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-ملی در جامعه ایران: مرور نظام مند مقاالت علمیفرآیند و مطالعات هویتردیابیتکنیک 

 )1398-1373پژوهشی کیفی(

 
  زهیريرضا ، علی، وحید قاسمیخوراسگانی، علی ربانیمحمدعلی مومبینی

  

  )30/08/1400:، تاریخ پذیرش19/05/1400: (تاریخ دریافت

  

  چکیده

فرآیند، با استفاده از تحقیق حاضر در تالش است بر مبناي اصول کلی تکنیک ردیابی

پژوهشی -هاي کلی و ارزیابی انتقادي مقاالت علمیروش مرور نظام مند به واکاوي ویژگی

در بازه زمانی  57ملی در جامعه ایران بعد از انقالب مبتنی بر روش کیفی با موضوع هویت

دهد که آشنایی اندك محققان و اقدام نماید. نتایج تحقیق نشان می 1398تا  1373

فرآیند و سازوکارها و الزامات روش شناختی آن جهت پژوهشگران ایرانی با تکنیک ردیابی

ملی ها و مشکالت هویتبر چالشها، علل و عوامل موثر ها، شاخصشناسایی و تحلیل ویژگی

موجب شده است تا مقاالت انتخاب شده علی رغم نتایج و  57در جامعه ایران بعد از انقالب 

  اي در حوزه هاي عدیدهها و کاستیدستاوردهاي قابل مالحظه و قابل کاربرد با خالء

ها و از روش پذیري، و غفلتگرایانه، دشواري مقایسهشناختی چون تصویرسازي تقلیلروش
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هاي نوین و در حوزه تحلیلی چون تصویرسازي غیرفرآیندي و ساکن، تاکید مفرط بر تکنیک

  دهنده مواجه باشند. هاي علی پیوندعوامل سیاسی و فرهنگی، و غیبت مکانیسم

  

، روش کیفی، مرورنظام 57فرآیند، جامعه ایران بعد از انقالبتکنیک ردیابی مفاهیم اصلی:

  ملی.مند، هویت

  

  مقدمه

است.  متمایز ملیهايهویت دنیاي مدرن، دنیايجمعی است. باالترین سطح هویت 1ملیهویت

تعریف  دولت، کشور و جامعه یک به وابسته ملیهویت یک وسیله به شخصی فضایی هر چنین در

 جمعی جامعه از سويکردن هویتملی بیشتر ناظر به درونیهویت ).280: 1383(شولت، گرددمی

ملی را با تمام ابعادش درونی و آن را جزئی از شخصیت پذیري، هویتفرد است. فرد در فرآیند جامعه

اش ملی است که فرد به تشابهات ملی خود با هموطنانکند. از طریق درونی کردن هویتخویش می

   کند، همچنین بهها و جامعه در خود احساس میبرد و نوعی دلبستگی و تعهد به آنپی می

ها، پیوند او را با شود و این آگاهی از تفاوتهاي خود در مقام عنصري از جوامع دیگر آگاه میتفاوت

دهد تعریف هویت، ها نشان می). بررسی17: 1380(یوسفی، بخشدجامعه خویش استحکام می

اجتماعی به یک ها و تحوالتکیستی و چیستی هر فرد، گروه، جامعه و ملت در بطن دگرگونی

شود. به عبارت دیگر، هویت در زمره مقوالتی است که غدغه و ضرورت فردي و اجتماعی تبدیل مید

  یابد و حدود و محتواي آن مورد پرسش قرار ها اهمیت میي مشکالت و چالشاغلب در هنگامه

  ). 19: 2005(آپیا،  گیردمی

ر طول دو قرن اخیر، همزمان با آغاز تماس کشورهاي شرقی با جوامع غربی و دنیاي مدرن د

ملی) به یک دغدغه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در هاي هویتی (و به ویژه هویتمشکالت و چالش

هاي است. این امر موجب گردید تا نخبگان سیاسی، روشنفکران، و گروهجوامع شرقی تبدیل شده

رهایی از وضعیت  ملی واجتماعی جوامع شرق براي غلبه بر مشکالت عدیده داخلی، ایجاد انسجام

سازي را در سازي و ملتبندي نمایند و فرآیند هویتهاي مختلف هویتی را صورتاستعماري، روایت

یابی در کشورهاي شرقی و به ویژه سازي و هویتپیش گیرند. اما از آنجا که، منابع فرهنگی هویت

گرگونی هاي اجتماعی باشد، تغییرات و د(ملیت، دین، قومیت) می کشور ایران متکثر و متنوع

  هاي اجتماعی، ساز در میان کنشگران و گروهسازي منابع فرهنگی هویتتوانسته است با فعال

به طوري  .اي مواجه نمایدهاي عدیدههاي رسمی هویتی در این جوامع را با مشکالت و چالشروایت

 
1 National Identity 
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، بخش فراوانی از ملیها و مشکالت هویتکه، شناسایی و بررسی علل و عوامل موثر بر چالش

  دهد. مطالعات هویت در این جوامع را به خود اختصاص می

ملی ایران در قالب روایت هویتی و استقرار نظام سیاسی جدید، هویت 57همزمان با وقوع انقالب 

اي براي بندي شد و متعاقب آن اقدامات عدیدهایرانی صورت-گرا و بر مبناي تعریف اسالمیاسالم

؛ 1388؛ احمدي،1384؛ کچویان،1380(بشیریه، جامعه ایران انجام گرفتسازي در ملت

  به واسطه اقدامات فرهنگی و فرآیند  57). اما اگر چه در دهه اول بعد از انقالب 1389زهیري،

به بعد کنشگران  60بخش در سراسر جامعه نهادینه گردید، از اواخر دهه مشروعیتسازي، هویتملت

  ایرانی - حت تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مختلف، تعریف اسالمیهاي اجتماعی تو گروه

زدایی اي مواجه نموده و از آن آشناییها و مشکالت عدیدهملی در جامعه ایران را با چالشهویت

  ). 1395، 1393؛ رفیع پور،1389؛ زهیري،1384، 1382، 1381(احمدي، کردند

یرانی در حوزه مطالعات کیفی با رویکردها و دهد محققان و پژوهشگران اها نشان میبررسی

ها و مشکالت آن و چالش 57ملی در جامعه ایران بعد از انقالب هاي گوناگون به تحلیل هویتروش

در حوزه مطالعات کیفی موجب شده  شناختی و تحلیلیهاي روشها و کاستیخالءاما  پرداخته اند.

ملی ها و مشکالت هویتلل و عوامل موثر بر چالشها، عها، شاخصاست شناسایی و تحلیل ویژگی

 ها بیانگر آن است روشبررسیبه نحو مطلوب صورت نپذیرد.  57در جامعه ایران بعد از انقالب 

هاي تحقیق کیفی است که از سوي پژوهشگران ایرانی براي بررسی یکی از روش مورديمطالعه

  سیاسی و هاي تاریخ، علومحوزه ملی درموردي سطح کالن همچون هویتهاي تکپدیده

هاي ها و تکنیکاجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است. لیکن آشنایی اندك محققان با روشعلوم

ملی در تحقیقات موردي، باعث شده است تا تبیین علی هویتنوین قابل استفاده در تحقیقات تک

مند، تصویر با اتخاذ روش مرور نظاملذا ضروري است کیفی به شیوه دقیق و مناسب صورت نگیرد. 

  ها و مشکالت ها، علل و عوامل موثر بر چالشها و مولفهها، شاخصکامل و جامعی از ویژگی

ها مورد ملی ارائه شود و کمبودها و کاستیهاي پیشین هویتدر پژوهش 57ملی بعد از انقالب هویت

و پژوهشگران ایرانی در تحقیقات و مطالعات گردد تا محققان بررسی قرار گیرد. این امر موجب می

بپردازند و از  ها و مشکالت آنملی در جامعه ایران و چالشتحلیل هویتآتی به صورت هدفمند به 

  هاي یکسان جلوگیري نمایند. تکرار پژوهش

نخست، براي آشنایی و استفاده پژوهشگران و محققان کیفی از تحقیق حاضر در تالش است 

موردي سطح کالن همچون هاي تکهاي نوین قابل کاربرد جهت تبیین پدیدهنیکها و تکروش

موردي در فرآیند با هدف دستیابی به استنباط درونملی به معرفی روش و تکنیک ردیابیهویت

فرآیند، با استفاده از روش بر مبناي اصول کلی تکنیک ردیابی موردي بپردازد و دوم،تحقیقات تک

شناختی و تحلیلی و ارزیابی انتقادي مقاالت هاي توصیفی، روشبه واکاوي ویژگیمند مرور نظام
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در بازه  57ملی در جامعه ایران بعد از انقالب پژوهشی مبتنی بر روش کیفی با موضوع هویت-علمی

ها، و عوامل موثر بر ها، شاخصاقدام نماید و تصویر کامل و جامعی از ویژگی 1398تا  1373زمانی 

  ملی در جامعه ایران در این گونه مقاالت ارائه کند و کمبودها و ها و مشکالت هویتچالش

  ها را مورد بررسی قرار دهد.هاي آنکاستی

  

  فرآیند: مبانی، تعریف، انواع، اهداف، ابزارها و مراحلتکنیک ردیابی

  موردي و منطق استنباط بیزيمبانی: استنباط درون-1

هاي استنباطی و اجتماعی با استفاده از منطقتحقیقات کیفی علومتبیین یا استنباط علی در 

  استنباط «و » 1موردياستنباط بین«هاي تحلیلی مختلفی و بر مبناي دو شیوه تکنیک

، N>1اجتماعی با تعداد موارد تحت بررسی پذیرد. در تحقیقات علومصورت می» 2مورديدرون

کنند. موردي یاد میآید که از آن به استنباط بینمی تبیین علی بر اساس مقایسه موردها به دست

، تبیین علی بدون مقایسه موردها N=1اجتماعی با تعداد موارد تحت بررسی اما در تحقیقات علوم

). تکنیک 9-8: 1398کنند(طالبان،موردي یاد میآید که از آن به استنباط درونبه دست می

در تحقیقات  Yبه  Xهاي علی متصل کننده دیابی مکانیسمفرآیند یک ابزار تحلیلی براي رردیابی

هاي علی موردي به استنباطسازد با استفاد از مدارك درونموردي است که محقق را قادر میتک

  ).4: 2011(بیچ و پدرسن، هاي علی دست پیدا کندقوي درباره مکانیسم

موردي(درباره حضور/غیاب هاي درونفرآیند معقولیت و اعتبار استنباطدر تحقیق ردیابی

). یک ایده 16: 2015سازد(بنت و چکل،هاي علی) را منطق استنباط بیزي ممکن میمکانیسم

اساسی در هسته مرکزي منطق استنباط بیزي وجود دارد و آن این که علم یعنی استفاده مدارك 

). به عبارت 1: 2017هاي علی(بیچ،جدید براي به روزرسانی اطمینان محقق درباره اعتبار فرضیه

موردي تایید/عدم دیگر، منطق استنباط بیزي، مجموعه ابزارهاي منطقی جهت ارزیابی مدارك درون

  علی است که محققان هاي گوناگون مکانیسمتایید فرضیات مختلف درباره حضور/غیاب بخش

طق استنباط ها به روزرسانی نمایند. منشان را نسبت به اعتبار آن فرضیهتوانند اطمینانمی

ها در پرتو ها یا نظریهبیزي(برخالف منطق استنباط فراوانی) به روزرسانی احتمال اولیه فرضیه

دهد. مفهوم احتمال در نظریه بیزگرایی شواهد تجربی را بر اساس نظریه بیزگرایی احتمال انجام می

نسبت به درستی » حققدرجه باور م«نه همچون وجهی عینی از رویدادهاي عالم واقع بلکه از منظر 

شود که شود. لذا در رویکرد بیزي، هنگامی یک فرضیه علمی تایید مییک حکم یا فرضیه تعریف می

 
1 Cross-Case Inference  
2
 Within-Case Inference 
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اطمینان قبلی محقق نسبت به اعتبار آن فرضیه بعد از مشاهده مدارك جدید افزایش یابد یا احتمال 

آوري مدارك) از جمعآوري مدارك) از احتمال پیشینی آن(قبل پسینی آن فرضیه(پس از جمع

  ). 14- 11: 1398بیشتر شود(طالبان،

. 4باور پیشین×  3نمایی= احتمال درست 2عبارت است از باور پسین 1ساده ترین نوع قضیه بیز

آوري مدارك کند که اطمینان محقق نسبت به اعتبار یک فرضیه بعد از جمعاین قضیه بیان می

هاي که فرضیه نسبت به دیگر فرضیهرك مشروط بر این(احتمال پسین)، مساوي است با احتمال مدا

که یک فرضیه بر مبانی دانش قبلی صادق نمایی) و احتمال آن(احتمال درست رقیب صادق باشد

فرآیند، اگر باور پسینی موردي با استفاده از تکنیک ردیابیاست(احتمال پیشین). در تحقیق تک

شده) نسبت به باور سازيعلی تئوريیک مکانیسم (درباره وجود هر بخش از درباره یک فرضیه

کند و دهد و آن را تایید میپیشینی بزرگتر باشد، محقق اطمینان خود را در خصوص آن افزایش می

شده) سازيعلی تئوري(درباره وجود هر بخش از یک مکانیسم اگر باور پسینی درباره یک فرضیه

دهد و آن اطمینان خود را در خصوص آن کاهش مینسبت به باور پیشینی کوچکتر باشد، محقق 

  ). 213- 169: 2019و  88-83: 2016؛ بیچ و پدرسن،298- 267: 2015(بنت، کندفرضیه را رد می

  

  فرآیندتعریف و انواع ردیابی-2

فرآیند موردي است. روش ردیابیعلی در تحقیق تکفرآیند ابزار بررسی مکانیسمتکنیک ردیابی

(یا  بین یک متغیر مستقل- علیعلی و مکانیسمزنجیره- گرعلی مداخلهفرآیندهايکند تا تالش می

هاي علی ). بررسی مکانیسم6: 2015(متغیر وابسته) شناسایی شوند(بنت و چکل، متغیرها) و پیامد

هاي گردد تا محقق استنباطفرآیند موجب میموردي با استفاده از تکنیک ردیابیدر مطالعات تک

وردي قوي درباره چگونگی ایجاد پیامدها بسازد و سطح اطمینان خود را در مورد اعتبار معلی درون

فرآیند را می توان از شده به روزرسانی کند. سه نوع تحقیق ردیابیسازيهاي علی تئوريمکانیسم

فرآیند ردیابی«و » 6سازيفرآیند نظریهردیابی«، »5آزماییفرآیند نظریهردیابی«یکدیگر متمایز کرد: 

  ). 7- 6: 2011بیچ و پدرسن،»(7پیامدتبیین

  

 
1 Bayaes's Therom  
2 Posterior 
3 Likelihood 
4 Prior 
5
 Theory-Testing Process-Tracing, 

6
 Theory-Building Process-Tracing 

7
 Explaining-Outcome Process-Tracing 
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  علی اهداف: کشف و آزمون مکانیسم-3

  فرآیند موجب موردي با استفاده از تکنیک ردیابیهاي علی در مطالعات تکبررسی مکانیسم

موردي قوي درباره چگونگی ایجاد پیامدها بسازد و سطح هاي علی درونگردد تا محقق استنباطمی

ی تئوري سازي شده به روزرسانی کند. لذا، در هاي علّن خود را در مورد اعتبار مکانیسماطمینا

  ی ترین مفهوم براي دستیابی به تبیین علّکلیدي یعلّ فرآیند، اصطالح مکانیسمتحقیق ردیابی

شناسان کیفی متاخر معتقد هستند درك مکانیسمی و ). روش13- 11: 2015باشد(بنت و چکل،می

ی در علّ شناختی آن باعث شده است تا مفهوم مکانیسمانه از علیت و پیامدها و الزمات روشجبرگرای

  موردي قرار بگیرد.فرآیند در تحقیقات تککانون تکنیک ردیابی

) و X( مند و ثابت علتی، تمرکز تحلیلی از اتصال قانونعلّ در تبیین علی مبتنی بر مکانیسم

ها، علل نیستند کند بدین معنی که مکانیسمها تغییر پیدا مییان آنی م) به فرآیندهاي علYّپیامد(

ها را در یک رابطه تولیدي به آیند و آناي هستند که توسط علل به وجود مییبلکه فرآیندهاي علّ

ی در علّ هاي مختلفی از مفهوم مکانیسمدهد برداشتها نشان میکنند. بررسیپیامدها متصل می

) 2؛ Yو  Xگر میان ی به عنوان متغیرهاي مداخلهعلّ ) مکانیسم1آیند وجود دارد: فرتحقیق ردیابی

) فهم 3؛ Yو  Xعلی به عنوان رویدادهاي تجربی میان ی: مکانیسمعلّ گرا از مکانیسمفهم کمینه

ی به عنوان یک سیستم متشکل از قطعات متصل به هم براي علّ علی: مکانیسمسیستمی از مکانیسم

  ). 7- 2: 2017(بیچ،Yبه  Xعلی از نیروي انتقال

هاي 1بایست ترکیبی از هستیعلی را میعلی، هر بخش مکانیسمدر فهم سیستمی از مکانیسم

ها، ها(افراد، گروهی، هستیعلّ سازي کرد. در فهم سیستمی از مکانیسم، مفهوم2دار فعالیتعهده

ها، رفتارها، (کنش هاعوامل درگیر در فعالیت هاي ساختاري)ها یا پدیدهها، طبقات، دولتسازمان

ها تولیدکننده تغییر یا آن چیزي هستند که نیروهاي علی را از طریق باشند و این فعالیتاعمال) می

  به صورت صریح باز  Yو  Xدهند. در فهم سیستمی، فرآیند علی بین یک مکانیسم انتقال می

(بیچ و  گردندی به صورت تجربی ردیابی میعلّ مشود و هر کدام از اجزاي سازنده مکانیسمی

ی به وسیله علّ ). در این شرایط، با ردیابی تجربی هر بخش از مکانیسم85-79: 2019پدرسن،

ها، مدارك مکانیستی و به ویژه تجلیات قابل مشاهده مورد انتظار به جا مانده از فعالیت هستی

  ی در دنیاي واقعی بسازد.  چگونگی فرآیندهاي علّ ی قوي دربارههاي علّتواند استنباطمحقق می

  

  

 
1
 Entities 

2
 Activities 
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  هاي تجربی، مشاهدات و مدارك مکانیستیابزارها: آزمون-4

  هاي تجربیالف) آزمون

ها از مجموعه منطق استنباط بیزي براي به روزرسانی اطمینان محقق درباره اعتبار فرضیه

کند. لذا در منطق موردي استفاده میهاي تجربی جهت ارزیابی وزن استنباطی مدارك درونآزمون

هاي تجربی، به روزرسانی درجه اطمینان محقق به اعتبار یک فرضیه در پرتو بیزي هدف آزمون

-مشاهده موردتجلیات قابل«هاي تجربی، ). آزمون6: 2015 (پونتون و وله، مدارك تجربی است

مشاهده، کنند. تجلیات قابلمی بنديعلی را مشخص و فرمولبراي هر بخش از مکانیسم 1»انتظار

-ی باید پیدا شوند. در تحقیق ردیابیعلّمدارکی هستند که در صورت حضور هر بخش از مکانیسم

بایست مدارك الزم براي حضور هر شده میبینیفرآیند محقق براي کشف تجلیات تجربی پیش

  ی علّ(بر مبناي مکانیسم Yبه X ی ازعلّی را مشخص کند تا فرآیند انتقال نیرويعلّبخش از مکانیسم

  شده) تحلیل و آزمون شود. سازيتئوري

ها تابعی از قطعیت و در منطق استنباط بیزي به روزرسانی اطمینان محقق درباره اعتبار فرضیه

هاي قوي شامل دو بینیهاي تجربی، پیشیکتایی مدارك است. بر این اساس، در طراحی آزمون

  تحقیق  ). در12-11: 2017(بیچ، شوندمی» 3بینی قطعیپیش«و  »2بینی یکتاپیش«دسته 

هاي تجربی با یکتایی تواند قدرت آزمون را در جهت آزمونفرآیند محقق با ارزیابی شدید میردیابی

هاي تجربی را همراه با دو بعد انواع مختلف آزمون 4بیشتر و قطعیت بیشتر، حداکثر نماید. وان اورا

کند که منجر به چهار نوع آزمون تجربی شده است: بینی ها طبقه بندي مییشیکتایی و قطعیت پ

باد: در  ). آزمون  کاه211-207: 2010(بنت، 8مضاعف و قطعیت 7دودي ، تفنگ6، حلقه5در باد کاه

ها، بینیها، یکتایی و قطعیت اندکی دارند. آزمون حلقه: در این آزمون پیش بینیدر این آزمون پیش

دودي یکتایی باالیی و قطعیت دودي: آزمون تفنگت باال و یکتایی پایین دارند. آزمون تفنگقطعی

ها، همزمان قطعیت و یکتایی باالیی بینیمضاعف: در این آزمون پیشپایین دارند. آزمون قطعیت

ها در نیبیبندي پیشکردن این نوع مدارك در دنیاي واقعی، فرمول دارد اما با توجه به دشواري پیدا

  ). 3: 2011چنین مسیري غیرممکن است(کولیر،

 
1
 The Expected Observable Manifestations 

2
 Unique Prediction 

3
 Certain Prediction 

4 Van Evera, Stephen  
5
 Straw-In-The-Wind Test 

6
 Hoop Test 

7 Smoking Gun Test  
8
 Doubly Decisive Test 
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  ب) مشاهدات و مدارك مکانیستی

شناختی آن و اتخاذ منطق درك مکانیستی و جبرگرایانه از علیت و پیامدها و الزمات روش

ی هاي علّی درباره مکانیسمعلّ فرآیند موجب شده است استنباطاستنباط بیزي در تحقیقات ردیابی

کنند. پس از یاد می» مورديمدارك درون«ع خاصی از مدارك ممکن گردد که از آن به بر اساس نو

ی، محقق علّ مشاهده براي هر بخش از مکانیسمبینی تجلیات قابلهاي تجربی و پیشطراحی آزمون

آوري مواد تجربی الزم(از منابع اولیه و کند اما جمعشده را آغاز میبینیجوي مدارك پیشوجست

هاي عمومی، و دیگر اشکال منابع اولیه، ها، سخنرانیآرشیوي، خاطرهها، موادویه چون مصاحبهثان

شوند شان به مدارك تبدیل میتحقیق تاریخی، منابع روزنامه) پس از ارزیابی محتوا، دقت و احتمال

  شوند لذا از مشاهدات ی در یک مورد منفرد استفاده میعلّو براي دستیابی به استنباط

هاي کمی متفاوت (براي تعداد زیادي از موارد) در روش قابل مقایسه DSOsیا  1داده- مجموعه

  اي غیرقابل مقایسه» 2علی مشاهدات فرآیند«فرآیند، هستند. مواد تجربی الزم در تحقیق ردیابی

عبارت گیرند. به هاي مختلفی به خود میی، شکلعلّ باشند که براي آزمون هر بخش از مکانیسممی

اي هستند که هاي غیرقابل مقایسهتکه داده«ی علّ فرآیند مشاهدات فرآینددیگر، در تحقیق ردیابی

علی کمک کنند و به نفوذ متمایز در استنباطاطالعاتی درباره زمینه، فرآیند و مکانیسم تامین می

  ). 28-24: 2010(کولیر و همکاران، »نمایدمی

  فرآیند بر مبناي مدارك ی در تحقیقات ردیابیاط علّاما همچنان که مطرح شد استنب

- پذیرد لذا استفاده از مفهوم مشاهده فرآیندصورت می-مورديو نه مشاهدات درون-مورديدرون

-داده خام جمع«ی علّ کند. مشاهدات فرآیندی، اصطالح مشاهده را با اصطالح مدرك خلط میعلّ

باشند و بعد از ارزیابی محتوا و دقت مشاهدات توسط میشده قبل از ارزیابی محتواي و دقت آوري

). از این روست 73: 2016بیچ و پدرسون،»(شوندموردي تبدیل میاي به مدارك دروندانش زمینه

  ی علّ براي مواد تجربی الزم جهت استنباط» مدارك مکانیستی«معتقد است باید از اصطالح  3که بیچ

اي یند استفاده کرد. مدارك مکانیسی، هرگونه مواد تجربی بالقوهفرآموردي در تحقیق ردیابیدرون

مانده اند و باعث افزایش یا کاهش اطمینان محقق نسبت به ی باقیهاي علّاست که توسط مکانیسم

  ).14: 2017شود(بیچ،ی میعلّ وجود یک مکانیسم

درك الگویی، فرآیند چهار نوع مدرك مکانیستی قابل تشخیص هستند: مدر تحقیق ردیابی

) مدرك الگویی، الگوهاي 1).5: 2015(بونتون و وله، مدرك توالی، مدرك ردیابی، مدرك گزارشی

دهد. به عنوان مثال، براي آزمون یک مکانیسم تبعیض نژادي در آماري در مواد تجربی را نشان می

 
1 Data-Set Observations  
2.Causal Process Observations 
3 Beach, Derek  
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) مدرك 2است.  هاي مکانیسم مناسبمورد استخدام افراد، الگوي آماري استخدام براي آزمون بخش

دهد. به ی را نشان میهاي علّشده در مکانیسمبینیتوالی، ترتیب زمانی و مکانی رویدادهاي پیش

بندي وقوع هایی درباره زمانبینیتواند شامل ارزیابی پیشعنوان مثال، آزمون یک فرضیه می

دهد. به ا نشان میی رعلّ ) مدرك ردیابی، وجود و حضور یک بخش از مکانیسم3رویدادها باشد. 

) 4تواند اثبات کند که یک جلسه برگزار شده است. عنوان مثال، وجود صورت جلسه اداري، می

دهد. به عنوان مثال، صورت جلسه اداري یا گزارش مدرك گزارشی، محتواي مواد تجربی را نشان می

  کنندگان می تواند جزئیات مباحث یک جلسه را نشان دهد.شفاهی شرکت

  

  گانه تحقیق حل: مراحل پنجمرا-5

فرآیند و اند تا طرح تحقیق ردیابی) تالش کرده2018(2) و ریکس و لیو2015(1پنتون و وله

دهد سه نوع تحقیق ها نشان میمراحل عملی آن را به صورت دقیق و روشن بیان کنند. بررسی

دهاي تحلیلی متفاوت(استقرایی پیامد به دلیل رویکرسازي و تبیینآزمایی، نظریهفرآیند نظریهردیابی

هاي پژوهشی و مراحل هاي علی نیازمند طرحو قیاسی) براي شناسایی، تحلیل و آزمون مکانیسم

گردد تا شناختی مشترك موجب میباشند اما اهداف تحلیلی و الزامات روشاي میعملی جداگانه

اسایی و طرح باشد هر چند فرآیند به صورت کلی قابل شنمراحل عملی و اجرایی تحقیق ردیابی

(پنتون و  فرآیند متفاوت استتقدم و تاخر این مراحل بسته به شرایط و انواع تحقیق ردیابی

  ). 2018؛ ریکس و لیو،2015وله،

  علی سازي مکانیسمالف) مفهوم

است. در فهم  Yو  Xی میان هاي علّسازي مکانیسمفرآیند، مفهوم اولین گام در تحقیق ردیابی

ها، ها و فعالیتبایست ترکیبی از هستیی را میعلّ ی، هر بخش مکانیسمعلّ می از مکانیسمسیست

گردد ها موجب میها و فعالیتی با ترکیبی از هستیعلّ سازي مکانیسمسازي کرد. مفهوممفهوم

 به صورت دقیق و روشن، قابل شناسایی و آزمون باشد و Yبه  Xی از علّ فرآیند انتقال نیروي

  علی نه تنها در سازي مکانیسمتري ایجاد شود. مرحله مفهومموردي قويدرون هاياستنباط

فرآیند  (مبتنی بر رویکرد قیاسی) بلکه در ردیابی پیامد آزمایی و تبیین فرآیند نظریه ردیابی

ه تحقیق پردازد) اولین مرحلسازي نیز(به دلیل که محقق معموال با ذهن خالی به پژوهش نمی نظریه

  باشد. می

  

 
1 Punton, Melanie and Welle, Katharina  
2 Ricks, Jacob and Liu, Amy H. 
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  هاي تجربیب) طراحی آزمون

علی هاي تجربی براي هر بخش از مکانیسمفرآیند، طراحی آزموندومین گام در تحقیق ردیابی

انتظار مشاهده موردکند تا تجلیات قابلفرآیند تالش میهاي تجربی در تحقیق ردیابیاست. آزمون

بایست تجلیات هاي تجربی میاحی دقیق آزمونعلی مشخص کند. طربراي هر بخش از مکانیسم

هاي جایگزین و رد انتظار براي تایید فرضیه، فرضیهانتظار و مدارك مکانیستی موردمشاهده موردقابل

تواند فرآیند میهاي تجربی در تحقیق ردیابیکردن آزمونفرضیه را مشخص نماید. مرحله عملیاتی

 ك تجربی مورد بازبینی قرار بگیرد.آوري مشاهدات و مدارهمزمان با جمع

  آوري مشاهدات و تبدیل آن به مدارك ج) جمع

ها به مدارك مکانیستی آوري مشاهدات و تبدیل آنفرآیند، جمعسومین گام در تحقیق ردیابی

آوري مشاهدات، و تبدیل علی است. این مرحله، تعیین منابع و جمعبراي هر بخش از مکانیسم

گیرد. الزم به ذکر مدارك(بر اساس ارزیابی محتوا و ارزیابی دقت) را در بر می مشاهدات تجربی به

آوري مشاهدات تصادفی نیست، بلکه باید توسط تئوري هدایت شوند. انتخاب منابع است جمع

کند، بلکه منابع بر اساس نوع فرآیند به وسیله نمونه تصادفی حرکت نمیمشاهدات در ردیابی

  شوند.انتخاب می مدارکی که نیاز هست

  استنباطی مداركد) ارزیابی وزن

استنباطی مدارك براي آزمون هر بخش از فرآیند، ارزیابی وزنچهارمین گام در تحقیق ردیابی

استنباطی مدارك علی است. در این مرحله با استفاده از منطق استنباط بیزي، قدرتمکانیسم

شوند تا اطمینان محقق نسبت به اعتبار ی میعلی ارزیابمکانیستی براي هر بخش از مکانیسم

استنباطی مدارك مکانیستی با احتمال یافتن آن قبل از ها به روزرسانی گردد. ارزیابی وزنفرضیه

آوري مشاهدات در ارتباط است. یعنی اگر احتمال پیدا کردن مدارك(قبل از گردآوري جمع

اطمینان محقق به اعتبار فرضیه ها را بسیار تواند مشاهدات) کم باشد، پیدا کردن این مدارك می

  افزایش دهد و به روزرسانی کند.  

  علی گیري در باره مکانیسم) نتیجهـه

  آوري شده و شود، محقق باید بتواند بر اساس مدارك جمعهنگامی که فرآیند کامل می

سازي شده علی تئوريماي از اطمینان را درباره هر بخشی از مکانیسگرفته شده درجههاي کارآزمون

کردن مکانیسم الزم هستند. اگر علی براي عملهاي یک مکانیسماثبات کند. چرا که تمام بخش

علی پذیرفته شود، بدان معنی است که مدارك کافی براي محقق وجود دارد تا اطمینان مکانیسم

  شود. می Bد شده منجر به پیامسازيعلی تئورياز طریق مکانیسم A داشته باشد که علت
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  روش پژوهش

شده انجام اي است که بر اساس قوانین و ضوابط تعیینیافتهجوي ساختومند، جستمرور نظام

مند در پی استقرار و ). به عبارت دیگر، مرور نظام115- 114: 1390گردد(کالنتري و همکاران،می

ها این کار با توسل به رویهباشد که بر پرسش خاصی متمرکز است. ها و شواهدي میترکیب پژوهش

مند صرفا گیرد. مرور نظامپذیر صورت مییافته، شفاف، رسمی، واضح و بازیافتو فرآیندهاي سازمان

ها و اهداف به بازنگري در پیشینه پژوهش محدود نیست و این مرور و بازنگري براي سطوح، حوزه

هاي مند، از روش). در مرور نظام63: 1389طباطبایی و ودادهیر،متفاوتی قابل استفاده است(قاضی

هاي اولیه در باب موضوع منظم و مشخصی جهت شناسایی، گزینش و ارزیابی نقادانه پژوهش

  (عباسی و  شوندهاي این مطالعات استخراج و تجزیه و تحلیل میشود و دادهاستفاده می

  ).138: 1396زاده،سراج

  مند در به کاربردن سنتی و مرورهاي نظام محققان معتقدند تفاوت اصلی میان مرورهاي

). 112: 1394محمدي و همکاران،ها، معیارهاي شمول و توضیح دقیق این معیارهاست(زادهپروتکل

شده درباره یک موضوع خاص را به صورت هاي انجاممند، پژوهشبه عبارت دیگر، مرورهاي نظام

هاي د سنتی براي مرور مقاالت، مانند پژوهشگذارند و برخالف رویکرمنحصر و مفید در اختیار می

مند بوده و ها کامال نظامکنند. رویکرد آناي متابعت میگیرانهاولیه، از اصول و قواعد دقیق و سخت

 مند، مشخص شده استشده در پروتکل مرور نظامها نیز به صورت از پیش طراحیروش انجام آن

ها درباره ها و تصمیممند شامل بسیاري از قضاوتمرور نظام). انجام 50: 1385 نژاد و دیگران،(رجب

فرآیند و منابع الزم است از این رو، مهم است که فرآیند کار، تا جایی که ممکن است به خوبی 

  ). 138: 1396 زاده،(عباسی و سراج شده باشدتعریف

است که از پژوهشی مبتنی بر روش کیفی -جامعه آماري پژوهش حاضر، شامل مقاالت علمی

جوي مقاالت بر مبناي ولذا، جستملی را مورد بررسی قرار داده اند. جوانب مختلف موضوع هویت

چهار قید به صورت هدفمند در بانک اطالعات نشریات کشور، پایگاه مجالت تخصصی نور، پایگاه 

ملی و ویت) حضور کلید واژه ه1مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی در دستور کار قرار گرفت: 

) تحلیل 3پژوهشی براي سطح علمی مقاله؛ - ) داشتن درجه علمی2هویت ایرانی در عنوان مقاله؛ 

ملی با ها و مشکالت هویت) تحلیل چالش4اجتماعی، سیاسی و تاریخی؛ ملی از منظر علومهویت

علمی کشور  هايجوي یک ساله مقاالت در پایگاهو. جست57تاکید بر جامعه ایران بعد از انقالب 
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ملی با تاکید بر جامعه ایران بعد از پژوهشی درباره موضوع هویت- مقاله علمی 62موجب گردید تا 

  .1اجتماعی، سیاسی و تاریخی انتخاب شوداز منظر علوم 57انقالب 

  

  هاي پژوهشیافته

  ملیهاي کلی مطالعات هویتویژگی-1

و  80، 70) نخست، در سه دهه 1ره (هاي توصیفی: بر اساس اطالعات جدول شماالف) ویژگی

سیاسی و اجتماعی، علومملی در جامعه ایران از منظر علوممقاله به موضوع هویت 62تعداد  90

ملی به عنوان ها و مشکالت هویتچالش 90و  80، 70تاریخی پرداخته اند. دوم، در طول سه دهه 

 ه است. یک موضوع پژوهشی به صورت افزایشی مورد بررسی قرار گرفت

مقاله از روش  38) تعداد 1شناختی: بر اساس اطالعات جدول شماره (هاي روشب) ویژگی

مقاله از روش  5مقاله از روش فراتحلیل کیفی،  5مقاله از روش ترکیبی،  6تحلیلی، - توصیفی

 مقاله از روش 1گفتمان،مقاله از روش تحلیل 3مقاله از روش داده بنیاد،  3محتواي کیفی،تحلیل

 پژوهی استفاده کردهاند. مقاله از روش آینده 1مرور سیستماتیک، و 

مقاله فاقد مبانی و  26) نخست، 1هاي تحلیلی: بر اساس اطالعات جدول شماره (ج) ویژگی

نظري مقاله داراي مبانی و چارچوب 15ها، و مقاله داراي مرور مفاهیم و نظریه 21نظري،چارچوب

مقاله غالبا  36مقاله متغیر وابسته، در  10مقاله متغیر مستقل، در  3ملی در هستند. دوم، هویت

هاي جمعی(قومی، ملی با دیگر هویتمقاله غالبا رابطه هویت 13ملی و در تحلیل وضعیت هویت

 باشد. مذهبی، جهانی) مورد تاکید می

 
)، 1381)، قادري(1381)، بشیریه(1380)، زهیري(1379)، تاجیک(1379الف)، حاجیانی( 1373اشرف( 1

)، 1386)، معین الدینی(1384)، احمدي(1384)، کمالی اردکانی(1384)، سازمند (1382ب)، رنجبر( 1382احمدي(

)، 1387)، اشرفی(1387)، امام جمعه زاده و همگانمراد(1387جار()، رمضان زاده و بهمنی قا1386معیدفر و شهلی فر(

)، احمدي 1389)، خرمشاد و سرپرست سادات(1388)، کوثري و حبیبی(1388)، کریمی فرد(1388رضایی و جوکار(

)، جوادزاده 1389)، کبیري (1389)، معین الدینی و مظاهري(1389)، هرسیج و تویسرکانی( 1389پور و همکاران(

)، توسلی و اصل 1390)، قاسمی و همکاران(1389)، عبداللهی(1389)، قنبري (1389، قاسمی و ابراهیم آبادي()1389(

)، 1391)، حاجیانی(1391)، امینیان و تیموپور(1390)، نظري(1390)، جعفري ولدانی(1390)، سیدامامی(1390زعیم(

)، کریمی و 1393پور و حیدري(ه)، جعفرزاد1393)، جان پرور و همکاران(1392)، درویشی(1392امامی(

)، حیدري 1393زاده(-)، نجف1393)، کریمی و قاسمی طوسی(1393)، شجري قاسم خانی و فضلی نژاد(1393بلباسی(

)، دائی زاده 1394)، مرادي(1393)، بایبوردي و کریمیان(1393)، اکوانی و موسوي نژاد(1393و حیدري بنی(

)، علوي و 1395)، کریمی مله و بلباسی(1395شکواتی و یوسفیان کناري()، م1395)، مرادي و ابطحی(1394جلودار(

)، 1396)، بهشتی و حقمرادي(1396)، مهرابی کوشکی و همکاران(1396)، نادري و عارفی گوروان(1396صدیق یزدچی(

)، 1398)، کریمی مله و پارسا(1398)، پرنوره و هوشنگی(1398)، کاروانی و غفاري نسب(1397حاجیانی و ایروانی(

  ).1398)، احمدپور و سراج زاده(1398)، کیانی ده کیان و همکاران(1398موسوي و همکاران(
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  ملیهاي کلی مطالعات هویت): ویژگی1جدول شماره (

  درصد  فراوانی  مشخصه  متغیر

  

  پوشش زمانی

  06/0  4  )1380تا  1373: (70دهه 

  47/0  29  )1390تا  1381: (80دهه 

  47/0  29  )1398تا  1391: (90دهه 

  100  62  جمع

  

  

  

  

  روش تحقیق

  61/0  38  تحلیلی- توصیفی

  09/0  6  ترکیبی

  08/0  5  فراتحلیل کیفی

  08/0  5  محتواي کیفیتحلیل

  05/0  3  داده بنیاد

  05/0  3  مانگقتتحلیل

  02/0  1  مرور سیستماتیک

  02/0  1  پژوهیآینده

  100  62  جمع

  

  نظريچارچوب

  

  42/0  26  نظريفاقد مبانی و چارچوب

  34/0  21  هاداراي مرور مفاهیم و نظریه

  24/0  15  نظريداراي مبانی و چارچوب

  100  62  جمع

  ملینقش هویت

  در پژوهش

  05/0  3  متغیر مستقل

  16/0  10  ابستهمتغیر و

  79/0  49  هاي جمعیتحلیل وضعیت و رابطه با هویت

  100  62  جمع

  

 ملینتایج و دستاوردهاي مطالعات هویت-2

  نگر نگر و مسئلهملی در رویکرد بحرانهاي هویتالف) ویژگی

  مقاله وضعیت  11مقاله، تعداد  62دهد از مجموع ملی نشان میبررسی مطالعات هویت

مقاله  30اند و تعریف کرده 2»دارمسئله«ملی را مقاله وضعیت هویت 21و  1»بحرانی«را ملی هویت

اند. بر مبناي اطالعات جدول ملی به صورت کلی نپرداختهها و مشکالت وضعیت هویتبه چالش

 
)، 1387( زاده و همگانمراد جمعه )، امام1384( )، کمالی اردکانی1381( )، قادري1381( )، بشیریه1379( الف)، تاجیک 1373( اشرف 1

 ).1393( )، حیدري و حیدري بنی1393( زاده نجف )،1389کبیري ( )،1389( الدینی و مظاهري )، معین1388( کوثري و حبیبی
 فر )، معیدفر و شهلی1386( الدینی )، معین1384( )، احمدي1382( ب)، رنجبر 1382( )، احمدي1380( )، زهیري1379( حاجیانی 2

)، قاسمی و 1389)، قنبري (1389( آبادي)، قاسمی و ابراهیم 1389( پور و همکاران )، احمدي1387( زاده و بهمنی قاجار )، رمضان1386(

)، 1391)، امینیان و تیموپور(1390( )، نظري1390( )، جعفري ولدانی1390( )، سیدامامی1390( )، توسلی و اصل زعیم1390( همکاران

)، موسوي و 1398( )، کاروانی و غفاري نسب1396( )، بهشتی و حقمرادي1396( )، نادري و عارفی گوروان1393( جعفرزاده پور و حیدري

  ).1398( همکاران



  تکنیک ردیابی فرآیند و مطالعات هویت ...

143 

دو رویکرد تحلیلی  57)، نسبت به وضعیت هویتملی در جامعه ایران بعد از انقالب 2شماره (

ملی در جامعه ایران نگر، بحران هویت. رویکرد بحران1شکل گرفته است» نگرمسئله«و » نگربحران«

هاي غیرایدئولوژیک ملی و روایتتقابل میان روایت ایدئولوژیک رسمی هویت«هایی چون را با ویژگی

گیري ملی و شکلهاي فروملی غیرایدئولوژیک از سوي روایت مسلط هویتطرد هویت«و » ملیهویت

ملی در جامعه ایران را با پنج نگر، مسئله هویتنمایند. رویکرد مسئلهتوصیف می» هاتقویت آن و

تقابل میان عناصر «، »ملی و ابعاد مختلف آناختالل در فرآیند استمرار و بازتولید هویت«ویژگی 

تعادل و عدم «، »ملی با فرهنگ غربیدهنده روایت رسمی هویت(ایرانی و اسالمی) تشکیل فرهنگی

، »ملیشدن عنصر فرهنگ اسالمی به نسبت عنصر فرهنگ ایرانی در روایت رسمی هویتتقویت

ملی با ترکیب عناصر فرهنگ هاي التقاطی هویتملی و روایتتقابل میان روایت رسمی هویت«

ملی و هاي فروملی و محلی در روایت رسمی هویتعدم جذب هویت«، و »ایرانی، اسالمی و غربی

  کنند.تعریف می» هاش و تقویت آنگستر

  

  نگرنگر و مسئلهملی در رویکرد بحرانهاي هویت): ویژگی2جدول شماره (

  فراوانی  ملی هاي هویت ویژگی  رویکرد

هاي غیرایدئولوژیک ملی و روایتالف) تقابل میان روایت ایدئولوژیک رسمی هویت  نگربحران

-دئولوژیک از سوي روایت مسلط هویتهاي فروملی غیرایملی؛ ب) طرد هویتهویت

  ها؛گیري و تقویت آنملی و شکل

2  

  

  

  نگرمسئله

ملی و ابعاد مختلف آن؛ ب) تقابل الف) اختالل در فرآیند استمرار و بازتولید هویت

ملی با دهنده روایت رسمی هویتمیان عناصر فرهنگی(ایرانی و اسالمی) تشکیل

شدن عنصر فرهنگ اسالمی به نسبت عنصر فرهنگ غربی؛ ج) عدم تعادل و تقویت

ملی و ملی؛ د) تقابل میان روایت رسمی هویتفرهنگ ایرانی در روایت رسمی هویت

ملی با ترکیب عناصر فرهنگ ایرانی، اسالمی و غربی؛ و) هاي التقاطی هویتروایت

ملی و گسترش و هاي فروملی و محلی در روایت رسمی هویتعدم جذب هویت

  ها؛تقویت آن

  

  

5  

  

 
ملی در جامعه ایران بعد از انقالب ها و مشکالت هویتهاي تجربی محققان و پژوهشگران ایرانی درباره چالشبررسی 1

ملی شکل ها و مشکالت هویتدرباره چالش» نگرمسئله«و » نگربحران«موجب شده است تا دو رویکرد تحلیلی  57

ایرانی - ملی ایران در دوران معاصر و به ویژه تعریف اسالمیریشه بحران هویت نگر،یلی بحراندر رویکرد تحل بگیرد.

 ایرانی، اسالمی و غربیملی در جامعه کنونی در زمینه ها و بسترهاي ایجاد کننده عدم تعادل میان عناصر فرهنگی هویت

ملی در جامعه ایرانی هویت-ئله تعریف اسالمیریشه مسنگر، شود و در رویکرد تحلیلی مسئلهجو میوملی جستهویت

 گردد. ردیابی می 57کنونی در تغییرات و دگرگونی هاي چهار دهه اخیر بعد از انقالب 
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  نگر نگر و مسئلهملی در رویکرد بحرانهاي هویتب) شاخص

)، نخست، رویکرد 3دهد بر مبناي اطالعات جدول شماره (ملی نشان میبررسی مطالعات هویت

  را الف)  57ملی در جامعه ایران بعد از انقالب هاي بحران هویتها و مولفهنگر، شاخصبحران

ملی با ترکیب فرهنگ اسالمی، فرهنگ ایرانی و فرهنگ دئولوژیک هویتهاي غیرایگیري روایتشکل

هاي فروملی غیرایدئولوژیک(محلی، قومی، طبقاتی، سنی، گیري و تقویت هویتغربی، و ب) شکل

  ها و نگر، شاخصکنند و دوم، رویکرد مسئلهملی مسلط بیان میجنسی و غیره) در برابر هویت

را الف) تضعیف و کاهش روایت رسمی  57ر جامعه ایران بعد از انقالب ملی دهاي مسئله هویتمولفه

ملی و به ویژه ابعاد زبانی، جغرافیایی، زبانی، اجتماعی، دینی و سیاسی آن، ب) گسترش و نفوذ هویت

ملی، دهنده روایت رسمی هویتفرهنگ غربی و تضاد آن با عناصر فرهنگی(ایرانی و اسالمی) تشکیل

فراملی و جهانی، د) ملی و تقویت هویتگرایانه رسمی هویتتعلق به روایت تقلیلج) کاهش احساس 

ملی با ترکیب فرهنگ اسالمی، فرهنگ ایرانی و فرهنگ غربی، هاي التقاطی هویتگیري روایتشکل

  کنند.هاي فروملی و محلی بیان میو و) گسترش و تقویت هویت

  

  نگرنگر و مسئلهیکرد بحرانملی در روهاي هویت): شاخص3جدول شماره (

  فراوانی  ملیهاي هویتشاخص  رویکرد

  

  نگربحران

ملی با ترکیب فرهنگ اسالمی، هاي غیرایدئولوژیک هویتگیري روایتالف) شکل

هاي فروملی گیري و تقویت هویتفرهنگ ایرانی و فرهنگ غربی؛ ب) شکل

  ملی مسلطدر برابر هویت غیرایدئولوژیک(محلی، قومی، طبقاتی، سنی، جنسی و غیره)

  

2  

  

  

  نگرمسئله

ملی و به ویژه ابعاد زبانی، جغرافیایی، زبانی، الف) تضعیف و کاهش روایت رسمی هویت

اجتماعی، دینی و سیاسی آن؛ ب) گسترش و نفوذ فرهنگ غربی و تضاد آن با عناصر 

احساس ملی؛ ج) کاهش دهنده روایت رسمی هویتفرهنگی(ایرانی و اسالمی) تشکیل

فراملی و جهانی؛ د) ملی و تقویت هویتگرایانه رسمی هویتتعلق به روایت تقلیل

ملی با ترکیب فرهنگ اسالمی، فرهنگ ایرانی و هاي التقاطی هویتگیري روایتشکل

  هاي فروملی و محلیفرهنگ غربی؛ و) گسترش و تقویت هویت

  

  

5  

  

  نگرر و مسئلهنگملی در رویکرد بحرانج) عوامل موثر بر هویت

  )، رویکرد 4دهد بر مبناي اطالعات جدول شماره (ملی نشان میبررسی مطالعات هویت

بایست از ترکیب سه فرهنگ ایرانی، ملی در جامعه ایران میکه هویتنگر با اعتقاد به اینبحران

ایران بعد از ملی در جامعه اسالمی و غربی تشکیل گردد مهمترین علل و عوامل موثر بر بحران هویت

گراي انقالبی ایدئولوژیک، دولت اسالمگراي حاکم، نخبگانرا گفتمان ایدئولوژیک اسالم 57انقالب 

ساز رقیب، گفتمان اسالمی، نخبگان روایت-گذاري ایدئولوژیک فرهنگیایدئولوژیک، سیاست
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گسترش سازي اقتصادي، گفتمان اصالحات، شدن، خصوصیسازندگی، فشارهاي اقتصادي جهانی

فرهنگی و شدنهاي هویتی، جهانیگیري و تقویت گروهشکل شدن،مدنی حاصل از جهانیجامعه

که محتواي نگر با اعتقاد به اینکنند. رویکرد مسئلههاي قومی معرفی میگسترش و تقویت گروه

و  بایست از ترکیب دو فرهنگ ایرانی و اسالمی تشکیل گردد عللملی در جامعه ایران میهویت

اسالمی حاکم، را ایدئولوژي 57ملی در جامعه ایران بعد از انقالب عوامل موثر بر مسئله هویت

ساز رقیب، اسالمی، نخبگان روایت-گرا، سیاستگذاري نامتوازن فرهنگیانقالبی، دولت اسالمنخبگان

ها و  ارزشاقتصادي، دگرگونیسازي، نابرابريهاي اقتصادي خصوصیگفتمان سازندگی، سیاست

  گیري اجتماعی، شکلگسترش شیوه زندگی غربی، افزایش فردگرایی، کاهش انسجام

هاي هویتی، گیري و تقویت گروهاجتماعی مستقل از دولت، گفتمان اصالحات، شکلنیروهاي

هاي قومی، نخبگان قومی گیري نسل جدید، گسترش و تقویت گروهفرهنگی، شکلشدنجهانی

مجازي المللی(اینترنت، فضايهاي بینگرایی و رسانهبین المللی قوم-ايمخالف، و تحریک منطقه 

  کنند.هاي اجتماعی مجازي، ماهواره و..) مخالف معرفی میشبکه

  

  نگرنگر و مسئلهملی در رویکرد بحران): عوامل موثر بر هویت4جدول شماره (

  فراوانی  ملیعوامل موثر بر هویت  رویکرد

  

  نگربحران

گراي انقالبی ایدئولوژیک؛ دولت اسالمگراي حاکم؛ نخبگاندئولوژیک اسالمگفتمان ای

ساز رقیب؛ اسالمی؛ نخبگان روایت-ایدئولوژیک؛ سیاستگذاري ایدئولوژیک فرهنگی

سازي اقتصادي؛ گفتمان شدن؛ خصوصیگفتمان سازندگی؛ فشارهاي اقتصادي جهانی

هاي شکل گیري و تقویت گروهشدن؛ مدنی حاصل از جهانیاصالحات؛ گسترش جامعه

  هاي قومیفرهنگی؛ گسترش و تقویت گروهشدنهویتی؛ جهانی

  

13  

  

  

  نگرمسئله

گرا؛ سیاستگذاري نامتوازن انقالبی؛ دولت اسالماسالمی حاکم؛ نخبگانایدئولوژي

هاي اقتصادي ساز رقیب؛ گفتمان سازندگی؛ سیاستاسالمی؛ نخبگان روایت-فرهنگی

ارزش ها و گسترش شیوه زندگی غربی؛ اقتصادي؛ دگرگونیابرابريسازي؛ نخصوصی

اجتماعی مستقل از گیري نیروهاياجتماعی؛ شکلافزایش فردگرایی؛ کاهش انسجام

فرهنگی؛ شدنهاي هویتی؛ جهانیگیري و تقویت گروهدولت؛ گفتمان اصالحات؛ شکل

ن قومی مخالف؛ هاي قومی؛ نخبگاگیري نسل جدید؛ گسترش و تقویت گروهشکل

مجازي المللی(اینترنت، فضايهاي بینگرایی؛ رسانهبین المللی قوم-تحریک منطقه اي

  هاي اجتماعی مجازي، ماهواره و..) مخالفشبکه

  

  

20  

  

  ملیشناختی و تحلیلی مطالعات هویتنقدهاي روش-3

  گرایانهشناختی: تصویرسازي تقلیلنقد روش

هاي زمانی نگر در دورهنگر و مسئلهمقاله بحران 32دهد میملی نشان بررسی مطالعات هویت

گفتمان، روش تحلیلی، فراتحلیل کیفی، تحلیل-هاي تحقیق متفاوت(چون توصیفیمختلف از روش
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ملی در ها و مشکالت هویتثانویه، ترکیبی، روش اسنادي) براي بررسی چالشبنیاد، تحلیلداده

و » هاي زمانی مختلفدوره«لذا ترکیب دو ویژگی  اند.فاده نمودهاست 57جامعه ایران بعد از انقالب 

نگر موجب شده است تا هر کدام از این نگر و مسئلهدر مطالعات بحران» تنوع روش تحقیق«

ها و مشکالت ها، و عوامل موثر بر چالشها، شاخصمطالعات به شناسایی و تحلیل برخی از ویژگی

رغم دستاوردهاي قابل مالحظه و قابل بپردازند و (علی 57از انقالب ملی در جامعه ایران بعد هویت

ها و کمتر مورد توجه قرار گیرد. در حالی که، چون چالش» تحلیل جامع موضوع پژوهش«کاربرد) 

خصوصیت تراکمی و افزایشی دارند و تا  57ملی در جامعه ایران بعد از انقالب مشکالت هویت

هاي تحقیق وابسته هستند لذا تحلیل جامع موضوع ها به روشحدودي شناسایی و تحلیل آن

فرآیند است موردي و تکنیک ردیابیپیش نیازمند مطالعاتی با استفاده از روش مطالعهازپژوهش بیش

ملی در ها و مشکالت هویتها، و عوامل موثر بر چالشها، شاخصتا به شناسایی و تحلیل ویژگی

  یران اقدام نمایند.طول چهار دهه اخیر جامعه ا

  

  پذیريشناختی: دشواري مقایسهنقد روش

هاي زمانی نگر در دورهنگر و مسئلهمقاله بحران 32دهد ملی نشان میبررسی مطالعات هویت

گفتمان، روش تحلیلی، فراتحلیل کیفی، تحلیل-هاي تحقیق متفاوت(چون توصیفیمختلف از روش

ملی در ها و مشکالت هویتروش اسنادي) براي بررسی چالشثانویه، ترکیبی، بنیاد، تحلیلداده

و » هاي زمانی مختلفدوره«استفاده نمودهاند. لذا ترکیب دو ویژگی  57جامعه ایران بعد از انقالب 

پذیري نتایج و نگر موجب شده است تا مقایسهنگر و مسئلهدر مطالعات بحران» تنوع روش تحقیق«

ملی ها و مشکالت هویتها، و عوامل موثر بر چالشها، شاخصره ویژگیهاي این مطالعات دربایافته

ها و مشکالت سخت و دشوار باشد. در حالی که، چون چالش 57در جامعه ایران بعد از انقالب 

خصوصیت تراکمی و افزایشی دارند و تا حدودي  57ملی در جامعه ایران بعد از انقالب هویت

هاي پذیري نتایج و یافتههاي تحقیق وابسته هستند لذا مقایسهشها به روشناسایی و تحلیل آن

- شده در خصوص موضوع پژوهش بیش از پیش نیازمند مطالعاتی با استفاده از روش مطالعهکسب

ها، و عوامل موثر بر ها، شاخصفرآیند است تا به شناسایی و تحلیل ویژگیموردي و تکنیک ردیابی

  در طول چهار دهه اخیر جامعه ایران اقدام نمایند. ملی ها و مشکالت هویتچالش

  

  هاي نوین ها و تکنیکشناختی: غفلت از روشنقد روش

نگر براي دستیابی به نگر و مسئلهمقاله بحران 32دهد ملی نشان میبررسی مطالعات هویت

ران بعد از جامعه ای«ملی واحد تحلیل یگانه یعنی ها و مشکالت هویتعلی درباره چالشاستنباط

شناختی فرآیند و سازوکارها و الزامات روشهاي نوین چون ردیابیها و تکنیکاز روش» 57انقالب 
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گیري و گسترش روش و اند. در حالی که، با شکلموردي کمتر استفاده کردهها در تحقیقات تکآن

دقت و استحکام  تواند باموردي میعلی در تحقیقات تکفرآیند، استنباطتکنیک نوین ردیابی

) انجام پذیرد. Yو  Xهاي علی میان موردي(یعنی ردیابی مکانیسمبیشتري و به صورت درون

ها، و ها، شاخصموردي درباره ویژگیعلی قوي، مستحکم و درونبنابراین، براي دستیابی به استنباط

توان از روش می 57ملی در جامعه ایران بعد از انقالب ها و مشکالت هویتعوامل موثر بر چالش

  شناختی آن استفاده کرد.فرآیند و سازوکارها و الزامات روشردیابی

  

  نقد تحلیلی: تصویرسازي غیرفرآیندي و ساکن

مقاله  21و در » بحران«نگر، مفهوم مقاله بحران 11دهد در ملی نشان میبررسی مطالعات هویت

ملی در جامعه ایران بعد از و مشکالت هویتها بندي چالشبراي صورت» مسئله«نگر، مفهوم مسئله

هاي زمانی نگر در دورهنگر و مسئلهاستفاده شده است. لذا به دلیل آنکه مطالعات بحران 57انقالب 

ها، اند کاربرد مفهوم بحران و مسئله، خصوصیت تراکمی و افزایشی ویژگیمختلف صورت پذیرفته

را کمتر  57ملی در جامعه ایران بعد از انقالب ت هویتها و مشکالها و عوامل موثر بر چالششاخص

موردي واحد تحلیل به صورت یک کل در سیر سازد. در حالی که، در تحقیقات تکآشکار می

شناسی تاریخی و گیرد. لذا اتخاذ دیدگاه جامعهتاریخی و تحولی مورد بررسی و واکاوي قرار می

بندي مفهومی گردد نه تنها صورتفرآیند موجب میابیموردي و تکنیک ردیاستفاده از روش مطالعه

  شدن یا ملی در قالب مفاهیمی نوینی چون بحرانیها و مشکالت هویتجدیدي از چالش

ها، ها حفظ شود بلکه ویژگیملی ایجاد و خصوصیت تراکمی و افزایشی آنشدن هویتمندمسئله

لی در سیر تاریخی و تحولی چهار دهه اخیر مها و مشکالت هویتها و عوامل موثر بر چالششاخص

  مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرند.» 57جامعه ایران بعد از انقالب «

  

  نقد تحلیلی: تاکید مفرط بر عوامل سیاسی و فرهنگی

ها و عامل موثر بر چالش 13نگر، مقاله بحران 11دهد در ملی نشان میبررسی مطالعات هویت

 4عامل در حوزه سیاسی،  6معه ایران شناسایی شده است که از این میان ملی در جامشکالت هویت

عامل در حوزه اقتصادي قرار دارند. لذا تاکید  2عامل در حوزه اجتماعی و  1عامل در حوزه فرهنگی، 

نگر هاي تحلیلی رویکرد بحرانبر علل و عوامل سیاسی و علل و عوامل فرهنگی از جمله ویژگی

ملی جامعه ایران ها و مشکالت هویتعامل موثر بر چالش 20نگر، اله مسئلهمق 21هستند.  در 

عامل در  2عامل در حوزه فرهنگی،  7عامل در حوزه سیاسی،  9شناسایی شده است که از این میان 

عامل در حوزه اقتصادي قرار دارند. لذا تاکید بر علل و عوامل سیاسی و علل و  2حوزه اجتماعی و 
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نگر هستند. در حالی که، در تحقیقات هاي تحلیلی رویکرد مسئلهاز جمله ویژگی عوامل فرهنگی

گیرد. موردي واحد تحلیل به صورت یک کل و در همه ابعاد آن مورد بررسی و تحلیل قرار میتک

ملی علل و عوامل موثر ها و مشکالت هویتبنابراین اگر براي دستیابی به استنباط علی درباره چالش

جامعه ایران بعد «ملی در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادي ها و مشکالت هویتبر چالش

فرآیند مورد شناسایی و تحلیل قرار موردي و تکنیک ردیابیبا استفاده از روش مطالعه» 57از انقالب 

  گیرند استنباط یا تبیین علی از کفایت و جامعیت بیشتري برخودار خواهد بود.

  

  دهنده هاي علی پیوند: غیبت مکانیسمنقد تحلیلی

نگر، آشنایی مقاله مسئله 21نگر و مقاله بحران 11دهد در ملی نشان میبررسی مطالعات هویت

هاي نوین ها و تکنیکهاي روشها و مزیتنگر از ظرفیتنگر و رویکرد مسئلهاندك رویکرد بحران

علی در ها جهت دستیابی به استنباطاختی آنشنفرآیند و سازوکارها و الزامات روشچون ردیابی

نگر دستیابی به نگر و رویکرد مسئلهموردي موجب شده است در رویکرد بحرانتحقیقات تک

موردي کمتر مورد توجه قرار گیرد و از موردي در تحقیقات تکعلی قوي، مستحکم و دروناستنباط

شناختی آن جهت سازوکارها و الزامات روشفرآیند و هاي روش و تکنیک ردیابیها و مزیتظرفیت

» ها و مشکالتچالش«به » علل و عوامل«هاي علی پیونددهنده تعریف، تحلیل و آزمون مکانیسم

  علی قوي، مستحکم و ملی کمتر استفاده شود. در حالی که، براي دستیابی به استنباطهویت

توان از می 57ایران بعد از انقالب  ملی در جامعهها و مشکالت هویتموردي درباره چالشدرون

شناختی آن جهت شناسایی و کشف علل و عوامل فرآیند و سازوکارها و الزامات روشتکنیک ردیابی

هاي علی ایجادکننده آن ملی و تعریف، تحلیل و آزمون مکانیسمها و مشکالت هویتموثر بر چالش

  استفاده نمود. 

  

  گیريبحث و نتیجه

ها و فرهنگهاي ایرانی، اسالمی، و غربی و به ویژه وجود خردهچیده فرهنگحضور و تالقی پی

گردد تا بررسی و اجتماعی موجب میهايجهان کنشگران و گروهقومی متعدد در زیستهايهویت

هاي ها و مشکالت آن در طول زمان یکی از مهمترین ضرورتملی و چالشتحلیل وضعیت هویت

ملی ایرانی هویت-ایران باشد. این مهم، به ویژه به دلیل تعریف اسالمیعلمی و پژوهشی در جامعه 

اسالمی یابد. زیرا تقویت و بالندگی فرهنگپیش افزایش میازبیش 57در جامعه ایران بعد از انقالب 

هاي قومی متعدد و ها و هویتفرهنگایرانی در جامعه چندفرهنگی ایران با وجود خردهو فرهنگ

الملل نیازمند مدیریت اي نظام بینفرهنگی و همچنین فشارهاي رسانهشدنن جهانیامواج سهمگی
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  اجتماعی دقیق و عالمانه است. لذا ارزیابی انتقادي مطالعات -گذاري فرهنگیعلمی و سیاست

هاي عملی و پژوهشی تاثیرگذار بر مدیریت مطلوب و ها و کاستیملی با هدف بررسی خالءهویت

ملی در ایرانی هویت- اجتماعی مناسب جهت تقویت تعریف اسالمی- فرهنگی يگذاري هاسیاست

  طلبد. جامعه ایران توجه و تاکید بیشتري را می

از جمله موضوعات پژوهشی  57ملی در جامعه ایران بعد از انقالب ها و مشکالت هویتچالش

-مند مقاالت علمیظاماند. مرور ناست که محققان و پژوهشگران ایرانی به بررسی آن پرداخته

بیانگر آن است که  1398تا  1373ملی در بازه زمانی پژوهشی مبتنی بر روش کیفی حوزه هویت

فرآیند و هاي نوین چون ردیابیها و تکنیکبا روش آشنایی اندك محققان و پژوهشگران ایرانی

  حقیقات علی در تها جهت دستیابی به استنباطشناختی آنسازوکارها و الزامات روش

شناختی و تحلیلی مقاالت هاي روشها و کاستییکی از مهمترین دالیل خالء )،N=1موردي(تک

- مند مقاالت علمیباشد. به عبارت دیگر، مرور نظامپژوهشی مبتنی بر روش کیفی می-علمی

دهد آشنایی نشان می 1398تا  1373ملی در بازه زمانی پژوهشی مبتنی بر روش کیفی حوزه هویت

  سازوکارها و الزامات فرآیند و اندك محققان و پژوهشگران ایرانی با روش و تکنیک ردیابی

ها و چالشها، و عوامل موثر بر ها، شاخصجهت شناسایی و تحلیل ویژگیشناختی آن روش

رغم نتایج و شده علیملی در جامعه ایران موجب شده است تا مقاالت انتخابمشکالت هویت

شناختی و اي در حوزه روشهاي عدیدهها و کاستیبل مالحظه و قابل کاربرد با خالءدستاوردهاي قا

  حوزه تحلیلی مواجه باشند.

تنوع روش «و » هاي زمانی مختلفدوره«شناختی، الف) ترکیب دو ویژگی در حوزه روش

دو پژوهشی مبتنی بر روش کیفی با -موجب شده است نتایج و دستاوردهاي مقاالت علمی» تحقیق

ها و پذیري مواجه باشند و ب) غفلت از روشگرایانه و دشواري مقایسهخصوصیت تصویرسازي تقلیل

- موردي در مقاالت علمیعلی قوي، مستحکم و درونهاي نوین موجب شده است استنباطتکنیک

که ها بیانگر آن است پژوهشی مبتنی بر روش کیفی کمتر مورد توجه و تاکید قرار گیرد. لذا بررسی

هاي متنوع نه تنها تحلیل ملی از سویی، با واکاوي مقطعی، گسسته و مبتنی بر روشمطالعات هویت

ها و ها، و عوامل موثر بر چالشها، شاخصاي درباره ویژگیمقایسهطولی بلکه دستیابی به استنباط

آشنایی اندك با اند و از سوي دیگر، به دلیل ملی در جا معه ایران را مخدوش ساختهمشکالت هویت

علی قوي، موردي دستیابی به استنباطهاي نوین قابل کاربرد در تحقیقات تکها و تکنیکروش

ملی ها و مشکالت هویتها، و عوامل موثر بر چالشها، شاخصموردي درباره ویژگیمستحکم و درون

  اند.قرار دادهرا مورد غفلت » 57جامعه ایران بعد از انقالب «در واحد تحلیل یگانه یعنی 

ملی در ها و مشکالت هویتبندي غیرفرآیندي و ساکن چالشدر حوزه تحلیلی، الف) صورت

 جامعه ایران در قالب مفاهیمی چون بحران و مسئله موجب گردیده است نتایج و دستاوردهاي
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ها، حرکت و متوقف از ویژگیپژوهشی مبتنی بر روش کیفی تا حدودي تصویري بی-مقاالت علمی

ها بیانگر آن است ملی ارائه دهند. لذا بررسیها و مشکالت هویتها و عوامل موثر بر چالششاخص

ها، ملی با اتخاذ رویکرد ایستا و راکد خصوصیت تراکمی و افزایشی ویژگیکه مطالعات هویت

د ملی در جامعه ایران را مورد توجه و تاکیها و مشکالت هویتها و عوامل موثر بر چالششاخص

  اند. کافی قرار نداده

ملی ها و مشکالت هویتب) استفاده نامتوازن از الگوهاي تبیینی مختلف در تحلیل چالش

ملی در ها و مشکالت هویتموجب گردیده است شناسایی و بررسی علل و عوامل موثر بر چالش

ر باشند. پژوهشی مبتنی بر روش کیفی به حوزه سیاسی و فرهنگی محدود و محصو-مقاالت علمی

ملی به دلیل تاکید مفرط بر علل و عوامل سیاسی و ها بیانگر آن است که مطالعات هویتلذا بررسی

ها و فرهنگی نه تنها در شناسایی و تحلیل علل و عوامل اجتماعی و اقتصادي موثر بر چالش

در » کفایت و جامعیت تحلیل«اي مواجه میباشند بلکه هاي جديملی با کاستیمشکالت هویت

فرآیند این مطالعات مورد خدشه قرار گرفته و سهم علل و عوامل اجتماعی و اقتصادي موثر بر 

  ملی در جامعه ایران کاهش پیدا کرده است.ها و مشکالت هویتچالش

فرآیند هاي نوین چون ردیابیها و تکنیکهاي روشها و مزیتج) آشنایی اندك از ظرفیت

-ملی در غیبتها و مشکالت هویتعلل و عوامل موثر بر چالش موجب شده است بررسی و تحلیل

ی هاي علّتعریف، تحلیل و آزمون مکانیسم- فرآیند یعنیمهمترین ظرفیت و مزیت روش ردیابی

موردي ی قوي، مستحکم و درونعلّ ها صورت پذیرد و دستیابی به استنباطپیونددهنده میان آن

ها بیانگر آن ورد توجه و تاکید جدي قرار نگیرد. لذا بررسیملی مها و مشکالت هویتدرباره چالش

  هاي روش و تکنیک ها و مزیتملی به دلیل آشنایی اندك از ظرفیتاست که مطالعات هویت

علل و «هاي علی پیونددهنده فرآیند و در نتیجه غفلت از تعریف، تحلیل و آزمون مکانیسمردیابی

  ی قوي، مستحکم و علّ ملی، دستیابی به استنباطتهوی» ها و مشکالتچالش«به » عوامل

ملی را به عنوان یک هدف تحلیلی مهم ردیابی و ها و مشکالت هویتموردي درباره چالشدرون

  اند. جستجو نکرده

شناختی و تحلیلی در مطالعات پیشین هاي روشها و کاستیبر این اساس، با توجه به خالء

اي تحقیق حاضر، پیشنهادهاي پژوهشی زیر جهت انتخاب موضوعات ملی و نتایج و دستاوردههویت

پژوهشی و متعاقب آن دستیابی به اطالعات، نتایج و دستاوردهاي الزم براي مدیریت مطلوب و 

ملی در جامعه ایران ایرانی هویت-اجتماعی جهت تقویت تعریف اسالمی-سیاستگذاري هاي فرهنگی

  گردد: ارائه می

گرایانه ملی، تصویرسازي تقلیلشناختی مطالعات هویتهاي روشکاستیها و یکی از خالء )1

موردي و تکنیک  باشد لذا طراحی و انجام مطالعات علمی با استفاده از روش مطالعهمی
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ها و ها، و عوامل موثر بر چالشها، شاخصفرآیند جهت تحلیل جامع ویژگیردیابی

 عه ایران الزم و ضروري است.ملی در طول چهار دهه اخیر جاممشکالت هویت

  پذیري ملی، دشواري مقایسهشناختی مطالعات هویتهاي روشها و کاستییکی از خالء )2

موردي و تکنیک باشد لذا طراحی و انجام مطالعات علمی با استفاده از روش مطالعهمی

عوامل  ها، وها، شاخصاي درباره ویژگیمقایسهفرآیند جهت دستیابی به استنباطردیابی

ملی در طول چهار دهه اخیر جامعه ایران الزم و ها و مشکالت هویتموثر بر چالش

  ضروري است.

  ها و ملی، غفلت از روششناختی مطالعات هویتهاي روشها و کاستییکی از خالء )3

باشد لذا طراحی و موردي میعلی در تحقیقات تکهاي نوین دستیابی به استنباطتکنیک

فرآیند جهت موردي و تکنیک ردیابیت علمی با استفاده از روش مطالعهانجام مطالعا

ها، و ها، شاخصموردي درباره ویژگیعلی قوي، مستحکم و دروندستیابی به استنباط

 ملی الزم و ضروري است. ها و مشکالت هویتعوامل موثر بر چالش

سازي غیرفرآیندي و ساکن ملی، تصویرهاي تحلیلی مطالعات هویتها و کاستییکی از خالء )4

شناسی تاریخی و باشد لذا طراحی و انجام مطالعات علمی با اتخاذ دیدگاه جامعهمی

فرآیند جهت حفظ خصوصیت تراکمی و موردي و تکنیک ردیابیاستفاده از روش مطالعه

شدن یا ملی در قالب مفاهیم نوینی چون بحرانیها و مشکالت هویتافزایشی چالش

ها و عوامل ها، شاخصملی و در نتیجه شناسایی و تحلیل ویژگیشدن هویتمندمسئله

  ها در سیر تاریخی و تحولی چهار دهه اخیر الزم و ضروري است.موثر بر آن

ملی، تاکید مفرط بر عوامل سیاسی و هاي تحلیلی مطالعات هویتها و کاستییکی از خالء )5

موردي و لمی با استفاده از روش مطالعهباشد لذا طراحی و انجام مطالعات عفرهنگی می

فرآیند جهت دستیابی به کفایت و جامعیت بیشتر استنباط علی درباره علل تکنیک ردیابی

(علل و عوامل)  هاملی و شناسایی و تحلیل آنها و مشکالت هویتو عوامل موثر بر چالش

ایران الزم و ضروري  در همه ابعاد در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادي جامعه

  است. 

هاي علی ملی، غیبت مکانیسمهاي تحلیلی مطالعات هویتها و کاستییکی از خالء )6

موردي باشد لذا طراحی و انجام مطالعات علمی با استفاده از روش مطالعهپیونددهنده می

لل ع«هاي علی پیونددهنده فرآیند جهت تعریف، تحلیل و آزمون مکانیسمو تکنیک ردیابی

علی قوي، ملی و در نتیجه دستیابی به استنباطهویت» ها و مشکالتچالش«به » و عوامل

ملی در جامعه ایران الزم و ها و مشکالت هویتموردي درباره چالشمستحکم و درون

  ضروري است.
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