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کاوشی کیفی از چگونگی خوانش جوانان از ایران در 

 اینستاگرام
  ندا جواهرچیان

  سید علیرضا افشانی

 چکیده

مطالعه جوانان ایران در فضای مجازی را در میان اند چگونگی خوانش  نویسندگان مقاله سعی داشته

نفر از جوانان  22گیری نظری،  تفاده از نمونهای و اس براساس رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه 1کنند.

ها  گیری نظری تا اشباع داده فرایند نمونه فعال در فضای مجازی در شهر یزد انتخاب و مصاحبه شدند.

ادامه یافت.  اطالعات گردآوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تحلیل 

مقوله اصلی و یک مقوله هسته( و مدل پارادایمی  18ان )شامل ها در قالب خط داست قرارگرفت و یافته

دهنده این واقعیت است  های جوانان فعال در فضای مجازی از ایران نشان کلی روایت طور  ارائه شد.  به

ای،  ای و همچنین در فضای سیال رسانه محلی و کاشت رسانه -که به واسطه دانش تاریخی

شود که  می شود و وضعیتی پیدا های متفاوتی همراه می ز ایران با پویاییجوانان ا  های شناختی ارزیابی

عینی شود.  در چنین وضعیتی جهان ذهنی و  در آن سرافکندگی و ناامیدی با امید و افتخار ترکیب می

راهبردها   شود که های ملی و بومی می های فراگیر در ارزش طورمداوم درگیر بازاندیشی کنندگان به مشارکت

 آورد.  ها به ارمغان می پیامدهای متفاوتی را برای آنو 

 ، فضای مجازی، جوانان، اینستاگرام، یزد.ایران: خوانش از های كلیدی واژه
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 مقدمه

های توسعه اقتصادی و به دلیل وقوع انقالب اسالمی و اجرای برنامه ایران در طول چند دهه

جتماعی و فرهنگی فراوانی را پشت سر گذاشته اجتماعی در کشور و نتایج آن تغییرات سیاسی، ا

ای از های نوسازی و توسعه بوده است و مجموعهای که همواره در معرض برنامهاست. به گونه

های توسعه ساختارهای آن را دگرگون کرده است. این تحول رویدادهای تاریخی و جریان

های افراد نسبت به ایران به نگرشها و زمینه مساعدی برای بروز تغییراتی در ارزش"ساختاری 

 (. ۳: 1۳۹۰نیا، )آزادارمکی و ظهیری"وجود آورده است

ها ورود به جامعه اطالعاتی و جهان مجازی، بستر و زمینه مناسبی جهت افزایش تفاوت

وجود آورده است.  هر چند جوامع همیشه با تغییراتی در عناصر ساختی، فرهنگی، الگوها و  به

ها اکنون آهنگ دگرگونیاند اما رو بوده صورت آرام و تدریجی روبه ها بهدئولوژیها یا ایارزش

ها بر زندگی افراد افزایش یافته است.  تری به خود گرفته زیرا استفاده اثر رسانهروند سریع

ها و  تنها ارزش نه  توان گفت جوانان، به ویژه جوانان فعال در فضای مجازی  کلی می طور به

های مخاطبان اثر   ها و نگرش دهند بلکه خود نیز از ارزش ی خاصی را رواج میها نگرش

پذیرند.  در واقع معروفیت این افراد برعکس افراد مشهور )هنرمندان، ورزشکاران، فعاالن  می

های اجتماعی مجازی است و با اینکه در خارج از این فضا  سیاسی، اقتصادی و...( بیشتر در شبکه

 اند، اما اثر زیادی بر مخاطبان خود دارند.   دهکمتر شناخته ش

های مختلف زندگی فردی بر ابعاد و ساحت توان گفت احتماال اثر رسانهبا این مقدمه، می

و اجتماعی، موجب دگرگونی در خوانش جوانان از مفهوم ایران گردیده است.  در این میان 

 (. 56: 1۳۹۳می دارند )پوررضا، مثابه یک فناوری نقش مه های اجتماعی مجازی بهشبکه

به این نکات، این مقاله در پی شناخت خوانش جوانان فعال در فضای مجازی  از ایران  توجه با

شود؟ جوانان وقت زیادی از روز را گیرد و باز تعریف می است. چگونه این خوانش شکل می

زیادی را رصد کنند و شود که مطالب  کنند و همین باعث می های اجتماعی سپری می در شبکه

خود را بشناسند و افراد مورد های  مندی درباره مسائل مختلف اطالعات کسب کنند. عالقه

 عالقه خود را دنبال کنند.  
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کنند پس تعداد  مندی و سلیقه خود این افراد را دنبال می دلیل عالقه گروهی از مردم هم به

رسد. در نتیجه در یک  کند و به هزاران نفر می می روز افزایش پیدا کنندگان این افراد روزبه دنبال

های گوناگون دستکاری و  نظام ارزشی مخاطبانشان را در زمینهها و  توانند ارزش بستر کوچک می

نجوانان فعال یا فوذگران کوچک فضای مجازی اثر زیادی بر  شکل دهند. در چنین فضایی که

های اجتماعی مجازی از  طورعام شبکه که به شود گذارند، این پرسش مطرح می مخاطبان خود می

 سازند؟  می طریق جوانان فعال در فضای مجازی چه معنایی از ایران و ایرانی بودن

کند زیرا تالشی ایران مفهومی است که بسیار به ما نزدیک است اما دور و ناآشنا جلوه می

ت.  در واقع، پژوهش برای قرائت جوانان در وضعیت تحوالت جدید از آن صورت نگرفته اس

دنبال آن است که در مورد مفهوم خوانش ایران، تأثیرپذیری و تأثیرگذاری  طورخاص به حاضر به

ارزیابی  در بستر شهر یزد شبکه اجتماعی مجازی را از طریق نفوذگران کوچک فضای مجازی

تعامل زیادی د و دهن ای انجام می های گسترده جوانان در بافت نسبتا سنتی شهر یزد فعالیتکند.  

رسد تغییرات در نظام ارزشی جوانان با پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مختلفی  می دارند.  به نظر

های اجتماعی جوانان در مواجهه با همراه خواهد بود.  در این مقاله سعی شده است کنش

 گیرد.  ها، مورد واکاوی قرار های اجتماعی و فهم معنای ایران از طریق همین شبکه شبکه

 مروری بر مطالعات گذشته 

داوری  رویکردهای تفسیری آزاد از نظریه و مفاهیم حساس نیستند.  در واقع، محقق بدون پیش

شود بلکه از پیش براساس ادبیات موجود، نحوه ورود به واقعیت را  وارد میدان تحقیق نمی

دست  ز جهان تجربی بهشود و راهنمایی نظری را ا کند، با مفاهیم حساس آشنا می می مشخص

کند. بنابراین گرچه  آورد. این رویه چرایی و چگونگی مواجهه با واقعیت را نیز مشخص می می

ها بر مخاطبان مطرح شده است ولی با عنایت به  های ارتباطی متعددی درباره تأثیر رسانه نظریه

ط برخی از تحقیقات کنیم و فق ای، در اینجا به این نظریات اشاره نمی محوریت نظریه زمینه

و هویت انجام گرفته است و برخی ها  پیشین که بر محور موضوع مقاله یعنی رسانه

 کنیم. می دهد، مرور می مفهومی را نشانهای  حساسیت
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های نوین  ( بر این باور است که جهانی شدن و ظهور تکنولوژی1۳84رحمت اللهی )

طلبانه قومی در  ه تقویت مطالبات هویتارتباطی، تضعیف قدرت ملی را درپی داشته است و ب

( در خصوص 1۳84گودرزی )های  کشورهای چند قومی از جمله ایران منجر شده است. یافته

خواهی قومی را درپی دارد، تأیید میجدید، هویتهای  هویت و رسانه نیز این فرضیه که رسانه

ی با برجسته کردن نمادهای ا ماهواره های  دهد شبکه می های تحقیق وی نشاننماید.  یافته

گیری هویتی یکپارچه کمک  هویتی همچون پرچم، زبان، رقص و... به تقویت هویت و شکل

( تحت عنوان عوامل مؤثر بر 1۳۹۰های علیزاده و همکاران ) کنند.  به صورتی کلی تر، یافته می

های گروهی   رسانه هویت ملی بیانگر آن است که متغیرهای تبعیت از خانواده، میزان استفاده از

اند. ایزدی و قاسمی  و احساس رضایت از زندگی رابطه معناداری با گرایش به هویت ملی داشته

آموزان  ملی دانش -( در تحقیقی تأثیر استفاده از شبکه اطالعات جهانی بر هویت دینی1۳۹۰)

ن است موجب های فردی آ اند که استفاده ممتد از اینترنت که ناشی از جذابیت   نشان داده

 ملی شده است. -تضعیف هویت اجتماعی دینی

در خصوص عواملی مانند جنسیت ، خانواده، دبن و جغرافیا نیز تحقیقاتی انجام گرفته است. 

های اجتماعی بدون  های کاربران رسانه ( ارزش2۰18و همکاران ) 2های نیکو برای مثال طبق یافته

گذارد.  در این راستا،  شدن تأثیر می گی و جهانیدرنظر گرفتن جنسیت، بر نگرش آنها از زند

دهد خانواده زبان منطقه و جغرافیا، بستر  ( نشان می2۰15) ۳های پژوهشی سوالنز کامپوز یافته

کننده هویت افراد است و در هر کشوری نوع خاصی از روایت از هویت ملی وجود دارد.   تعیین

گیری  دادند که آموزش و تحصیالت در شکل ( نیز در تحقیقی نشان2۰12ادریس و همکاران )

کننده  مثابه تحکیم (، سرود ملی به2۰11) 4هویت ملی سهیم است. در پژوهش رادوسپ و وایکت

هویت ملی نقش مهمی در توسعه، تحکیم و بقای هویت ملی کشور در گذشته داشته است. 

ه جدید، زبان نقش بسیار (، در تحلیل گفتمان رسان2۰1۰االسالمی ) عالوه براین، به نظر شیخ

 مهمی در تقویت هویت دارد.  

های اجتماعی مجازی کمبود یک نگاه  به گسترش نفوذ شبکه توجه توان گفت با در مجموع می

اندازی  تفسیری در مطالعه تغییرات خوانش ایران از نگاه جوانان بسیار مشهود است، یعنی چشم
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روزمره تبیین کند. عالوه براین، روشن است  که تجربه و آگاهی عملی کنشگران را در زندگی

ها  های اجتماعی تعامل زیادی در این شبکه ترین کاربران شبکه ترین و اصلی عنوان مهم جوانان به

تأثیر قرار  دارند. این تعامل گسترده سبک زندگی امروز و به ویژه معنای هویت ایرانی را تحت

مبنای نظریه زمینه ای و روش کار در این نظریه  داده است.  براساس تحقیقات انجام گرفته بر

ای آنان  های فردی و زمینه توان تأثیرپذیری فرد از محتوای فضای مجازی را تابعی از ویژگی می

و شرایط محیطی درنظر گرفت که فرد در معرض آن قرار دارد.  بنابراین، با استفاده از نظریه 

هارچوب، سواالت مصاحبه تدوین و شرایط برای زمینه ای و تحقیقات انجام گرفته در این چ

آشنایی بیشتر با میدان تحقیق فراهم شد تا ضمن مطالعه چگونگی خوانش ایران از دیدگاه 

های ملی و گیری و تغییر هویت فردی و اجتماعی افراد در سایه ارزشجوانان، چگونگی شکل

 بومی شناخته شود.  

 روش پژوهش

ای انجام گرفته است.  این روش با  ی و از طریق روش نظریه زمینهاین مطالعه، با رویکرد کیف

یابی به معانی ذهنی  کنندگان همراه است و هدف از آن  دست تجربه و فهم مشارکت

سازی و از  شناسی، از یک سو قابلیت آن در نظریه اهمیت این روش»کنندگان است.  مشارکت

مزیدی شرف آبادی و های کیفی است ) سوی دیگر، امکان ایجاد ظرفی برای تحلیل داده

   (.۹7: 1۳۹7همکاران، 

مطالعه چگونگی تغییرات خوانش از ایران در فضای مجازی  هدف مشخص پژوهش حاضر 

پیروی شده است.  5گیری نظری و هدفمند است از جهت دسترسی به مصاحبه شوندگان، از نمونه

تر مورد تر و دقیقکه مسئله تحقیق را جزئیدلیل این جامعه هدف جوانان شهر یزد بوده است اما به

های اجتماعی مجازی را واکاوی قرار دهیم جوانانی که بیشترین ارتباط، تعامل و استفاده از شبکه

اند.  جوانانی که تعداد دنبال کنندگان )فالوور( باالیی دارند و وقت زیادی را اند، انتخاب شدهداشته

گیرند و تأثیرگذار هستند. تأثیر قرار می کنند و بیشتر تحتمیهای اجتماعی مجازی صرف در شبکه
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توان چگونگی خوانش از مفهوم ایران را مورد مطالعه قرار داد. در  می به نظر ما، از این طریق، بهتر

 کننده در تحقیق آورده شده است. جدول شماره یک مشخصات جوانان شرکت

 قكنندگان تحقی : مشخصات مشاركتجدول شماره یک

 تعداد دنبال كنندگان در اینستاگرام سن وضعیت شغلی مدرک تحصیلی نام مستعار

 11۹۰۰ 18 دانشجو دیپلم زهرا

 142۰۰ 26 دانشجو لیسانس نگار

 116۰۰ 1۹ عکاس لیسانس سجاد

 12۳۰۰ 1۹ عکاس لیسانس محمد

 16۳2۰ 2۰ معمار دیپلم رضا

 18۰۰۰ 21 طراح داخلی لیسانس یاسین

ی ارشدکارشناس ندا  16۰۰۰ 27 کارمند 

 147۰۰ 2۳ کارمند دیپلم علی

 182۰۰ 28 کارمند کارشناسی ارشد نجمه

 141۰۰ 2۳ آرایشگر لیسانس آرزو

 1۹2۰۰ 24 خیاط دیپلم زینب

 1۳۳5۰ 22 آرایشگر فوق دیپلم ریحانه

 12۳۰۰ 21 کارمند فوق دیپلم مریم

 156۰۰ 25 ایبازاریاب شبکه دیپلم یحیی

دیپلم فوق محسن  116۰۰ 28 امالک/کارواش 

 172۰۰ 2۹ کارمند دیپلم احرفمد

 1۳1۰۰ 24 دانشجو لیسانس مهدیه

 145۰۰ 22 دانشجو دیپلم فاطمه

 1۰6۰۰ 2۳ دانشجو فوق دیپلم زهره

 124۰۰ 26 دانشجو لیسانس مینا

 21۰۰۰ 2۳ کارمند لیسانس مسعود

 114۰۰ 26 کارمند کارشناسی ارشد فرشته
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عمیق، تا رسیدن به  های عمیق و نیمه ها با استفاده از تکنیک مصاحبه آوری داده معفرایند ج

نفر از  22ادامه یافت و در این مسیر، با  8گیری نظری اشباع نظری براساس نمونه

شود،   می که مشخصات جمعیت شناختی آنها در جدول شماره یک مشاهده کنندگان مشارکت

آوری  شده به نوشتار تبدیل شد. فرآیند جمع های ضبط احبههایی انجام شد.  سپس مص مصاحبه

برای کدگذاری  6خط به آیند، از تحلیل خط ها پیش رفت.  در این فر ها، همراه با تحلیل داده داده

استفاده  ۹و گزینشی 8ها، از کدگذاری محوری استفاده شد و همراه با توسعه مفاهیم و مقوله 7باز

ها را در شش دسته جای می مدل پارادایمی، مقوله  دایمی ارائه شد.شد.  درانتها نیز مدل پارا

های  که از مدل استفاده نشود ممکن است نظریه تولیدی فاقد دقت و پیچیدگی صورتی دهد.  در

ها عبارتند از: شرایط علی، شرایط زمینه  (.  این دسته1۰۰: 1۳87الزم باشد )استراس و کوربین، 

 گر، راهبردها و پیامدها. ری، شرایط مداخلهای )بسترساز(، مقوله محو

کنندگان؛ و  روش کسب اعتماد به مشاهدات در این پژوهش، تایید همکاران؛ تأیید مشارکت

تحقیق نیز مبتنی بر رعایت اصول و نکات مصاحبه، ثبت 1توصیف غنی است. اتکاپذیری

 سازی دقیق انجام گرفته است. رخدادهای کامل و پیاده

 یقهای تحق یافته

های  های فرعی، مقوله های اصلی، مفاهیم، مقوله های تحقیق، گزاره با ارزیابی دقیق متن مصاحبه

پردازی و در جدول  اصلی و درنهایت مقوله هسته، در فرایندی طوالنی، دقیق و جزئی، مفهوم

فرعی مقوله  ۳1مقولة اصلی،  18شماره دو ارائه شده است.  درنتیجه این فرایند، مقوله هسته از 

های تحقیق در دو بخش خط داستان و مدل پارادایمی  مفهوم برساخته شد.  در اینجا یافته 47و 

های پژوهش در جدول نیامده است اما در قالب خط  دلیل کمبود فضا، گزاره ارائه خواهد شد.  به

 شود.ها اشاره میداستان به برخی از گزاره
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 جدول شماره دو: مفاهیم و مقوالت پژوهش

 مقوالت اصلی مقوالت فرعی مفاهیم

 افزایش دانش تاریخی
 محلی-افزایش دانش تاریخی محلی-تقویت دانش تاریخی

 افزایش دانش محلی

از همسویی تا تقابل فرهنگ ملی و  تقابل فرهنگ ملی و مذهبی

 مذهبی

رابطه نامتعین فرهنگ ملی و 

 همسویی فرهنگ ملی و مذهب مذهبی

 ایسیالیت تأثیرگذاری رسانه ایناهمگونی تأثیرگذاری رسانه از رسانه تابع نوع استفاده

 تأثیرگذاری تبلیغات
 ای تسهیالت رسانه ای کاشت رسانه

 تأثیر رسانه بر افکار عمومی

 تضعیف هویت یزدی
 تغییرات در هویت بومی تضعیف هویت یزدی

 کمرنگ شدن لهجه یزدی

 تبلیغ یزد
 تبلیغ برای معرفی یزد

 شناسایی هویت یزدی
 معرفی یزد

 تقویت گردشگری یزد تقویت گردشگری یزد

 تقویت هویت یزدی تقویت هویت یزدی

 ها تضعیف قومیت
 همانند سازی قومی ناقض اصالت قومی

 ها سازی قومیت  تالش برای یکسان

 ها معرفی قومیت ها معرفی قومیت

 های قومیتی کمرنگ شدن تأثیر جوک برجستگی هویت قومی
های  کمرنگ شدن تأثیر جوک

 قومیتی

 تقویت هویت قومی تقویت هویت قومی

گیری ذائقه ایران دوستی در بستر  شکل

 فضای مجازی
 گیری ذائقه نسبت به ایران شکل

ارزیابی شناختی ناهمسان از 

 ایران

تعریف فرهنگ ایران در بستر فضای 

 مجازی

 بازاندیشی در ایران دوستی
 دیشی در ایران دوستیبازان

 عواطف آونگی نسبت به ایران

 عالقمندی به ادبیات فارسی
 عالقه به زبان فارسی

 حساسیت نسبت به زبان فارسی بومی-همگرایی زبان رسمی

 حفظ و شناساندن لهجه یزدی حفظ لهجه یزدی
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 مقوالت اصلی مقوالت فرعی مفاهیم

 شناساندن لهجه یزدی

 عدم تعصب نسبت به زبان فارسی
 بومی -واگرایی زبان رسمی زبان محاوره عدم تعصب به نفوذ

 نفوذ زبان محاوره به جای فارسی اصیل

 تفاخر به ورزش تفاخر به ورزش ایران

 تفاخر به ایران

 تفاخر به نوعدوستی ایرانیان
 تفاخر به رفتارهای مثبت فرهنگی

 افتخار به صبر و بردباری ایرانیان

 تفاخر به گذشته ایران

 افتخار به سرزمین ن تاریخی امنتفاخر به سرزمی

 تفاخر به امنیت ایران

 احساس یاس از ایرانی بودن احساس یاس از ایرانی بودن
 سرافکندگی از ایرانی بودن

 احساس شرم از ایرانی بودن احساس شرم از ایرانی بودن

 نبود نوزایی علمی و فکری در ایران

 تنبلی نسل کنونی در اندیشه ورزی هفقدان رنسانس اندیش عدم نوزایی اندیشه

 نفوذ زبان محاوره به جای فارسی اصیل

 تمایل به دفاع از کشور تمایل به دفاع از کشور
 مسئله دفاع از ایران

 عدم تمایل برای دفاع از کشور عدم تمایل برای دفاع از کشور

 هاتالش برای حفظ سنت هاتالش برای حفظ سنت
 وطنیهای تعلق به سنت

 تعلق به نمادهای وطنی تعلق به نمادهای وطنی

 گفتمان ضد فرهنگی گفتمان ضد فرهنگی

 گفتمان ضد فرهنگی
 ترویج فحاشی ترویج فحاشی

 توهین به اعتقادات
 قومیتی-های عقیدتی توهین

 توهین به اقوام

 خط داستان

یش دانش محلی شکل گرفته محلی که از مقوالت افزایش دانش تاریخی و افزا -دانش تاریخی

های مختلف برخوردار هستند، است در مورد دانش بومی و تاریخی خاصی که جوانان در حوزه

کند.  جوانان فعال )میکرواینفلوئنسرها( در فضای مجازی با دنیایی از اطالعات صحبت می

ایران و ایرانی  ها معموال آشنایی کلی ازکنند.  آن های مختلفی کسب میشوند و دانش مواجه می
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گیرد.  یکی های مجازی شکل میدارند که این آشنایی با مواجه شدن با انبوه اطالعات در شبکه

 گوید: باره می از مصاحبه شوندگان به نام محمد در این 

ها و دیدن  شد خبر نداشتم مطالعه پیج من خیلی از چیزهایی که در گذشته انجام می»

 «.بیشتر نسبت به گذشته اطالعات کسب کنم های مختلف باعث شد خیلی عکس

کنند،  ای حضور دارند، فعالیت می جوانان فعال در فضای مجازی خودشان در فضای رسانه

ها را  کنند، باالی ده هزار دنبال کننده )فالوور( دارند و هر روز مرتب این شبکه کنشگری می

ها تأثیرگذار است. این  های آن رزشکنند و از این طریق رسانه بر افکار، نگرش و ا بازدید می

های اجتماعی امکان تبادل انواع محتوا  همان نکته یکی از پژوهشگران است که طبق ان شبکه

تواند در رسانه اجتماعی محتوا خلق کند، نظر بدهد و محتوای  آورند و هرکسی می فراهم می

 (. 2۰1۰، 1موجود را زیاد )اسکات

ای گنگ و های اجتماعی مجازی در میان جوانان رابطهبکهبین فرهنگ ملی و مذهبی در ش  

شود و ترکیب  ها دیده میگرایانه و مذهبی هر دو در آن های ملی غیرشفاف برقرار است. سویه

این هر دو نیز امری ساده و عینی نیست که بتوان به سادگی خط مرزی بین آن کشید، بلکه 

 ه گفته یکی از مصاحبه شوندگان به نام ریحانه:همراه با سیالیت نظر و عقیده همراه است. ب

شه با چیزهایی که اسالم گفته  کنم چیزهایی که در فرهنگ ملی تبلیغ می من فکر می»

منافاتی نداره. هویت ملی گفته کردار نیک، گفتار نیک، پندار نیک و اسالم همین رو یه 

 «جور دیگه گفته

های متفاوتی در ذهن کند. واقعیتعین میچنین وضعیتی خوانش از ایران را سیال و نامت

اند، رویدادها به محاق رفته»توان گفت گیرد.  میکنندگان نسبت به ایران شکل میمشارکت

کردند امروزه واسطه های دو بعدی خود را عیان میرویدادها اگر در گذشته از دریچه چشم

های یل و سایر رسانه در حکم عینکها، صفحات موبااند. مانیتورها، ماهوارهدیگری پیدا کرده

کنیم اند.  ایران و جهانی که در آن زندگی میها را پوشاندهجدیدی هستند که همیشه مقابل چشم

کنیم، بیشتر از آنکه با واقعیت همخوانی داشته شنویم و باور میشناسیم، اخباری که میو می

______________________________________________________________ 
1 Scott 
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ها و ابزارهای ارتباطی م، ساخته رسانهباشد یا با تجربه شخصی و زیسته با آن مواجه شده باشی

 (.  1۳۹6)قنبری، « جدید است

 یکی از مصاحبه شوندگان به نام مینا معتقد است: 

ها  تلگرام و اینستاگرام از پرطرفدارترین شبکه اجتماعی هستن و تبلیغاتی که در این شبکه»

تونه تأثیر بذاره روی  گذارن خیلی می های پرطرفدار میهایی که پیج شه و مطالبی و عکس می

 «مندیشون نسب به ایران و اتفاقاتی که میفته تفکر آدما و عالقه

 گوید:  محمد، یکی دیگر از مصاحب شودگان می

چه  تونند هم فرهنگ رو تضعیف کنند هم تقویت بستگی داره های اجتماعی می شبکه»

 «افرادی رو دنبال کنی یا چه مطالبی رو بخونی

های اجتماعی مجازی، بازاندیشی در مسائل مختلف از جمله  شبکهیکی از کارکردهای 

مسائل اجتماعی، فرهنگی و... در جامعه است.  این بازاندیشی نوعی تفکر جدید است که 

کنند و با  مفاهیم مختلف پرسش می  تر از قبل درباره وجود آمده است و مردم آگاهانه به

کنند.  به همین دلیل نوعی جریان تفکر عمیق و  پرسند و بحث و استدالل می کنجکاوی سؤال می

شنوند و نقد  کنند، پاسخ می شود که مردم سؤال می بازاندیشی و نوعی تفکر انتقادی تولید می

وچرا در مورد تاریخ  و   کنند.  این در حالی است که در گذشته، فرصت  بازاندیشی و چون می

دوستی،  گیری ذائقه ایران ر مقابل شکل(. د1۳۹4هویت ایرانی محدود بوده است )فاضلی، 

های اجتماعی مجازی باعث تغییر در نوع نگاه و ایجاد  خصلت انتقال دانش و آگاهی در شبکه

ای که  گونه شود. به تحوالت فکری در ذهن جوانان فعال در شبکه ها)میکرواینفلوئسرها( می

نگاهشان نسبت به ایران تغییر کرده ها  ها معتقدند با حضور و فعالیت در این شبکه ای از آن عده

 گوید: باره می است. یکی از مصاحبه شوندگان به نام مریم در این 

بینم که افراد  شه چون می ام به ایران کمتر می ها بیشتر باشم عالقه هر چقدر در این شبکه»

 «.تره دیگه در جاهای دیگه چقدر امکانات دارن چقدر زندگی براشون راحت

ت یزدی نوعی اعتبار قائل شدن برای هویت یزدی است. براساس این شناخت شناسایی هوی

 گوید: کند. یکی از مصاحبه شوندگان به نام سجاد در این باره می فرد به یزدی بودن خود افتخار می
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نویسم  من تو پروفایلم نوشتم یزدی هستم و همیشه لوکیشن عکسام اگر یزد باشه می»

 «.کنم ته شده بشه و بهش افتخار میخوام یزد برای همه شناخ می

تضعیف هویت یزدی نقطه مقابل شناسایی هویت یزدی است که یکی از مصاحبه شوندگان  

 کند: به نام آرزو به آن اشاره می

گن که  کنن می ها میان مسخره می ها هویت یزدی رو تضعیف کرده خیلی به نظرم این شبکه»

که واقعا ندارن و خب وقتی کسی هم تا االن یزدیا خسیسن یا یک سری خصوصیاتی میگن 

 «.کنه با یزدیا آشنایی نداشته باور می

ها و تالش برای یکسانهماند سازی فرهنگ قومی)آسیمیالسیون(از مقوالت تضعیف قومیت

های اجتماعی مجازی افراد با گرایشات فکری ها ساخته شده است.  در شبکهسازی قومیت

ای از افراد هستند که کنند. عدهدام بر مبنای تفکرات خود عمل میمتفاوت حضور دارند که هرک

شوند. یکی از های قومی میهای مختلف باعث تضعیف هویتبا گذاشتن مطالب و عکس

 گوید:مصاحبه شوندگان به نام زهره می

مون خیلی دیدیم زیر  کنه همههای اجتماعی مجازی قومیت رو تضعیف میبه نظرم شبکه»

شون یا لباسشون رو  گن یا لهجه های مختلف دری وری می ها به قومیت پستبعضی از 

 «کنن  مسخره می

های قومی و افزایش تعلق گیری هویتهای موجود نیز، برخی نویسندگان شکلدر پژوهش

های مادون هویت ملی در جریان جهانی شدن را با تضعیف پیوند فرهنگخاطر به خرده

دانند و همگرایی و انسجام ملی را در معرض خطر  و ادف میسرزمینی و فرهنگ غالب متر

(.  در مقابل، این نظر نیز 88: 1۳8۹کنند )احمدی پور و همکاران،  تهدید شونده توصیف می

زبانی در یک جامعه، نشانه روحیه مدارای شهروندانی است که در  -وجود دارد که تنوع قومی

(. یکی از مصاحبه شوندگان به نام 51: 1۳86ی، کنند )سلیمکنار یکدیگر در صلح زندگی می

 نجمه معتقد است:

ها تمرکز کردند و اونا رو معرفی  ها به وجود اومد بیشتر روی فرهنگ قومیت وقتی این شبکه»

ها باهم دوست هستند و اتفاقا خیلی از هم کرد.خیلی از اقوام هستند که االن در این شبکه

 «.کنند دفاع می
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های اجتماعی در جهت همانندسازی قومی حرکت خی از افراد در شبکهدر زمان حاضر بر

رنگ نشان دهند  ها با یکدیگر را در ابعاد مختلف کم های قومیت کنند تفاوت کنند و تالش می می

های جوانان نشان گذارد. گفته نسبت به مفهوم ایران تأثیر می که این موضوع بر ارزیابی شناختی

های قومی و ملی چهار راهبرد را انتخاب کنند.  است در ارتباط با هویت دهد که افراد ممکنمی

که در دو سر این پیوستار راهبرد انسجام و در حاشیه ماندن قرار دارد.  افرادی که راهبرد  نحوی به

گزینند دارای میزان باالیی از دو هویت ملی و قومی هستند و در هر دو فرهنگ  انسجام را برمی

 (. 16۰: 1۳۹۳مسعودنیا و همکاران، «)مشارکت دارندقومی و ملی 

 گوید:یکی از مصاحبه شوندگان به نام ندا می

کنند. تقویت  کنم هویت قومی و ملی از هم جدا نیستند و همدیگر رو تقویت میمن فکر می»

درنهایت   شه ما هر قومیتی هم داشته باشیم هویت قومی باعث تقویت هویت ملی هم می

 «. یمایرانی هست

 همچنین یکی دیگر از مصاحبه شوندگان به نام فرشته معتقد است که:

به خاطر همین  شه که بگن همه مثل هم هستن ها بیشتر تالش می به نظر من تو این شبکه»

 «.شه شه و هویت ملی پررنگ می رنگ می کم کم ها کم کنم قومیت فکر می

های اجتماعی  های قومی در شبکه رسد تصویری که از تعلق نسبت به گروه می به نظر 

 های مذکور مؤثر است.  گیری تصورات قالبی آنان از گروه آید بر شکل مجازی به نمایش درمی

های  ای است که به پررنگ شدن مفهوم قومیت در شبکهبرجستگی هویت قومی مقوله 

کنند و می اجتماعی مجازی اشاره دارد.  در برجستگی هویت قومی جوانان هویت خود را تبلیغ

رنگ کرده  های قومیتی را کمها، تأثیر جوکباز بودن فضای فکری و تالش برای معرفی قومیت

شود و در پی آن خوانش از ایران همراه با افتخار و است. به همین دلیل هویت قومی تقویت می

 های بومی و ملی خواهد بود.  با تعیین نگرش قومیتی درکمندی و همسو با ارزش عالقه

شود. یکی از مصاحبه شوندگان به نام یحیی در  کنیم ایران در اصل برای ما چگونه معنا می می

 گوید:این باره می



 

 

 

 

 
 1400مجله جهانی رسانه/ دوره شانزدهم، شماره اول، بهار و تابستان  42 

  

 های مختلفی هستند اما تبلیغیمن خیلی از افراد رو دیدم در اینستاگرام که با اینکه از قومیت»

 «.ن دارنکنند در مورد قومیتشون بیشتر تأکید بر روی ایران و ایرانی بودنمی

ارزیابی شناختی ناهمسان به شرایطی اشاره دارد که در آن نگرش به یک شی همزمان شامل 

های مثبت و منفی است و یا بین ابعاد مختلف نگرش اختالف وجود دارد )فابریگر و  ارزیابی

(.  برای مثال، ممکن است ما یک کاال را به لحاظ شناختی، مثبت ارزیابی کنیم 2۰1۰، 1۰همکاران

اما در بعد رفتاری تمایلی به مصرف آن نداشته باشیم و یا از نظر احساسی دچار تناقض شویم و 

مندی و آشنایی  دوستی به عالقه گیری ذائقه ایران (.  شکل72: 1۳۹4برعکس )ناصری و کیانپور، 

یم مختلفی شوند و مفاه ها با ایران بیشتر آشنا می ها در این شبکه جوانان با ایران اشاره دارد.  آن

گیری احساسات مختلفی نسبت به مفهوم ایران  کنند و همین باعث شکل از ایران را کشف می

تواند ذائقه ایران دوستی را به وجود آورد و از طرف دیگر شود. این اکتشاف از یک جنبه می می

باشد هایی در ذهن افراد موجب بازاندیشی در ارزیابی نسبت به ایران شود.  ممکن است کلیشه

دهد. های ذهنی میها شکل جدیدی به این قالب های اجتماعی مجازی با بازتعریف آنکه شبکه

 گوید:  یکی از مصاحبه شوندگان به نام محسن می

 کنم عالقمندیم به ایران بیشتر شده چون فهمیدم چقدر ها فعالیت می از وقتی در این شبکه»

 «ایران جاهای دیدنی و جذاب داره

افتد فرد به یکسری راهبردها برای  رد برداشت از مفهوم ایران اتفاقات متفاوت میوقتی در مو

زند.  احتمال دارد در  کند و به راهبردهای متفاوت دست می مقابله با این تناقضات فکر می

دهد  بومی که خود را با آن نشان می -مواجهه با این ارزیابی شناختی ناهمسان فرد با زبان رسمی

بومی از مقوالت فرعی  -یت اوست، همگرا شود.  مقوله همگرایی زبان رسمیو نشانه هو

مندی به ادبیات فارسی، حساسیت نسبت به زبان فارسی، حفظ و شناسایی لهجه یزدی  عالقه

مندی فرد نسبت به هویت ملی و بومی اشاره دارد؛ زیرا زبان  تشکیل شده است که به عالقه

آید. یکی از مصاحبه شوندگان  حساب می  یت ملی ایرانیان بهترین ارکان هو فارسی یکی از مهم

 گوید:  به نام  زهرا می
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کنم و برام مهمه فارسی حرف بزنم و بنویسم و بقیه هم اگر درست حرف  خیلی رعایت می»

 «.دم نزنن بهشون تذکر می

 ها، آداب و رسوم، عنوان حافظ بسیاری از ظرفیت های بومی به در کنار آن حفظ زبان 

 مند هستند.  های کسانی است که به ایران عالقه های بومی از اولویتها و دانش سنت

 گوید: یکی از مصاحبه شوندگان به نام مهدیه می

ها باعث شده بیشتر یزد در بین مردم شناخته بشه و وقتی از یزد خارج بشی و  این شبکه»

 «.کسی متوجه بشه یزدی هستی ازت بخوان که یزدی حرف بزنی

بومی واگرایی داشته  -ر مقابل جوانان فعال در اینستاگرام گاهی ممکن با زبان رسمید

باشند.  این مقوله از مقوالت فرعی عدم تعصب نسبت به زبان فارسی و نفوذ زبان محاوره به 

 جای فارسی اصیل تشکیل شده است.  

 گوید: یکی از مصاحبه شوندگان به نام مسعود می

 اس و تعصب خاصی نباید های دیگه فارسی هم یک زبانی مثل زبانکنم زبان  من فکر می»

 «.روی این زبان داشت

گیرد. یا  زمانی که ارزیابی فرد از ایران ناهمسان است. فرد در دو قطب یک پیوستار جای می 

احتمال دارد فرد به وجود ایران و مفهوم ایران تفاخر کند.  نخستین خوانش از دلبستگی و احساس 

گوید و نگاه دوم یک خوانش انتقادی است که عناصر شکوهمندی  بزرگی به ایران می شکوه و

برد. تفاخر به ایران از مقوالت فرعی تفاخر به ورزش، تفاخر به رفتارهای  می ایران را زیر سؤال

مثبت فرهنگی و تفاخر به سرزمین تاریخی امن تشکیل شده است که اشاره به احساس تعلق 

 گوید: لعه نسبت به ایران دارد.  یکی از مصاحبه شوندگان به نام علی میجوانان مورد مطا

گم که ایرانی هستم. مثال بوکسور ما که در  کنم و با افتخار می من به ریشه خودم افتخار می»

کنم یا ورزشکار المپیکمون مقام میاره با افتخار  امریکا مقام میاره خیلی احساس غرور می

 «م رو نشون میدم.عکس میذارم و خوشحالی

از سوی دیگر جوان ممکن است کال نسبت به ایرانی بودن احساس سرافکندگی داشته باشد. 

 گوید: یکی از مصاحبه شوندگان به نام زینب می
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کنند یا تحمل شنیدن عقاید مخالف رو ندارند  ها به هم توهین می پیج  بینی تو بعضی وقتی می»

 «.ز اینکه ایرانی هستیشی ا دن شرمنده می و به هم فحش می

مقوله عمده سرافکندگی بیشتر به احساسات منفی افراد مورد مطالعه نسبت به ایرانی بودن 

های اجتماعی بیش از دیگران فعالیت دارند و مسائل مختلفی را  اشاره دارد. این افراد در شبکه

د.  آنها در توصیف شون کنند و با نوعی تناقض نسبت به ایرانی بودن خود مواجه می تجربه می

خود و نحوه معرفی هویت خود به مفاهیمی اشاره دارند که براساس آن هویت ملی را در آن 

دهند و داوری احساس و آگاهی خود را در وجه مثبت و نیز انتقادی و سلبی مطرح  می جای

ن کنند. برخالف مفهوم سرافکندگی که حاکی از نارضایتی است ،در مفهوم تفاخر به ایرا می

توان دیدگاه مثبت و مطلوب نسبت به ایران مشاهده کرد.  دیدن بعضی مسائل باعث ایجاد  می

به خصلت فراگیری رسانه و سیالیت آن تا حدی طبیعی  توجه  شود که با احساسات منفی می

 رسد.   نظر می به

اصلی و گر وجود دارد که هم بر پدیده  در کنار این شرایط علی و پدیده اصلی شرایط مداخله

های قومی از یکسو بر ناهمسانی درک از مفهوم ایران و از  گذارد.  هویت ها تأثیر می هم بر راهبرد

گذارد. تفاخر نسب به ایران یا احساس سرافکندگی و ناامیدی از  ها اثر می طرف دیگر بر راهبرد

 ناپختگی اندیشه است. گانی یا  ایرانی بودن پیامدهایی در پی دارد. یک پیامد فقدان رنسانس اندیشه

این نکته ای است که یکی از نویسندگان به ان اشاره کرده است. براساس نظر این نویسنده 

های  و حرکتورزی ندارند  توان گفت ایرانیان سبک علمی مشخصی در تولید دانش و اندیشه می

یافته است.   های بیرونی نظم و نسق و یا در ادامه اقدامات و پروهشانجام شده کم فروغ است 

کند داشتن انقالب و به  شود و علم را به عاملی برای توسعه تبدیل می آنچه باعث پیشرفت می

کوشی و صبر و توجه به کیفیت الزاماتی  تعبیری رنسانس فکری در تولید علم است.  سخت

 (.152: 1۳۹6گرایی در ایران نیازمند آن است )مسعودنیا و همکاران،  است که علم

دانند باید از ایران  ر از پیامدهای ارزیابی ناهمسان از ایران این است که جوانان نمییکی دیگ

این  دفاع کنند یا نکنند یعنی تکلیف مشخصی ندارند. یکی از مصاحبه شوندگان به نام احمد در

 گوید:   باره می
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به خاطر ایران  بینم حاضر نیستم به چیزهایی که می توجه خواستم برم اما االن با قبال شاید می»

 «. بجنگم

بر منافعی که در پی   های نوین عالوه توان گفت دستاوردهای بشر از صنعت و فناوری می

همراه داشته  هایی را نیز به داشته و رفاهی که برای بشر به ارمغان آورده است، همواره آسیب

های انسانی و در  ارزشآسایش و تحکیم  ها با انگیزه تأمین رفاه و  است.  اگر چه بیشتر نوآوری

های  ها و استفاده فکری دلیل برخی کج حال به جهت نیل به کمال شکل گرفته است اما درعین

 ها نیز آسیب نادرست از ابزارهای جدید این اختراعات، گاه به جسم و جان و اخالق انسان

صاحبه (.  یکی از م82: 1۳۹6و همکاران،   کند )داوودی زند و فرهنگ را دگرگون می می

 گوید: شوندگان به نام نگار می

 دونن میان فقط هاشون می ای هستند که این فضاها رو محلی برای خالی کردن عقده یه عده»

 «.شه کنن خب اینا معلومه باعث تضعیف فرهنگ می دن مسخره می فحش می

 مدل پارادایمی

که در بستر مطالعه  هایی است دهنده جریان فرایندها و فعالیت مدل پارادایمی تحقیق نشان

گر،  ای، شرایط مداخله اتفاق افتاده است.  این مدل، از پنج قسمت شرایط علی، شرایط زمینه

گیرد که همه  راهبردها و پیامدها تشکیل شده است. در مرکز مدل نیز پدیده مرکزی قرار می

ین تحقیق اتفاق هایی که در بستر ا گیرد. جریان فرایندها و فعالیت ها حول آن شکل می فعالیت

دهنده  های جوانان فعال در فضای مجازی از ایران نشان دهد که روایت افتاده است، نشان می

ای و همچنین در فضای  محلی و مواجهه رسانه -واسطه دانش تاریخی این واقعیت است که به

. در این شود های متفاوتی همراه می از ایران با پویایی  های شناختی ای، ارزیابی سیال رسانه

شود. در چنین وضعیتی جهان  وضعیت پویا سرافکندگی و ناامیدی با امید و افتخار ترکیب می

های ملی و  های فراگیر در ارزش طور مداوم درگیر بازاندیشی کنندگان به ذهنی و عینی مشارکت

فی مدل آورد. در ادامه به معر شود که راهبردها و پیامدهای متفاوتی را به ارمغان می بومی می

 پردازیم. می یمپارادای
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شود، شرایط علی پژوهش حاضر عبارتند از:  که در مدل پارادایمی مشاهده می طور همان

ای، و سیالیت مذهبی، مواجهه رسانه -بومی، رابطه نامتعین فرهنگ ملی -دانش تاریخی

ن با آن مواجه کنندگا ای که مشارکت آورنده پدیده  وجود تأثیرگذاری رسانه. شرایط علی به

کند. شرایط علی  شوند، از اهمیت زیادی برخوردار است و نحوه مواجهه افراد را تعیین می می

شود جوانان در برداشت از ایران با ارزیابی شناختی ناهمسانی در فضای مجازی  موجب می

که شود. بدین معنی  مواجه شوند.  شرایط علی باعث ناهمسانی ارزیابی شناختی از ایران می

کنند،  جوانان فعال در فضای مجازی براساس عوامل متفاوتی که از دیگران و جامعه دریافت می

های  کنند ارزیابی مناسبی داشته باشند. این مواجهه و این پدیده البته تحت پویایی سعی می

     .گر است ای و شرایط مداخله شرایط زمینه

. همانند سازی فرهنگ قومی 1بارتند از: گر شناسایی شده در این پژوهش ع شرایط مداخله 

تر  . تضعیف هویت قومی.  در واقع، این شرایط به نیروهای کالن۳. برجستگی هویت قومی و  2

های  اجتماعی، اقتصادی سیاسی خارج از بستر تحقیق مرتبط است که بر پدیده و راهبرد

که خاص خود کنشگر است.   ای نیز شرایطی است گذارد.  شرایط زمینه کنندگان اثر می مشارکت

همانند سازی فرهنگ قومی و تضعیف هویت قومی بر ارزیابی افراد از مفهوم ایران تأثیر می

های اجتماعی در جهت همانند شدن قومی  گذارد. در زمان حاضر برخی از افراد در شبکه
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موضوع بر ها را کمرنگ نشان دهند که این  های قومیت کنند تفاوت کنند و تالش می حرکت می

ای است که افراد برای  گذارد. این تأثیر به گونهارزیابی شناختی نسبت به مفهوم ایران تأثیر می

 زنند. مواجهه با پدیده مرکزی دست به انتخاب راهبردهای مختلف می

. شناسایی هویت یزدی.  2.تضعیف هویت یزدی 1ای پژوهش حاضر عبارتند از:  شرایط زمینه

است و بیشتر در سطح خرد   ، شرایط خاصی است که ویژه بستر مورد مطالعهدر واقع این شرایط

کنندگان ارتباط دارد.  در واقع تضعیف هویت  های مشارکت شود و با پدیده و راهبرد واقع می

مدهبی،  -بومی، رابطه نامتعین فرهنگ ملی -یزدی و شناسایی هویت یزدی با دانش تاریخی

ثیرگذاری رسانه مرتبط است. همین شرایط است که جوانان را با ای و سیالیت تأ مواجهه رسانه

کند. راهبردهای  ی مرکزی که همان ارزیابی شناختی ناهمسان از ایران است، مواجهه می پدیده

 گیرد.   کنندگان در برابر پدیده مرکزی صورت می مشارکت

واگرایی زبان  .2بومی -. همگرایی زبان رسمی1راهبردهای مواجهه جوانان عبارتند از:

. سرافکندگی از ایرانی بودن.  هنگامی که جوان با ارزیابی ایران 4. تفاخر به ایران ۳بومی -رسمی

زند.  احتمال دارد در مواجهه با  شود دست به راهبردهای متفاوت می طور ناهمسان مواجه می به

ست همگرایی داشته بومی که نشانه هویتش ا -این ارزیابی شناختی ناهمسان فرد با زبان رسمی

  باشد یا از زبان بومی و رسمی ناراضی باشد، زیرا ارزیابی ناهمسان موجب تناقض در اندیشه

شود. ممکن است با ارزیابی ناهمسان از ایران به ایرانی بودن خود افتخار کند یا دچار یأس و  می

داشته باشد به مواجهه  بودن خودش شود.  اینکه فرد چه برداشتی از ایران سرافکندگی از ایرانی 

توان گفت شرایط علی بر تعیین راهبردهای  گردد. می محلی باز می -ای و دانش تاریخی رسانه

ی  گذارد.  پیامدها، نتایج راهبردهایی است که کنشگران در مواجهه با پدیده فرد تأثیر مستقیم می

کارگیری  آمده از به دست کنند. پیامدهای به گر اتخاذ می ای و مداخله مرکزی و شرایط زمینه

های  . فقدان اندیشه1کنندگان در این پژوهش عبارتند از:  های متفاوت مشارکت ها و کنش راهبرد

. تعلق ۳. پروبلماتیک دفاع از ایران 2گانی  . فقدان رنسانس اندیشه1. مسئله دفاع از ایران 2جدید 

شود و  ده مرکزی مواجه می. گفتمان ضدفرهنگی. وقتی فرد با پدی4های وطنی و  به سنت

همراه دارد که این پیامدها  کند، پیامدهایی را نیز به ها را برای مواجه شدن با آن انتخاب می راهبرد
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بودن خود احساس  ناشی از برداشت مثبت یا منفی آن پدیده است.  اگر فرد نسبت به ایرانی 

 کند.  خود سرافکنده است تجربه می تفاخر داشته باشد پیامدی متفاوت از کسی که از ایرانی بودن

 گیری نتیجه

سرزمین ایران از دیرباز شامل اقوام مختلف بوده است که در جغرافیای متفاوت این سرزمین 

اند و بین مردم همبستگی ملی و آرمان جمعی وجود داشته است. این همبستگی  زندگی کرده

ستگی و اتحاد درونی در بین هر سبب بقای کشور شده است. در کنار این همبستگی نوعی همب

های قومی و محلی وجود دارد. این پژوهش برمبنای  حساسیت به برخی مفاهیم  یک از گروه

توان گفت دانش  های برآمده از آن می به تجزیه و تحلیل داده توجه  نظری انجام گرفته است و با

ها در هدایت  یالیت رسانهای و س مذهبی، مواجهه رسانه -محلی و رابطه نامتعین ملی -تاریخی

های  شود. دانشی که جوانان نفوذگر در شبکه افراد، ارزیابی از ایران دستخوش تغییرات می

های  دهد.  شبکه ها را نسبت به ایران جهت میآورند نگرش آن اجتماعی مجازی به دست می

ز جمله هویت ملی های هویتی بشر ا اجتماعی در دنیای امروز در ماهیت، تکوین، عناصر، و بنیان

ها اندک و تعامل افراد محدود بود و  جوامع تأثیر شگرف دارند.  در گذشته که الگوها و نقش

یابی نسبتا  رفتند، هویت شمار می دهی هویت ملی به دولت و نهادهای رسمی عامل اصلی شکل

دگی آسان بود و هویت ملی از طرف نهادهای فرادولتی با چالش جدی مواجه نبود، با گستر

پیشینه تاریخی افراد، ای دارد.  جوامع امروز و ظهور رسانه به منزله نهاد مؤثر هویتی اهمیت ویژه

های مختلفی نسبت به موضوعات مختلف را در ذهن افراد  اند تفکرات و کلیشه اینکه از کجا برخاسته

 شود.  دهد که با قرار گرفتن در در برابر رسانه این موضوع تشدید می شکل می

های  عنوان ابزار قدرتمند انتقال دانش، گرایشات افراد در زمینه های اجتماعی مجازی به شبکه 

ها  به گسترة مخاطبان با آموزش و القای داده ها باتوجه کند. این شبکه مختلف را دستخوش تغییرات می

ها  این شبکههای گوناگون به هویت ملی شکل می دهند.  جوانان با گذراندن ساعات زیاد در  و ایده

لحاظ عوامل اقتصادی و سیاسی و   های خاص تاریخی و نیز به های زبانی و تجربه لحاظ تفاوت به 

های متناقض، این  بینند. با وجود نگرش فرهنگی و اجتماعی خود را نسبت به افراد دیگر متفاوت می
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نند و هم صفات منفی و امکان نیز وجود دارد که افراد همزمان دیگران را هم دارای صفات مثبت بدا

ها در یک بعد مثبت و در بعد دیگر منفی است.  یا اظهاراتی به زبان آورند که نشان دهد نگرش آن

هایی از موضوعات مختلف از جمله مفهوم ایران دارند  جوانان فعال در فضای شبکه اجتماعی ارزیابی

کلی صادر کرد.  گاهی براساس  ها حکم ای نیست که بتوان در مورد آن وجه امر ساده هیچ  که به

های بومی و ملی هستیم  افزایی بین ارزش ای شاهد همبستگی و هم گر و شرایط زمینه شرایط مداخله

رسد ایجاد فضای آزاد گفتگو و  نظر می گرایانه.  به و گاهی شاهد تفکرات قالبی و احساسات خاص

تواند خوانش مثبت تری از  ی اجتماعی میها تعامل در میان افراد در قالب محتواهای مختلف در شبکه

شده نشانگر آن است که  وجود آورد. مقوالت استخراج ایران در راستای ایجاد وفاق و همدلی به

کنند و این  های مجازی نگرش خود نسبت به ایران را بازاندیشی می تأثیر شبکه نفوذگران جوان تحت

 یرد. گ آنها قرار می  بازاندیشی تحت تأثیر هویت یزدی

اگر چوانان مورد مطالعه ارزیابی مثبتی نسبت به یزدی بودنشان داشته باشند ایران را نیز با 

های خود احساس  کنند.  اما اگر براساس آموزه کنند و به آن افتخار می نگرش مثبت خوانش می

د تعلقی نسبت به هویت بومی خود نداشته باشند، نسبت به ایران نیز ارزیابی مثبتی نخواهن

ها  کنند.  از نظر آن داشت و از ایرانی بودن خود احساس سرافکندگی و ناامیدی می

های ملی و بومی را  تواند ارزیابی آنها از ارزش ها می های قومیتی یا تضعیف قومیت برجستگی

 -جوانان مورد مطالعه از ایران، به واسطه دانش تاریخیتأثیر قرار دهد.  ارزیابی شناختی  تحت

های متفاوتی همراه  با پویایی ای، ای و همچنین حضور در فضای سیال رسانه مواجهه رسانهمحلی و 

توان گفت  شود.  می است، به طوری که سرافکندگی و ناامیدی با امید و افتخار ترکیب می

هدف آنها پیشرفت ایران و گیرند که  می های بومی و ملی و قومیتی همه در یک راستا قرار ارزش

پذیری اجتماعی و به پیشینه و فرهنگ و سرزمین امن تاریخی است.  افزایش مسئولیت افتخار

 شود.  به نظرتعهد نسبت به باورهای ملی در بین جوانان منجر به خوانش مثبت از ایران می

پذیری در بین جوانان رسد قبل از تالش برای تغییر نگاه به ایران بهتر است روحیه مسئولیت می

احتماال با تقویت این روحیه ارزیابی نسبت به ایران و ایرانی بودن نیز تغییر خواهد  تقویت شود.

توان گفت تحول مهمی که در جامعه ایران در سطح کالن به وقوع پیوسته،  کرد.  در مجموع می
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گام نهادن در مسیری است که توسط فضای مجازی احاطه شده است؛ گروههای جوان جامعه 

کند.  نهادینه شدن این تغییرات در  ها، رفتار و نگرششان تغییر می نات، ارزشمتأثر از این جریا

دهنده و تأثیرگذار بر جامعه، در نهایت منجر به  عنوان افراد تشکیل نفوذگران شبکه ای به

 شود.  های نهادینه شده در جوانان می بازاندیشی در ارزش

 منابع 
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