانوان را مودنظر قورار دهود توا
درک متقابل از همدیگر داشته باشند».
م .د (دانشجوی دکترا در رشته جامعهشناسی) میگوید« :برای نگهداشت سونتهوای بوومی و
محلی ،نهادهای متولّی از جمله صدا و سیما باید فیلمهایی را با موضووع زنودگی اقووام ایرانوی تهیوه
کنند .همچنین افرادی که در شبکه های اجتماعی فعالیوت دارنود ،بوا تهیوه کلیوپهوا و تصواویری از
تاریخ و سنن ایرانی ،ارزشهای ملّی و دینی را به مخاطبانشان نشان دهند تا آنها تعلق خاطر به مویهن
و دینشان داشته باشند».
راهکار دیگری که از  95معرف شناساییشده برای تقویوت همسوازی هویّوتهوای اجتمواعی
جوانان کشف شد ،مقوله «تربیت صحیح» است .توجه به نیازهای فرد در نهادهای تربیتوی ،از جملوه
در خانواده سبب می شود تعادل مناسبی بین خواستهها و داشتههوای فورد در تعریوف از خوود ایجواد
شود.
ر.م (فوووق لیسووانس پووژوهش علوووم اجتموواعی) در اهمیووت احتوورام بووه شخصوویت جوانووان در
خانوادهها میگوید« :پدر و مادر توجیه شوند کوه در تربیوت فرزندانشوان از دوره طفولیوت ،آنهوا را
پیش دیگران تحویل بگیرند تا ارزشمندی در مقابل دیگران (دیگران مهم) در آنها تقویوت شوود و
به عزت نفس برسند».
ل .ن (فوق لیسانس پژوهش اجتماعی) مویگویود« :ارتبواط و تعامول مثبوت بوا جووان و موورد
پذیرش واقس شدن به ویژه در جمس و میهمانیها ،احساس عزت نفس و اعتماد را در او ارتقا خواهد
داد .اما اگر به جوان احترام گذاشته نشود و در جمس مورد تمسخر و کنایه قورار گیورد ،در او عقوده
حقارت شکل خواهود گرفوت و ممکون اسوت بوه گوروه هوایی بپیونودد کوه بوا هنجارهوای دینوی و
خانوادگیاش سازگار نباشند».
ن .ر (فوق لیسانس علووم ارتباطوات) بیوان مویکنود« :بوا آمووزش بوه والودین ،بایود کاربسوت
مناسبات اجتماعی و روابط با نوجوان و جوان را به آنها آموخت توا میوزان ارتبواط درونخوانوادگی
افزایش یافته ،انسجام و همبستگی در اولین نهاد اجتماعی هویتساز بهبود یابد».
با عنایت بوه توسوعه و گسوترش فنواوریهوای ارتبواطی نووین و افوزایش اسوتفاده از ابزارهوای
رسانهای تحت وب و شبکههای اجتماعی مجازی ،داشتن سواد رسانه برای جهتدهوی بوه تغییورات
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ی اسوتفاده از
هویّتی جوانان ،از دیگر مقوله هوای پیشونهادی اسوت کوه بورای تعودیل پیامودهای منفو ِ
ابزارهای ارتباطی ،در مصاحبهها بیان شده است.
ر .م (فوق لیسانس پژوهش علوم اجتماعی) در مورد لزوم برخورداری از مهارتهای زم در
استفاده مطلوب از رسانهها میگوید« :مجموعهای از صالحیتها ،ماننود :دانوش ،مهوارت و نگورش
نسبت به فناوری های اطالعاتی و ارتباطی مورد نیاز است تا جوان بتواند داوری و تفسویر درسوتی از
رسانهها و پیامهای آنها داشته باشد و حتی آنها را قادر سازد تا هویّت تواریخی و فرهنگوی خودشوان
را به دیگران انتقال دهند و مصرفکننده مح

تولیدات رسانهها نباشند».

م .د (دانشجوی دکترای جامعهشناسی) بیان میکند« :استفاده از فنواوری برتور ،نیازمنود دانوش
برتر است و دانش برتر نیازمند کسانی است که خواهان دانش برتر باشند .پس بایود دانوش فنواوری
برتر در دروس آموزشی قرار گیرد تا از طریق آموزش افراد مستعد و عالقه مند به این رشته ،بستری
مناسب برای نهادینه کردن آن در جامعه فراهم شود».
س .ع (دانشجوی دکترای روان شناسی) در اهمیت داشتن سواد رسوانه مویگویود ...« :بوه ایون
فناوری نباید به عنوان وسیله ساختارشکنانه نگاه کرد؛ باید سوواد رسوانهای جووان را در کتوابهوای
درسی و در فیلم های آموزشی تلویزیون ارتقا داد توا خودشوان بتواننود پیوام هوا را تحلیول و ارزیوابی
کنند».
ل .ن ( فوق لیسانس پژوهش اجتماعی) بیان میکند« :افوزایش سوهم فضوای مجوازی در سوبد
جوانان ایرانی ،لزوم آموزش سواد رسانه ای را پررن

تر کرده اسوت .اموا قبول از هور چیوز ،داشوتن

والدینی هوشمند مهم است که بتوانند رسانهها را بشناسند و از کودکی ،نحوه حضوور فرزندشوان را
در شبکههای اجتماعی ریلگذاری و مدیریت کنند».
ن .ر (فوق لیسانس علوم ارتباطات) عدم برخوورداری از سوواد رسوانه را بواتالقزدگوی تعبیور
می کند و میگوید« :سواد رسانهای از ملزومات شهروندان سایبری است .شوهروندان فضوای سوایبر
نباید مصرف کننده و تولیدکننده ای نابینا باشند که بدون شناخت رسانه در باتالق جوّزدگی خوود و
دیگران فروروند؛ بلکوه بایود پیچیودگی هوا و چوالش هوای ایون فضوا را درک کورده ،اثرگوذاری و
اثرپذیری از رسانهها را افزایش دهند».
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نتیجهگیری
با توجه به اهمیت مسئلة هویّت اجتمواعی ،تحقیقوات متعوددی دربوارة ایون موضووع صوورت
گرفته است .بررسی پیشینه پژوهش نشان میدهد در اغلب این پوژوهشهوا صورفاً بوه اولویوتبنودی
سطوح هویّت اجتماعی پرداخته شده ،در حالی که پیودایش سوطوح هویّوت اجتمواعی براینود نووع
ساختار هویّت اجتماعی است .بنابراین ،این مطالعه بوا هودف شناسوایی ابعواد و مقولوههوای سواختار
هویّت اجتماعی و عوامل و زمینههای شکلدهنده به این پدیده اجتماعی ،با تأکید بر عامل مصورف
رسانهای با روش زمینهیابی انجام شد.
از دیدگاه مشارکتکنندگان ،برداشت از خود ،متأثر از عوامل زمینهای و اجتمواعی اسوت .از
عوامل مهمی که در ساختار هویّت اجتماعی جوانان نقوش بوارزی داشوته ،اسوتفاده از فنواوریهوای
ارتباطی است« .گمنام بودن در فضای مجوازی»« ،امکوان دیوده شودن در بوین مخاطبوان بویشومار»،
«سرپوش گذاشتن به کمبودها» و ...از ویژگی های رسانه در عصر حاضر است که برای جوان ،ایون
امکان را فراهم مویسوازد توا بوه تعریوف و نموایش هوویّتش بپوردازد .آنهوا در ایون فضوا آرزوهوا و
آرمانهای خوود را در پروفایولهوا و وبوالگهایشوان بوه تصوویر مویکشوند و گواهی نیوز از رسوانه
می خواهند آنها را به قهرمانانی مبدل سازد تا کمبودهایشان جبران شود.
از نظر خبرگان اجتماعی ،جوانوان انوواعی از هویّوت را در جهوان اجتمواعی خوود بوه نموایش
می گذارند که به پیوروی از روزنبورگ در ایون پوژوهش ،آنهوا بوه سوه دسوته «خوود موجوود ،خوود
وانمودی و خود دلخواه یا آرمانی» تقسیم شدند .این مفاهیم عبارتانود از« :خوود نمایشوی»« ،خوود
کاذب»« ،خود ایدهآل»« ،خود تظاهری»« ،خود آرمانی» و «خود واقعی» .تحلیل مصاحبهها نشان داد
این نوع برداشت های هویّتی در قالب سطوح عام و خاص به نمایش گذاشوته مویشووند .عودهای از
جوانان برای خود نمایشی تعهدشان را با به نمایش گذاشتن ارزشهای جهانشمول در پروفایلهای
شخصی یا فوروارد کردن مطالب از کانالهای پیامرسان نشان میدهنود و برخوی نیوز بوا فعالیوت در
فضای مجازی ،سنن و رسوم محلیشان را بوا اشواعه عکوس هوا و خواطرات نوسوتالوژی بوه تصوویر
میکشند .اما تحلیل مصاحبهها نشان داد که استفاده از فناوریهای ارتباطی باعوث تقویوت برداشوت
از خود در هر سه ساحت (موجود ،وانمودی و دلخواه) میشود و مخاطبوان و کواربران رسوانههوا بوا
تفسیری که از هویّتشان دارند ،یکی از سطوح هو یّتی (جهانی ،دینوی ،ملّوی و محلوی) را در معرفوی
خود در اولویت قرار میدهند.
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تحلیوول سووؤال دوم پووژوهش نشووان داد کووه هویّووت اجتموواعی پدیوودهای اسووت کووه در جریووان
جامعهپذیری اتفاق میافتد و تحت تأثیر عوامل جامعهشناختی است .فیشن بالگرها و بیوتی بالگرها
را امروزه میتوان لیدرهای هویّت ساز نامید که بوا مهندسوی ذهون مخاطبانشوان شخصویت و هویّوت
دلخواهشان را شکل میدهند .با تحلیل مصاحبه ها سوه نووع مقولوه عموده بوه عنووان عامول پیودایش
هویّت اجتماعی شناسایی شدند که عبارتاند از :مقوله اجتماعی ،مقولوه اقتصوادی و مقولوه فوردی.
برای مقوله اجتمواعی نیوز سوه زیرمقولوه اسوتخراج شود کوه عبوارتانود از :مقولوه فرهنگوی ،مقولوه
خانوادگی و مقوله محل سکونت .همانطور که از نوامگوذاری مقولوههوای هسوتهای و ریزمقولوههوا
پیداست ،هویّت اجتماعی پدیدهای برساختشده اجتماعی است و جوانان با تحت تأثیر قرار گرفتن
از عوامل جامعهشناختی ،به تعریف از خوود در فضوای رسوانه مبوادرت مویورزنود .یافتوههوای ایون
پژوهش با نظریوه روزنبورگ ،گوافمن ،کوولی ،کاسوتلز و نتیجوه یافتوههوای پژوهشوی باقریوان فور و
همکووواران (،)9913قربوووان میووورک محلوووه و خزایوووی ( ،)9912صوووبوری و همکووواران (،)9912
دیویس )2592(9و تیلر ( )2592مطابقت دارد.
با تحلیل سؤال سوم پژوهش ،مشخص شد که به واسوطه حاکمیوت فنواوریهوای ارتبواطی در
«دهکده جهانی»  ،افراد دوست دارند اتفاقات را هر لحظه رصد کنند یا در بازارهای جهانی حضوور
فعال داشته باشند یا آموزشهای مجازی را در جهان «کرونازده» در بستر شبکههای اجتماعی دنبوال
کنند؛ ک ه در این فرایند برخی پیامدها مثبت و برخی دیگور منفوی گوزارش شوده اسوت .در شورایط
حاضر ،در سطح جهانی و کالن ،ما با پدیدة رو به تزاید جهانی شدن و بوه تبوس آن ،هویوت جهوانی
روبه رو هستیم و از طرفی نیز در قید و بند معیارها ،ارزش ها و آیین دینی و ملی .لوذا اغلوب جوانوان
با مسئله بحران هویت روبه رو می شوند؛ به طوریکه در برابر الگوها و انگوارههوای موذهبی ،ملوی و
جهانی متفاوت عمل میکنند .بسیاری از جوانان به دلیل برخی سیاستگذاریهای اجتماعی و عدم
تشخیص الگوهای محلی و ملی دچار نوعی ابهام در سطوح مختلف هوویتی مویشووند و نواگزیر بوا
شخصیتی متزلزل و ناپایدار پرورش مییابند .بحران هویت سبب میشود جوان در ارزیوابی کلوی از
خود ،با سردرگمیِ توأم با یأس و ناامیدی مواجه شود؛ زیرا برای جوان معیاری مشخص بوه منظوور
شوناخت از «خووود اجتموواعی» وجووود نودارد .بووه عبووارتی ،او نموویدانود در تعریووف از خووود ،مرجووس
1. Devis
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ارجاعات ارزشی و هنجاری اش کدام است؟ آیا در سازماندهی شخصیت خود به گروه های مرجوس
قومی ،ملی و مذهبی استناد خواهد کرد یا به افرادی که در خارج از مرزها هستند و تنها تصوویر یوا
فیلمی از او میبیند؟
تحلیل مصاحبهها نشان داد پیامدهای مثبوت اسوتفاده از فنواوریهوای ارتبواطی کوه در تعریوف
هویّت اجتماعی جوانان استخراج شود ،عبوارتانود از .9 :تقویوت مشوارکت اجتمواعی؛  .2افوزایش
آگاهی؛  .9تقویت هم گرایی در تمام سطوح هویّتی .پیامدهای منفی استخراجشده عبارتاند از.9 :
تزلزل فرهنگی؛  .2کاهش اعتماد؛  .9شکاف نسلی؛  .4کاهش تعامالت در فضای واقعی.
سیاست گذاری هوشمند ،تربیت صحیح و سواد رسانه مقولههایی بودند که بوه عنووان راههوای
مقابله با پیامدهای منفی استفاده از فناوریهای ارتباطی اسوتخراج شود .از نظور مشوارکتکننودگان،
این مقولههای سهگانه میتوانند ساختار هویّوت اجتمواعی را انسوجام بخشوند و توجوه هماهنو
سطوح هویّتی را میسر سازند.
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