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  چكيده:
هاي حساس كشور رسان موبايلي، در ميان قوميتهاي اجتماعي پياممقاله حاضر درباره شرايط گسترش رسانه

رسان موبايلي و هويت افزارهاي پيامهاي اجتماعي مبتني بر نرممصرف رسانه شناخت و تحليل ارتباط بيناست. هدف 
هاي قومي اقوام ترك و كرد به صورت درزماني (فرايندي) است. بدين منظور اين موضوع از ديد متخصصين رسانه

 روش تحليل. شود. استراتژي تحقيق استقرايي و روش كيفي مصاحبه عميق استاجتماعي و هويت قومي بررسي مي
  نيز براساس نظريه مبنايي است. داده

شان اقدام اساس ماهيت هويتي قبلي هاي اجتماعي موبايلي صرفاً بربر اساس نتايج بدست آمده كاربران رسانه
 هاي اجتماعي موبايلي براي كاربران كرد و ترك اين امكانكنند. رسانهبه انتخاب راهبرد كنش در حوزه هويت قومي مي

هاي سازي دغدغهها به برجستههاي خود بپردازند. به اين ترتيب آنرا فراهم كرده است كه به بازتوليد و تقويت گرايش
- جو و عامليت هويتستيز، عامليت هويتهويتي خود پرداخته و طبق پيشينه هويتي خود در سه دسته عامليت هويت

هاي ها نيز پيامدپردازند، اين فعاليتهاي اجتماعي ميه و به استفاده از رسانهبندي شدخواه) طبقهطلب افراطي (تماميت
  كند.ها كمك ميها داشته و به تكوين هويت قومي و فراقومي آنهويتي در سطح فردي و جمعي براي آن

  
  كليد واژگان:

  هويت قومي، رسانه اجتماعي موبايلي، دانشجويان، قوم كرد، قوم ترك، نظريه مبنايي. 
  
 

 
 a.keyhan@mci.ir دانشجوي دكتري علوم ارتباطات واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ايران .1

 ول)ؤ(نويسنده مس (mmforghani@yahoo.com)طباطبايي گروه  علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه عالمه عضو هيات علمي .2

 ، تهران، ايرانو تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمي علوم گروه علوم ارتباطات واحديات علمي هعضو  .3

dr.afsaneh.mozaffari@gmail.com 

 



250 1397 / زمستان 53 شماره/ دهمچهار سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی جمنان فصلنامه 

 

 مقدمه

 بر مبتنی اجتماعی های رسانه مصرف بین ارتباط تحلیل و شناخت حاضر مقالۀ موضوع

 جمله از کشور حسّاس هایقومیت دانشجویان قومی هویّت و موبایلی رسانپیام افزارهای نرم

 و تاریخی فرآیند که است آن دنبال به مقاله این. در واقع، هاستترک و کردها

 .دهد قرار بررسی مورد را قومی هویت بر موبایلی اجتماعی هایرسانه نقش( فرآیندی)درزمانی

 در اقوام فعالیت نحوۀ به نگاهی) دهدمی نشان ایران در قومیت ۀمسئل به تاریخی نگاهی

 ساختارهای چارچوب در قومی هایفعالیت پهلوی رژیم از پیش تا اگر که( دهدمی نشان ایران

 مورد هدف سوی به را قوم اعضای بزرگ، یا ایلخان و گرفتمی شکل سنتی ایعشیره ایلی ـ

 جدید،طبقۀ متوسط  ظهور واسطه به بعد، به رضاخان دوران از است، کردهمی هدایت نظر

گروه از بسیاری چند هر پذیرفتند،نمی را قوم سنتی رهبری که گذاشتند عرصه به پا یکنشگران

: 1386 زاده، حسین)دادند  دست از را خود بزرگان و رهبران رهبری دوران این در قومی های

 خود قومی هایفعالیت نوینی ادعاهای و مطالبات با جدیدتوسط طبقۀ م قومی(. کنشگران 40

 شدن مدرن و روزمره زندگی مناسبات و شیوه تغییر به عمدتاً مطالبات این. برندمی پیش به را

 حکومت سودای نه جدید،طبقۀ متوسط  از برخاسته قومیکنشگران  بنابراین. گشتمی باز آنها

 و سلطه عدم و ایران قومی هایگروه تمام برای برابر یشهروند حقوق مطالبۀ که ایران، بر

 .داشتند را اقوام دیگر بر( فارس قوم ویژه به) قوم یک استیالی

 ساختار با آنها تفاوت و قومیکنشگران  و جدیدطبقۀ متوسط  هایویژگی به تردقیق نگاهی

. طبقۀ رساند یاری نایرا نوین قومی جنبش ترروشن درک به تواندمی آن سنتی رهبران و ایلی

 مارکسیستی، تعبیر به آن، اعضای تجانس محور که است طبقاتی ساختاری جدید،متوسط 

 از برخورداری در آنها تجانس و تشابه بلکه نیست، تولید مناسبات در یکسانشان جایگاه

: از نقل به ؛76: 1383 دالپورتا،) است عالیه سطح در تحصیالتی واسطه به غربی های آموزه

 هایمرزبندی از ناشی طبقه، این حضور که کندمی اشاره اوفه کالوس(. 40: 1386 زاده،سینح

(. Offe, 1985) زندمی دامن را هامرزبندی این خود، نوبۀ به و است سیاسی و اقتصادی نوین

 و خویشاوندی هایوابستگی نه متوسط، طبقۀ اعضای از گروه یک همبستگی علت بنابراین،

 هنگامی بنابراین. است پیرامونشان جهان در موقعیتشان از مشترکشان دریافت هک آنها خونی

 شوند متوجه دیگرانی و خود میان را هاییتبعیض و هاتفاوتطبقۀ متوسط  اعضای از برخی که

 پیوستگیقدر  چه خودشان میان آنکه از نظرصرف برخوردارند، متفاوتی قومی خاستگاه از که

 «قومی جنبش» بزرگش گسترۀ در که زنندمی دامن را حرکتی ند،دار خویشاوندی و خونی

 (.470-469: 1368 قاسمی،) شودمی نامیده
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 در تغییرات شدت افزایش باعث و یافته توسعه هارسانه رفته رفته گذشته، دهۀ چند در
شبکه گیریشکل و هارسانه بیشتر توسعۀ با. اندشده ایرانی جامعه اجتماعی و فرهنگی سطح

توسعه و مستبدانه کنترل بدون چندسویه و دوسویه هایارتباط امکان عنکبوتی، ارتباطی ایه
 مجازی اجتماعی های رسانه ارتباطی، نهادهای این از یکی. گرفت شکل هاحاکمیت مدارانه
 دولتی شدۀ مدیریت هایرسانه مقابل در توانسته که است بوده تلگرام و فیسبوک مانند نوپدید

 در اجتماعی های رسانه از دست این کاربران بر روزروزبه که است روشن بسیار. دکن علم قد
 قومی کنشگری نوع بر موضوع، این و شودمی افزوده قومی( هایاقلیت کاربران )مخصوصاً ایران

 . است گذاشته اثر نیزطبقۀ متوسط 
 هوشمند همراه یهاتلفن اجتماعی، های رسانه به دسترسی ابزار ترینالوصولسهل امروزه

 با دیگر، طرف از. هستند مند بهره ارتباطی، ابزار این از ایرانی شهروندان عموم اتّفاقاً که هستند
 درصد که است کرده فراهم را امکان این جامعه، در اینترنت روزافزون نفوذ ضریب به توجّه

 و موبایلی رسانپیام افزارهای نرم تحت اجتماعی های شبکه به مختلف اقوام شهروندان از زیادی
به حاضر، حال در رسانه ترینمصرف پر ترتیب این به. کنند پیدا دسترسی وب تحت های شبکه
 هایتلفن در دسترس قابل اجتماعی های رسانه خاصّ طوربه و هوشمند همراهتلفن عام طور

 مرجع یک و ونمیلی 25 را تلگرام رسان پیام کاربران تعداد رسمی آمار آخرین. باشد می همراه
 پهنای درصد 60 از بیش همچنین 1است. کرده اعالم نفر میلیون 40 از بیش را آن رسمی، غیر
2است. شده اشغال تلگرام توسط کشور باند

 

 قومیکنشگران  از یک هر که آورند فراهم را شرایطی توانندمی هوشمند، همراه هایتلفن
 و باشند داشته عملی گرایش و حساسا ایده،لحاظ  به قومی کنش یافتن ساخت در سهمی
 قومی اعضای میان در را یافتهسازمان هایکنش و دهند تشکیل را قومی هایتشکل بتوانند
 .است شده تسهیل هارسانه همین طریق از نیز قومی بسیج وظیفۀ. کنند منتشر

( پیامدها و حوالتت و هازمینه علل،) تاریخی فرآیند بررسی حاضر، مقالۀ هدف که این به توجه با
 نظر از استفاده با اینجا در است، دانشجویان قومی هویّت بر موبایلی اجتماعی های رسانه اثرگذاری

 . ایمداده قرار بررسی مورد را امر اینیابی  نظریۀ زمینه روش براساس و ،(مطلعین) متخصّصین

 نظری مبانی

 اجتماعی هایرسانهتأثیر  درزمانی و یخیتار فرآیند خواهیممی مقاله این در اینکه به توجه با

 مفاهیم شده، ارائه مفهومی چارچوب در دهیم، قرار بررسی مورد را قومی هویت بر موبایلی

 .دهیممی قرار بررسی مورد را موبایلیرسانۀ اجتماعی  و قومیت با مرتبط

                                                           
1- https://www.mashreghnews.ir (24/07/1396)تاریخ انتشار خبر،    

2 - http://www.alef.ir/news/3960627322.html (27/06/1396)تاریخ انتشار خبر،     

https://www.mashreghnews.ir/
https://www.mashreghnews.ir/
http://www.alef.ir/news/3960627322.html
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 قومیت با مرتبط مفاهیم

 به ذهنی باوری دارای انسانی هایروهگ این که است معتقد قومی هایگروهدربارۀ  وبر ماکس
 رسوم، در شباهت فیزیکی، هایشباهت تواندمی آن دلیل که باوری. هستند مشترک اجداد

 گروه یک به تعلق. اندداشته سکونت و کوچ در یکدیگر با که باشد مشترکی خاطرات و حافظه
 دارد وجود اعضا بین ریبیشت بسیار اجتماعی تعهد اخیر، گروه در و است متفاوت خویشاوندی،

 (.335: 1387 فکوهی،)

 تعریف نسبی های تفاوت توسط قومی هایگروه: کندمی تعریف گونه این را قومیت هارویتز
 وابسته ترکیبات یا و مشترک منشأ از هاییمعرف زبان، ظاهر، رنگ، تواند می ویژه نشان. شود می
 ، آن وبری مفهوم در. است ها قومیت مقایسه از فراگیر مفهومی این. باشد چیزها قبیل این به

 لحاظ از که گرددمی مطرح مشترک،( تباری) نسلی مورد در ذهنی اعتقادی عنوان به قومیت،
 گیرد می بردر نیز را کاست و ملت نژاد، قبیله، ، مفهوم این که باشند متمایز دین و زبان ،رنگ

(Sambanis, 2001: 261.) 

 از بخشی را قومی گروه و دانسته کلیدی قومی، گروه تعریف برای را جمعیتی معیار یینگر
 این افراد که باورند این بر نیز جامعه اعضای بقیۀ و آن اعضای که کند می تعریف تربزرگ جامعۀ
 مشترکی هایفعالیت در عالوه به و بوده مشترک فرهنگ و منشأ دارای جامعه، از بخش

 آن، مالیم فرهنگ و تباری مادری سرزمین و نژاد ین،د زبان، از ترکیبی. کنندمی مشارکت
 (.Yinger, 1985: 159) هستند قومیت مفهوم معرف عناصر

 و پایدار متمایز، جمعی هویت با که داند می مردم از گروهی را «قومی گروه» گر، رابرت تد
 های ویژگی یا و مشترک تجارب و تبار بر تواند می مشترک هویت. شوند می تعریف مشترکی
 عقاید سنتی، لباس و رفتار شامل خود که فوق عناصر از یکی با را هویت. باشد استوار فرهنگ
 از پر مشترک تاریخ و سنتی مشاغل سکونت، محل ،(نژاد) جسمانی خصوصیات زبان، مذهبی،

 تعریف در توانند می فوق عناصر از عنصر چند یا و کرد تعریف توان می شوند، می درد و رنج
عنوان  به را 1«جماعتی های گروه» و «هویتی های گروه» گر رابرت. شوند دخیل گروه هر هویت

 (.Gurr, 1993) برد می کار به قومی های گروه مترادف
 و آداب مذهب، زبان، فرهنگی، هایشناسه و مواریث مثل فرهنگی ابعاد قومیت، فهم برای

 گروه خاستگاهدربارۀ  معین تادراکا گیریشکل همچنین. است مهم تاریخی پیشینۀ و رسوم
 .باشدمی اهمیت حائز قومیت ایجاد برای( احساسی یا واقعی صورت به) قومی

 تربزرگ ایجامعه درون در هاانسان از کوچکی اجتماع قومی، گروه یک گفت باید نهایت در

 خاطرات مشترک، نسب و اصل دارای ،«ادراکی و احساسی» یا «واقعی»صورت  به که است

                                                           
1-  Communal 
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 عنصر چندین یا یک دارای همچنین. هستند مشترک فرهنگی تاریخ ـ گذشته و کمشتر

 مشترکی فیزیکی و ظاهری خصوصیات و سرزمین زبان، مذهب، خویشاوندی، نظیر سمبلیک

 تعلقات به آن اعضای و سازدمی متمایز دیگر های گروه از را آنان گروهی هویت که باشندمی

 (. 21: 1380 مقصودی،) دارند آگاهی خویش قومی گروهی ـ

 :دانست زیر موارد در توانمی را قوم یک خصوصیات ترینمهم بنابراین،

 ایاسطوره نیاکانی به باور یا واقعی مشترک ـ نیاکان

 مشترک ـ نام

 مشترک ـ سرزمین

 مشترک ـ زبان

  زیستی مشترک ـ فضاهای

 مشترک آداب و ـ رسوم

  مشترک های ـ ارزش

 (.335: 1387 فکوهی،) واحد روهگ یک به تعلق ـ احساس

. است قومی گروه و قومیت گیریشکل از ناشی و مبتنی مجموع، در قومی، هویت اصطالح
 در شانعضویت به نسبت قومی، گروه اعضای که گفت سخن قومی هویت از توانمی هنگامی

شباهت نیز و دیگران با خودشان تمایز و تفاوت وجود از و باشند رسیده آگاهی به قومی گروه

 قومی گروه به تعلق احساس و تولید منجربه آگاهی این و باشند شده مطلع یکدیگر با هایشان
 تمایل انسانی هر: »که گیردمینشأت  آنجا از حس این واقع، در. باشد شده هستند، آن عضو که

 سطح چندین در تواندمی هویت. «کند جستجو خاص گروه یک در آگاهانه را خود هویت دارد
. بپذیرد را هویت چندین عادی شکلی به و زمانهمصورت  به تواند می فردی هر و باشد ممکن

: 1380 برتون،) دارند مهمی نقش قومی تعلقات دهند،می هویت فرد به که هاییگروه میان در
می تعریف پذیریجامعه سطوح از یکیعنوان  به قومی هویت: گفت توانمی . همچنین(24-27

صورت  به طریق آن از و کندمی مربوط و متصل قومی بزرگ گروه یک با را خود فرد که شود
 (.Isajiw, 1990:36) پنداردمی قومی بزرگ گروه آن عضو را خود واقعی یا نمادین

 آمده عمل به قومی هویت از متفاوتی تعاریف موجود تحقیقات در گفت توانمی مجموع، در

 هویت ها،بررسی از برخی در که نحوی به ندارد؛ وجود لحاظ این از مشخص نظر توافق و است

 ترتیب این به. است شده ارائه تاجفل نظر مطابق اجتماعی هویت قومی محتوای اساس بر قومی

 یااعضای گروه  دانش از که است 1فرد مفهومـ  خود از بخش یک قومی هویت: »شده گفته که

 مهم عاطفی هایدلبستگی و هاارزش از نینهمچ آید،می دست به یکدیگر با اجتماعی هایگروه

                                                           
1 - Self-concept 



254 1397 / زمستان 53 شماره/ دهمچهار سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی جمنان فصلنامه 

 

 اندبوده متمرکز تعهد، و تعلق احساس بر دیگر بعضی. «آیدمی وجود به عضویت آن از ناشی

(Singh, 1977 .)گروه به نسبت هاگرایش و هانگرش ها،ارزش در مشارکت احساس بر اینان 

 ها،ارزش رفتار، زبان، مثل قومی هویت فرهنگی هایجنبه بر دیگر، بعضی مقابل در خودی

 قومی هویت توسعۀ در فرد نقش شدن فعال بر نیز دیگر برخی. اندکردهتأکید  گروه تارخ و دانش

 . اندکرده توجه آن از ناشی تحرک و

 که هاییگروه افراد که رسدمی بندیجمع این به قومی هویت ادبیات مرور با نیز فینی

 :هستند ذیل هایویژگی دارای شوند،می برجسته قومی هویت دارای

 .کنندمی تلقی گروه عضوعنوان  به را ـ خود1

 .کنندمی ارزیابی مثبت را خود ـ گروه2

 .هستند راحت آن با و دهندمی ترجیح را خود گروهی ـ عضویت3

 .عالقمندند خود گروه ـ به4

 .دارند معلومات و آگاهی آن ـ دربارۀ5

 .متعهدند گروه ـ به6

 (.293 ،1388 حاجیانی،) کنندمی شرکت قوم جمعیدسته اعمال ـ در7

 ایران در قومی تنوع

 چندگانگی 2تنوع زیرا است؛ شده پذیرفته امری جوامع، همهۀ در 1اجتماعی تفکیک انواع وجود

 که کرد صحبت ای جامعه از نتوان شاید و دارد وجود اجتماعی نظام هر ذات در گوناگونی و

 های تفکیک نیز و سنی و جنسی تفکیک اجتماعی، قشربندی معیارهای لحاظ از آن افراد تمامی

 184 در های ارزیابی آخرین اساس بر. باشند هم مشابه و همانند مذهبی و زبانی، نژادی، قومی،

 (.65: 1384 کیملیکا،) دارد وجود قومی گروه 5000 و زبان 6000 دنیا، مستقل کشور

 زبانی، حیث از فراوانی گوناگونی و تنوع شاهد ریخی،تا و طبیعی دالیل به بنا نیز ایران در

 های گروه وجود نفسِ لذا هستیم، نژادی حدودی تا و قومی خویشاوندی، نظامات فرهنگی،

 لرها، ها، بلوچ زاده حسین مثال، برای. است محققان اکثر قبول مورد ایران، در قومی عمدۀ

 کردهای ها، قزاق ها، ترکمن اردبیل، و غربی شرقی، آذربایجان ساکن ی(ها ترک) ها آذری

 (. 53: 1380 زاده،حسین) دانند می قومی مهم های گروه از را ایران غرب و کردستان

  

                                                           
1 - Social differentiation 

2 - Diversity 
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 موبایلیرسانۀ اجتماعی  با مرتبط مفاهیم

 امکان و یافته ظهور جمعی هایرسانه از بعد که هستند هارسانه از ایگونه 1اجتماعی هایرسانه

 این در که معنا بدین آورند،می فراهم را آن کننده دریافت و پیام کنندهتولید میان تعامل

 فرستنده، پیام، با فعاالنه و پویا تعامل به و نبوده منفعل پیام، گیرنده یا و مخاطب ها رسانه

 و ارسالی پیام در تغییرات ایجاد امکان و پردازدمی پیام ارائه بستر و دریافت و ارسال فرآیند

 را خود فکری هایآموزه و هااندیشه با شدهترکیب پیامی دیگر افراد به که دارد را آن بازنشر

 اجتماعی هایرسانه که آیدبرمی چنین گرددمی ارائه روزه هر که ارقامی و آمار از. دهد بازنشر

 هایگونه مشترک وجه ،(Putnam, 2000: 170) اندداشته پرسرعتی و روزافزون گسترش و رشد

 کننده استفاده افراد توسط محتوا تولید و آنها بودن محورمخاطب اجتماعی هایانهرس متعدد

 میان از یا و تولید خود که محتوایی فرد هر اجتماعی هایرسانه در که صورت بدین است،

 گذارد؛می اشتراک به افراد دیگر با را کرده انتخاب مجازی اجتماعی شبکۀ در موجود محتوای

 همراه به هستند، اجتماعی هایرسانه از هاییگونه که یوتیوب و فیسبوک کسا،ال آمارهای بنابر

 ده از نیمی از بیش همچنین .اندبوده جهان های سایت بازدیدترین پر گوگل جستجوی موتور

 به را کاربران بیشترین که هستند اجتماعی هایرسانه انواع از دنیا کل در پربازید اوّل سایت

 محدودیت با ایران در آنها اغلب به دسترسی که است حالی در این .اندکرده جذب خود

 .روبروست

 مثالعنوان  به دارند، وجود خود خاص کارکردهای با اجتماعی هایرسانه گوناگون انواع

 و مکالمه کوتاه، هاینوشته انتشار و میکروبالگینگ اجتماعی، ارتباطات برقراری و سازیشبکه

 های رسانه مختلف انواع از استفاده اولویت و است 2ارتباطات ادایج کارکرد دارای تعامل

 .است رابطه برقراری بخش این در اجتماعی

 که هستند اجتماعی هایرسانه از ایگونه میان، این در مجازی اجتماعی هایشبکه

 از فراوانی شمار با ارتباط برقراری امکان فرد به و داشته انسانی جامعۀ به را شباهت بیشترین

 و فرهنگی سیاسی، مکانی، زمانی، هایمحدودیت از فارغ ،(Katz & Aspden, 1997) دیگر افراد

 .(Kraut, 2001: 2) دهندمی را اقتصادی

 بسیاری از بیشتر نیز ایران در 3اجتماعی هایشبکه جذابیت الکسا، سایت آمار اساس بر

 همچنان آنها به مراجعه آمار ها،کهشب این از برخی فیلتربودن وجود با و بوده دیگر هایسایت

 آمار طبق که) نمافیس و کلوب نظیر اجتماعی هایشبکه ایرانی هاینمونه باشد؛می توجه قابل

                                                           
1 - Social media 

2 - Relationship building 

3 - Social network 
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 اقبال مورد ما کشور در نیز( است ایران کشور در بازدید پر سایت ششمین و دهمین الکسا

عنوان  به اجتماعی هایشبکه بنابراین. باشدمی اینترنت از کننده استفاده افراد بسیارِ

 بیرونی زندگی با موازی ایزندگی به افراد آن در که شده گرفته نظر در جامعه از ای زیرمجموعه

 .کنندمی برقرار ارتباط دیگر افراد با و پردازندمی واقعی جامعه در خود

 استفاده و اجتماعی هایشبکه در حضور با افراد که است داده نشان محققان مطالعات نتایج

 حمایت نظیر مجازی اجتماع این در حضور مزایای از اجتماعی هایرسانه مختلف هایگونه از

 که را خود واقعی زندگی جوانب اغلب و شده برخوردار احساسات و عواطف اطالعات، اطرافیان،

 باشندیم دارا مجازی اجتماعات این در را باشدنمی یکدیگر کنار در افراد فیزیکیِ حضور نیازمند

(Cohen & Wills, 1985، Mirowsky & Ross, 1985: 140 .) 

 موبایل بر مبتنی اجتماعی هایشبکه

 قدرت 2 وب در نهفته اصلی مفهوم. هستند 2 وب تکامل فرایند از جزئی اجتماعی هایشبکه

 باعث که اصلی دالیل از یکی(. O’Reilly, 2009) هاستداده اشتراک یعنی آن جمعی هوش

 کردند اینترنت در بیشتر فعال مشارکت به شروع مردم که بود این شد 2 وب به رسیدن

(O’Reilly, 2009 )اضافه آن به را محتوا که داد اجازه اینترنت کاربران به تکنولوژی درنتیجه 

 کاربران بیشتر و گذاشتندمی اشتراک به اینترنت در را محتوا کمی کاربران 2 وب از قبل. کنند

 .بودند اطالعات آن کنندگان دریافت ویژه طور به اینترنت

 مردم اکثر امروزه. دادند ادامه خود تکامل به اجتماعی افزار نرم آن همراه به و تکنولوژی

 قابلیت جدید همراه هایتلفن اکثر. دارند خود همراه به را موبایلی دیگر ابزارهای یا همراه تلفن

 کامپیوتر از اجتماعی هایشبکه کاربردی های برنامه ر،حاض حال در. دارند را اینترنت از استفاده

 یکپارچه عمومی فضای در توانمی را ارتباطات و. شبکۀ اطالعات است یافته انتقال موبایل به

 که دهندمی اجازه کاربران به است یافته توسعه همراه تلفن برای که جدیدی خدمات این کرد؛

 (.Almu & Alhaji Buhari, 2014)کنند  تتقوی و توسعه ایجاد، را اجتماعی روابط

 که یابندمی گسترش ایگونه به موبایلی،شبکۀ اجتماعی  رویکردهای اکثر حاضر، حال در

 است، افتاده اتفاق افزارنرم توسعه در بنیادی تحول اما. کنند کار موبایل گوشی یک در بتوانند

 هاویژگی این. کرد استفاده بتوان را دکنمی فراهم موبایل گوشی که اطالعات تمامی که طوری به

 را گذارندمی اشتراک به اجتماعی هایشبکه در کاربران که محتوایی مورد در را زیادی جزئیات

 خودکار طور به سیستم و کند بارگذاری را عکس یک تواندمی کاربر یک. مثالً سازدمی فراهم

 (. Johansson, 2008) دهد قرار نقشه در را عکس
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 هایگوشی که هاییمحدودیت از را موبایل کاربران میان ارتباط موبایلی اجتماعی هایشبکه

 متداول هایروش تراکم و ارتباطی هایهزینه همزمانطور  به و داده کاهش داشتند، موبایل

 (.Wang & Wu, 2016) است کاسته را ارتباط سنتی

  تحقیق روش

 به گرایش علل تحقیق، جامعۀ خاص وضعیّت و اه رسانه اثرگذاری بودن فرآیندی به توجّه با

 متخصّصین دید از قومی هویّت بر آنهانحوۀ اثرگذاری  و شرایط موبایلی، اجتماعی های رسانه

 . شود می بررسی عمیق مصاحبه از استفاده با قومی هویّت و اجتماعی های رسانه

 آوری جمع ابزار جااین در. است عمیق مصاحبه کیفی روش و استقرایی تحقیق، استراتژی

 . است شده تنظیم نامهمصاحبه قبل از که است بوده ساختارمندنیمه مصاحبهصورت  به اطالعات

 قوم دو قومی، هویّت بر موبایلی اجتماعی های رسانه اثرگذاری فرآیند تحلیل هدف جامعۀ

 شده انجام گروه دو این قومی هویّت محوریّت با شده انجام تحلیل لذا است، بوده ترک و کرد

 .است

 این در گیرینمونه روش تحقیق، از بخش این بودن کیفی به توجّه با کیفی، مصاحبه برای

 با آشنایی و نگارنده پیشین مطالعات به توجه با که یطور به است، نظری گیری نمونه بخش،

رسانه و هاقومیت حوزۀ در خبره افراد با شناسی قومیت و اجتماعی هایرسانه حوزۀ متخصصین

 .ایمرسیده نظری اشباع به مصاحبه 12 از بعد. ایمکرده مصاحبه موبایل بر مبتنی اجتماعی های

 محقق است؛ بودهنظریۀ مبنایی  روش کیفی، تحلیل در شده انتخاب روشاینکه  به توجه با

 برای افراد انتخاب مالک. است داشته توجهآنها  تجربۀ و تخصص به مشاهده واحد انتخاب جهت

 و تخصص داشتن از بوده عبارت ـ، است شده انجام برفی گلوله و قضاوتی روش به کهـ  صاحبهم

 به. غیره و قومی های جنبش قومی، و ملی هویت اجتماعی، های رسانه زمینۀ در علمی تجربۀ

 و دکتری دانشجوی سه ارشد، کارشناس سه شامل مجموع در شده انتخاب افراد ترتیب این

 در. اند بوده قومی هویت و شناسی رسانه حوزۀ استادان و دکتری لتحصیالنا فارغ از نفر شش

 :است شده ذکرشونده  مصاحبه کد براساس آنها شناختی جمعیتهای  ویژگی زیر جدول

 ها شونده شناختی مصاحبه های جمعیت ( ویژگی1-4جدول)

 تخصص تحصیالت سن جنسیت نام کد

Q1 اعیهای اجتم رسانه کارشناسی ارشد 41 زن 

Q2 شناسی رسانه کارشناسی ارشد 34 مرد 

Q3 قومی)ترک( ـ  فعال سیاسی کارشناسی ارشد 35 مرد 

Q4 قومی)کرد(ـ  فعال سیاسی دانشجوی دکتری 39 مرد 
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 ها شونده شناختی مصاحبه های جمعیت ( ویژگی1-4دول)ادامه ج

 تخصص تحصیالت سن جنسیت نام کد

Q5 ی اجتماعیها رسانه دانشجوی دکتری 33 زن 

Q6 شناسی)ترک( قوم دانشجوی دکتری 52 مرد 

Q7 علوم ارتباطات دکتری تخصصی 42 مرد 

Q8 دکتری تخصصی 48 مرد 
فعال سیاسی، علوم 

 ارتباطات)کرد(

Q9 روابط بین قومی دکتری تخصصی 40 مرد 

Q10 علوم سیاسی دکتری تخصصی 37 مرد 

Q11 علوم ارتباطات دکتری تخصصی 35 زن 

Q12 شناسی رسانه دکتری تخصصی 54 مرد 

 

 دیگر نفر سه و داشته تحصیالت ارتباطات علوم حوزۀ درشونده  مصاحبه افراد از نفر هفت

در  همچنین و است بوده قومی بین روابط نیز و ملی و قومی هویت حوزۀ با مرتبط تخصصشان

عنوان  به نیز ارتباطات علوم حوزۀ به آگاه قومی فعال نفر یک و قومی فعال نفر دو افراد، این بین

 و زن نفر سه شده، انتخاب افراد کل بین از. اند گرفته قرار مصاحبه مورد و انتخاب پنل اعضای

 . اند بوده مرد نفر هشت

 در. است بوده تئوری گراندد یانظریۀ مبنایی  اساس بر آمدهدست  به هایداده تحلیل روش

مقولۀ  برمبنای و شده استخراج باز مقوالت اسبراس تحقیق محوری مقوالت تحلیل روش این

 و موبایل بر مبتنی اجتماعی های رسانه رابطۀ فرآیند ماهیتدر زمینۀ  کیفی مدلیانتخابی 

 .است شده استخراج قومی هویّت

 با مصاحبه انجام جهت یکسانی سؤاالت از مصاحبه، قسمت در است کرده سعی نگارنده

 با المقدورحتی آمده، دست به اطالعات دقیق ثبت جهت نهمچنی. کند استفاده مختلف افراد

 به مربوط مسائل رعایت برای همچنین. است کرده استفاده صوت ضبط از ها شونده مصاحبه اجازه

 بهره نیز دیگر متخصص تحلیلگر یک از خود بر عالوه کیفی، اطالعات تحلیل اعتبار و روایی

 جهت نهایت در. شد ارزیابی محوری و ازب مقوالت انطباق و کدگذاری انطباق و جسته

نمونۀ آماری  اعضای توسط هایافته کنترل روش از آمده، دست به هاییافته به اعتباربخشی

 .شد ارزیابی تحقیق هاییافته اعتبار جهت  این از و شده  استفاده شونده مصاحبه

 قومی هویت متغیر

 و مشخصات مجموعۀ به که ستا جمعی هویت انواع از دیگر یکی «قوم» :نظری تعریف

 یک قوم اعضای بین و کندمی متمایز دیگر اقوام از را قوم یک که شود می اطالق هایی ویژگی
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 ترپایین سطحی در قومی هویت. کندمی منسجم را آنها و کرده ایجاد دیگرهم به تعلق احساس

 . دارد قرار ایجامعه یا ملی هویت از

 .شودمی استفاده تاجفل نظر مورد سطح 3 از قومی یتهو سنجش برای :عملیاتی تعریف

 هاگویه و اول سطحهای  سنجه ابعاد، برحسبت قومی هویت عملیاتی تعریف

 ها گویه ها )سطح اوّل( سنجه ابعاد

آگاهی از هویت 

 قومی

 آگاهی از عضویت خود در یک قوم

من اول یک کرد/ترک هستم بعد یک 

 مسلمان یا ایرانی

اطالعاتم را دربارۀ تاریخ،  کنم تالش می

سنن، مناسک و آداب و رسوم قوم 

 کرد/ترک افزایش دهم

نگرش نسبت به قومیت خود و احساس 

 خشنودی و پذیرش گروه قومی

از کرد/ترک بودن خودم احساس رضایت 

 کنمو خشنودی می

کنم بگویم من یک کرد/ترک افتخار می

 هستم

بعد دلبستگی و تعلق 

گ به خرده فرهن

 قومی

 

های فرهنگی و رفتار  تمایل به حفظ ارزش

 فرهنگی

دوست دارم همه اداب و رسوم و سنن 

 کرد/ترکی را حفظ کنم

 اهمیت دادن به زبان و ادبیات قومی

کنم در آینده با زبان فارسی با سعی می

 هایم حرف بزنمبچه

به خواندن شعر و ادبیات کرد/ترکی 

 عالقه زیادی دارم

دن به سرزمین مادری )محل و اهمیت دا

 جغرافیای محل سکونت(

برایم هیچ اهمیتی ندارد که در کجا به 

 ام و تعلقی نسبت به آن ندارمدنیا آمده

 اهمیت روابط درون قومی

اولویت من برای انتخاب دوستانم، 

 کرد/ترک بودن آنهاست

ها و اتحادشان  روابط بین کرد/ترک

 اهمیتی برای من ندارد

ها، فولکلور، های فرهنگی )جشنیت سنتاهم

 غذا و ...(

های کرد/ترکی به حفظ و اجرای سنت

مثل چهارشنبه سوری و نوروز و غیره 

 دهمخیلی اهمیت می

های غذایی کرد/ترکی را به غذا و ذائقه

غذاهای دیگر اقوام و غذاهای خارجی 

 دهمترجیح می
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 هاگویه و اول سطحهای  سنجه بعاد،ا برحسبت قومی هویت عملیاتی عریفادامه ت
 ها گویه ها )سطح اوّل( سنجه ابعاد

 

های محلی، رقص، های ازدواج، بازیسنت
 پوشش، موسیقی

پوشیدن لباس کرد/ترکی مایه افتخار و 
 نشانه هویت من است

های کرد/ترکی ای به رقصهیچ عالقه
 ندارم

های فارسی یا گوش دادن به آهنگ
موسیقی کرد/ترکی ترجیح  خارجی را به

 دهممی

 یهاسنت آن در که امروز یهایعروس
ی تیجذاب شده، فراموش یکرد/ترک لیاص

 .دنندار برای من

تمایل به آگاهی داشتن از تاریخ و فرهنگ 
 قومی

عالقمندم نسبت به گذشته تاریخی 
ها اطالعات بیشتری داشته  کرد/ترک

 باشم

تعهد قومی: که در 
ده دوسطح سنجی

 شود: می
 

تعهد به هویت 
 اجتماعی قومی

 

ها و مشارکت و عضویت در اجتماعات، باشگاه
 های قومی)اجتماعی و فرهنگی(سازمان

اجتماعی -اگر تشکل یا کانون فرهنگی
کرد/ترکی در دانشگاه یا در جامعه 

 کنمفعالیت کند با آن همکاری می

تمایل به هزینه کردن، تالش و فعالیت برای 
 ی مسائل قومیپیگیر

حاضرم زندگی خودم را در راه حل 
 ها فدا کنم مسائل قومی کرد/ترک

 تمایل به تقویت انسجام قومی
تمام تالشم را برای افزایش همگرایی 

 برمها بکار می بین کرد/ترک

 تمایل به حل مشکالت اجتماعی قومی
های اجتماعی حل مشکالت و آسیب

( برای ها )اعتیاد، فقر و غیره کرد/ترک
 من در اولویت است

 احساس مسؤولیت نسبت به قوم خود

نسبت به آینده و سرنوشت قوم 
 کنمکرد/ترک احساس مسؤلیت می

در شهرهای غیر کرد/ترک نسبت به 
های غریب احساس مسؤلیت  کرد/ترک

 کنممی

تعهد به هویت قومی 
 سیاسی)قوم گرایی(

 

احساس ستم قومی، تبعیض و محدودیت، 
پاسخ ماندن نیازها و مطالبات بی احساس

 قومی

ها و نیازهای قومی به خواسته
 شودها هیچ توجهی نمی کرد/ترک

ها  در ایران هیچ تبعیضی علیه کرد/ترک
 وجود ندارد

ها در ایران تنها بخاطر  کرد/ترک
ها مورد کرد/ترک بودنشان در همه زمینه

 گیرندتبعیض قرار می
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 هاگویه و اول سطحهای  سنجه ابعاد، برحسبت قومی هویت عملیاتی عریفادامه ت

 ها گویه ها )سطح اوّل( سنجه ابعاد

 

عدم مراوده و واگرایی نسبت به سایر اقوام و 
 مناطق کشور

ای به افزایش ارتباط با دیگر هیچ عالقه
 اقوام ایرانی مثل لرها و فارسها ندارم

یی طلبی و واگراطلبی، تجزیهتمایل به جدایی
 از ایران

را بعنوان یک کرد/ترک دوست دارم من
 بشناسند نه یک ایرانی

های خارج از هویتیاحساس نزدیکی به هم
کشور، تمایل به ارتباط با آنان، خوشبخت 

 دانستن آنها، استقبال از استقالل آنها

خیلی خوشحالم که کردهای عراق یا 
های آذربایجان و ترکیه به  سوریه / ترک

 اندری رسیدهخودمختا

های  هیچ عالقه ای به ارتباط با کرد/ترک
 غیره( ندارمدیگر کشورها)ترکیه و 

 تمایل به افزایش قدرت قومیت خود
یکی از آرزوهای من، قدرت گرفتن 

های ایران در مناسبات سیاسی  کرد/ترک
 کشور است

 مداریقوم

هایی داریم که ما  ها ویژگی ما کرد/ترک
ر اقوام در جایگاه برتری را نسبت به دیگ

 قرار داده است

ها نسبت به منافع  منافع کرد/ترک
 ها برایم اولویت دارد ایرانی

 هایافته

 قرار کیفی تحلیل مورد پردازش، فرآیند از بعد شده انجام های مصاحبه شد، ذکر که چنان هم

 در. شد برساخت آن ریمحو و باز مقوالت اساس این بر و شده استخراج آن های گزاره و گرفته

 در تا است شده استفاده محتمل قیاس اکتشاف منطق از محوری و باز مقوالت تحلیل فرآیند

 حوزه این در موجود هاینظریه و استقرایی و تجربیهای  داده بین ارتباط یانه،گرا عمل وضعیتی

 . شود حفظ

 :است شده گزارش شده استخراج محوری و باز مقوالت زیر جدول در

 کیفی اطالعات از شده استخراج محوری و باز قوالتم

 های باز)سطح اوّل( مقوله
های باز)سطح  مقوله

 دوم(
 مقولۀ محوری

 های مورد عالقه ها و گروه انتخاب کانال
 برجستگی مضاعف جبران اطالعاتی

 احساس آزادی در مصرف و انتخاب محتوا
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 کیفی عاتاطال از شده استخراج محوری و باز قوالتادامه م

 های باز)سطح اوّل( مقوله
های باز)سطح  مقوله

 دوم(
 مقولۀ محوری

های اجتماعی بر مبنای  تغییر نوع مصرف اطاّلعات در رسانه

 موقعیّت و وضعیّت فردی و محیطی

سیالیت تکنولوژیک و 

 محتوا

)مصرف مبتنی بر 

 موقعیّت(

 

 ه ایکنشگری رسان حضور فعّال کاربر در تولید و انتقال پیام
 عملگرایی

 آگاهی بخشی های اجتماعی افزایش آگاهی مصرف کنندگان رسانه

سو با سبک زندگی  مصرف انوع محتواهای بی خاصیّت و هم

 مصرف گرایانه
 عاملیت هویّت گریز -

 تالش برای کسب شهرت و محبوبیت و ارتباطات بین فردی

 سو با سیاست حقارت قومی هویت ستیزی هم

 تسامح و همکاری بین قومی و دگر پذیری تمایل به

 تأکید بر همه منابع هویّتی ملّی و دینی و قومی عاملیّت هویّت جو -

 های هویّت قومی تالش برای حفظ مؤلّفه

 های قومی افراطی و پان کردی/ترکی گرایشات و فعّالیّت

- 
عاملیّت تمامیّت 

 خواه هویّتی

جمله هویّت ملّی و هویّت  ضدّیّت با سایر منابع هویّتی از

 قومی سایر اقوام

 گیری بسیج جمعی در فضای سایبر شکل

 های قومی حضور فعّاالنه در جنبش

ناپذیری از طریق ایجاد انبوه خلق  ایجاد احساس شکست

 مجازی

  
 

  

 
  

 

 های جمعی مدیریّت توسعه مدارانه رسانه
 ای محرومیّت رسانه

محرومیّت قوم 

 محورانه

 های جمعی محلی های قومی در رسانه عدم وجود مؤلّفه

نابرابری و محرومیّت نسبی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و 

های مرزی نسبت به مرکز و نسبت به  اجتماعی اقوام کرانه

 محرومیّت ساختاری اقوام دیگر

استراتژی ذوب فرهنگی و وحدت هویّتی )هویّت ستیزی 

 ملّی(
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 کیفی اطالعات از شده استخراج محوری و باز قوالتادامه م

 های باز)سطح اوّل( مقوله
های باز)سطح  مقوله

 دوم(
 مقولۀ محوری

 های اجتماعی تحقیر اقوام در رسانه

 هویّت ستیزی مرکز

 هویّت مقاومتی

 های هویّتی صرفاً ملّی و دینی بازنمایی اقوام با مؤلّفه

 بازنمایی منفی نمادهای قومی

 واکنش نسل جوان اقوام در برابر محرومیّت از حقوق ذاتی
مقاومت در برابر هنجارها 

 های فرهنگی و ارزش

  

  
 

 

گیری حوزۀ عمومی  شکل روابط افقی آزاد

 منتقدانه
 فرصت ابراز خود

 امکان ناشناس ماندن هویّت واقعی

 فرازمان و فرامکانی شدن
 کلبه الکترونیک

سبک زندگی 

 تأمین مایحتاجات اطالعاتی ای هشبک

 برجستگی فرهنگی قومی انباشته فرهنگی

 ریشۀ تاریخی و تجربۀ تاریخی تجربۀ زیستۀ قومی
 تجربۀ سیاسی قومی

 سابقۀ منازعه قومی

 مصرفگرایی منفعالنه سبک زندگی مبتنی بر بازنمایی خود مصرفگرایانه

 تکوین هویّتی فردی

 تمایل به تکثّر گرایی
هویّت چندگانه و 

 دگرپذیری
 تالش برای برقراری جامعه مدنی

 پیگیری آرام مطالبات قومی

 های افراطی پان قومی تولید و بازنشر پیام

 های مجازی و واقعی شرکت در اعتراضات و شورش افراطگرایی قومی

 ای ضدّ اقوام دیگر تحقیر، توهین و جنگ رسانه

 تسامح بین قومی بگان سیاسی اقوام مختلفافزایش تعامل بین نخ

 تکوین هویّتی جمعی
 افزایش همدلی و همگرایی درون قومی

تقویت روح جمعی مبتنی 

 بر قومیت

 استیصال حکومتی عدم کنترل دولت
جریان تهدید انگاری 

 های سیاسی ـ  قومی ایجاد موج رسانۀ اجتماعی
تهدید هویّت و امنیت 

 ملی

 هر ادامه در. است شده ترسیم شماتیک شکل به تحلیل این از برآمده نهایی مدل زیر در

 تحقیقمقولۀ انتخابی  درنهایت و شده تشریح مدل این در شده بیان محوری مقوالت از یک

 :شود می تفسیر



 

 

 نظریۀ مبنایی تحلیل نهایی مدل شکل
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 نهایی مدل تحلیل

 علّی شرایط

عنوان  به مقوالت از ای دسته شده، استخراج مقوالت لتحلی از آمده دست به های یافته براساس

 قومی هویّت بر آن اثرگذاری و موبایلی اجتماعی های رسانه مصرف فرآیند علّی شرایط

: تجربۀ زیستۀ شامل بخش این در شده برساخته محوری مقوالت. است شده بندی طبقه

 مقوالت این از هرکدام یلذ در که شود می مقاومتی هویّت و محورانهقوم محرومیّت ،قومی

 :اند شده تشریح

 قومی زیستۀ تجربۀ

. است شده انتخاب علّی شرایطعنوان  به که است محوری مقوالت از یکی قومی زیستۀ تجربۀ

 انباشته. شود می اقوام سیاسی تجربه و قومی فرهنگی برجستگی مقوله دو شامل مفهوم این

 جغرافیایی محیط تاریخی، گذشته ایران، در قوم ود این زندگی طوالنیمعنای سابقۀ  به فرهنگی

 . است هزاره و قرن چندین طول درآنها  معنوی و مادّی تولیدات انباشت و مشخص

 دیوان در حضور طوالنی سابقۀ اقوام این که است دلیل این به قوم دو این سیاسی تجربۀ

 مطالعات کارشناس یک .اند داشته محلّی دولت تشکیل سابقۀ حتّی و داشته را کشور اداری

 اکثر در اقوام که بینیم می کنیم، مطالعه را ایران تاریخ اگه: »گوید می باره دراین( Q3) قومی

 از یکی و «دارد ای دیرینهسابقۀ  قومیهای  فعالیت و داشتند نقش سیاسی رخدادهای

 در مثالً قومیهای  درگیری که کرد فراموش نباید» که کند می مطرح کردزبان متخصصان

 ایجادسابقۀ  دیگر طرف از. «است داده رخ انقالب اوایل در حداقل غربی آذربایجان استان همین

 حتّی و داشته وجود مرکزی حکومت و ترک و کرد قوم دو بین سیاسی ـ نظامی واگرایی و تضاد

 ۀتجرب یک شرایطی چنین در. اند داشته نظامی و سیاسی های درگیری نیز یکدیگر با قوم دو این

 .است گرفته شکلآنها  بین در قومی هویّت قوامدر زمینۀ  طوالنی زیسته

 محورانهقوم محرومیّت

قوم محرومیّت مقولۀ اقوام، بین در موبایلی اجتماعی های رسانه اقبال علّی شرایط از دیگر یکی

 ۀمسئل ود به مقوله، این. است نابرابری پیامد و بیرونی بعد محرومیّت، از منظور. است محورانه

 مطالعاتحوزۀ  متخصّص دو. شود می مربوط ای رسانه محرومیّت و ساختاری محرومیّت

های  استان در ایرانی قومیهای  اقلیت اتفاقاً» که کنند می مطرح را مهمّ این( Q6) و( Q3)قومی

ها  استان این توسعۀ عدم و محرومیت باعث مکانی فاصلۀ همین شاید و نیستند ساکن مرکزی

 تلویزیونهای  شبکه محتوای تحلیل به اگر شما» و «است شده تمام قومیت اسم به که شده
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 منتشر محلی زبان و قومی عناصر براساس محتوا کمترین که شوید می متوجه بپردازید، استانی

 محرومیت و نابرابری احساس»که  کند می اشاره نکته این به دیگری کارشناس ؛«شود می

 .«دارد وجود مرکزی شهرهای وها  فارس به نسبت ایران واماق بین در شدیدی برونزای

 اکثریّت سوی از که شود می اطالق هاییمحرومیّت و هانابرابری انواع به ساختاری محرومیّت

 های فرصت و امکانات ثروت، توزیع میزان که طوری شود، می اعمال دیگر قوم بر قومی یا ملّی

 صورت به سیاسی، قدرت و فرهنگی هایبودجه و ها فعّالیّت اجتماعی، رفاه ملّی، منابع اقتصادی،

 تقسیم مرزی های کرانه اقوام بین در ها فرصت و منابع این مقدار کمترین و شده تقسیم نابرابر

 داشته هژمونی دیگر قوم بر نسبت اکثریّت دارای قوم محلّی سطح در دیگر طرف از. است شده

 . کنند می مختلف هایمیّتمحرو اعمال مراتبی سلسلهصورت  به و

 دارد؛ ملّی وحدت و فرهنگی ذوب به گرایش ایران در نیز اقوام تنوّع مدیریّت های سیاست

 و شده بازتولید مضاعفطور  به ملّی هویّت و دینی هویّت های مؤلّفه شود می تالش که یطور به

 محرومیّت نوعی نیز نظر نای از. گیرد قرار اهمال مورد اقوام قومی هویّت مصادیق االمکان حتّی

 و قومی مدیریّت سیاست این. شود می بازتولید( ترک و کرد اقوام)پیرامون  به مرکز از ساختاری

 . شود می دنبال نیز جمعی های رسانه در فرهنگی

نام ای رسانه محرومیّت که شود می نیز اقوام ای رسانه سهم شامل محورانهقوم محرومیّت

 توجّه با حکومت است، شده استخراج شده انجام های مصاحبه از نچهآ طبق. است شده گذاری

 خدمت به کاری محافظه بسیار بانان دروازه داخلی، های رسانه مدیریّت مدارانه توسعه رویکرد به

 را غیره و سرگرمی بخشی، آگاهی خبری، متنوع محتواهای انتشار صدایی،چند امکان و گرفته

 هایی رسانه و بوده ملی هویّت های مؤلّفه بر اصلی توجّه ر،دیگ طرف از. است کرده محدود

 قومیتی های مؤلّفه به را توجّه کمترین نیز ها استان مراکز در حتّی سیما و صدا مانند

 های مؤلّفه الشعاع تحت نیز محلّی هایگویش و ها زبان حتّی نظر، این از. اند داشته مخاطبان

 فضای در همچنین. است گرفته قرار فارسی زبان با محتوا پخش و تولید جمله از گرایانهملّی

 و روزنامه جمله از قومی ای رسانه هایواحد احداث و بوده حاکم ملّی صداییتک ای رسانه

رو  روبه فراوانی ای سلیقه و ساختاری های محدودیّت و مشکالت با ترکی و کردی مجلّه

 اقوام محرومیّت و ای رسانه بسته فضای که اند بوده باور این بر متخصّصین از برخی. اند بوده

 مربوطه مدیران  کارانهمحافظه و ای سلیقه رویکردهای از متأثّر بیشتر فضا این در ترک و کرد

عنوان  به را خود هویّتی های مؤلّفه از یکهیچ ترک یا و کرد مخاطب ترتیب این به. باشد می

 دچار اساس این بر. کند نمی مشاهده داخلی های رسانه محتوای در ترک یا و کرد یک

 . شود می ای رسانه محرومیّت احساس
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 مقاومتی هویّت

 بین در موبایلی اجتماعی های رسانه مصرف علل تحلیل در شده استخراج محوری مقوله دیگر

 و ساختاری محرومیّت شده ذکر کههمچنان. است اقوام این بین در مقاومتی هویّت پدیده اقوام،

 اقوام اعظم بخش واکنش مقاومتی هویّت. شود می اجتماعیکنشگران  واکنش به منجر ای رسانه

 برساخته فرهنگی و ای رسانه فضایتأثیر  تحت اقوام این از دیگر بخش. است بوده ترک و کرد

 گرایی مصرف دچار نیز آن از اقلّیّتی و ایرانی جامعۀ در فرهنگی ذوب و استحاله دچار شده،

 بوده مرکز در شده اجرا ستیزیِ هویّت های سیاست از ناشی مقاومتی، هویّت امّا اند، شده فرهنگی

 صرفاً هویّتی های مؤلّفه با اقوام بازنمایی جمعی، های رسانه در اقوام تحقیر جمله از عواملی. است

 به نیز خود خانواده با حتّی ترک یا و کرد یک تلویزیونی، های فیلم در(: »Q8)) دینی و ملّی

 بازنمایی قاچاق با کرد(: »Q4)قومی  نمادهای منفی بازنمایی ،(«کند می مکالمه فارسی زبان

 نهایت در و( «است بوده زبانان ترک به متعلّق هافیلم عموم در پایه دون هایشغل یا و شده

 احساس و خود قومی اوّلیّه حقوق به نسبت جوان نسل مخصوصاً و مردم نسبی آگاهی

 های ارزش به نسبت منفی گیری جهت و شدهآنها  منفی واکنش باعث زه،حو این در محرومیّت

 نوعی ترک و کرد اقوام اعظم بخش در ترتیب، این به. دهند می نشان خود از عمومی و ملّی

 .است شده ایجاد مرکزی ستیز هویّت جریان برابر در مقاومتی هویّت

 (ها کننده تسهیل)گرها مداخله

 علّی، شرایط تحت که شود می گفته فاکتورهایی به نظری مدل نای در کنندهتسهیل عوامل

 این. اند کرده تسهیل را کنش راهبرد اتّخاذ و موبایلی اجتماعی های رسانه از استفاده امکان

 این به. شود می نوین اجتماعی های رسانه های ویژگی و ساختاری عوامل شامل گر،مداخله عوامل

 اقوام بین در موبایلی اجتماعی های رسانه از استفاده موج هاییفاکتور چنین مداخلۀ با ترتیب،

 این. شد فراهم نیز موبایلی اجتماعی ها رسانه در کنش راهبردهای اتّخاذ امکان و شده تقویت

 خود، ابراز فرصت اطّالعات، به دسترسی امنیّت و آزادی تکنولوژیک، انطباق از اند عبارت عوامل

 محوری مقوالت این از یک هر ادامه در. ای شبکه زندگی سبک رواج و عاملیتی خودآگاهی

 :است شده تشریح

 تکنولوژیک انطباق

 بوده تکنولوژیک انطباق مقولۀ موبایلی، اجتماعی هایرسانه از استفاده در دخیل عوامل از یکی

 رسانه از استفاده مکانی و زمانی های محدودیّت حذف و آسان دسترسی بُعد دو در که است

 و شرایط با انطباق جهت باالیی پتانسیل اجتماعی، نوین های رسانه. در واقع، شود می صهخال
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 عموم دسترسی و ارتباطی های زیرساخت توسعۀ با ابتدا پدیده، این. اند داشته کاربران نیازهای

 تلفن و اینترنت کاربران افزایش باعث خدمات این توسعۀ. داد رخ اینترنت و همراه تلفن به

 بین از را چاپی و جمعی های رسانه از استفاده مکانی و زمانی محدودیّت و شده هوشمند همراه

 هایزیرساخت خوشبختانه: »گوید می( Q1)اجتماعی  های رسانه کارشناس یک باره این در. برد

 از استفاده هایهزینه و بوده رشد حال در سرعت به مجازی، فضای و اینترنت توسعۀ

 از استفاده دیگر، طرف از. «است آمده پایین بسیار اینترنت و موبایل دمانن هایی تکنولوژی

 آسان بسیار دسترسی باعث آسان یادگیری امکان بوده، ساده بسیار موبایلی اجتماعی های رسانه

 . شد نوین های رسانه این به

 اطالعات به دسترسی امنیّت و آزادی

 امنیّت و آزادی موبایلی اجتماعی ایه رسانه مصرف در دخیل محوری مقوالت از دیگر یکی

 دو های رسانه فعّالیّت شروع با در واقع،. است بوده نوین  رسانه این در اطّالعات به دسترسی

 را تولیدشده های پیام و داشتهتأکید  کاربران خصوصی حریم حفظ بر ها رسانه این سویه،

 دسترسی با مقابله دلیل به انیفراو مالی و سیاسی های هزینه دیگر طرف از و کرده رمزگذاری

( Q11)متخصّصین  از یکی. اند شده متقبّل اجتماعی های رسانه اطّالعات و سرورها به ها دولت

 است این مجازی فضای در ایران مانند کشورهایی هایچالش از یکی: »گوید می باره این در

 کاربر ها فعّالیّت این. «ندارند دسترسی هاشبکه در مردمهای  داده پایگاه و اطالعات به که

 افزایش مضاعف طور به را ها رسانه این در کاربران اعتماد و آزادی امنیّت، احساس محورانه،

 سیاسی، فعّاالن مانند حسّاسی های گروه مخصوصاً و کاربران عموم بیشتر اقبال موجب و داد

 . شد مذهبی و قومی

 خود ابراز فرصت

 اجتماعی های رسانه های ویژگی با مرتبط محوری والتمق از دیگر یکی خود، ابراز فرصت

 فضای در کاربر است؛ گرفته نام منتقدانه عمومیحوزۀ  گیریشکل آن زیرمقولۀ. است موبایلی

 یک در مجازی هویّت با و واقعی هویّت ماندن ناشناس امکان های قابلیّت با اجتماعی های رسانه

 در پردازد. می اطّالعات مصرف و فعّالیّت به( طرفه چند و دو)افقی  و آزاد کامالً ارتباطی فضای

 فراهم شخصی نظرهای اظهار بر مبتنی مجازی عمومیحوزۀ  گیریشکل امکان شرایطی چنین

 استفاده افزایش و بازتولید امکان ویژگی این. کند ابراز را خود آزادانه تواند می فرد لذا شود، می

 . است برده البا را موبایلی اجتماعی های رسانه از
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 ای شبکه زندگی سبک

 از استفاده و گرفته شکل ارتباطیهای  تکنولوژی توسعهتأثیر  تحت که دیگری مقوالت از یکی

 سایر بر ای شبکه زندگی سبک هژمونی کند، می تشدید را موبایلی اجتماعی های رسانه

 تشریح «کالکترونی کلبۀ» مفهوم با مفهوم این. است مدرن و سنّتی زندگی های روش

 روابط ایجاد موبایلی، اجتماعی های رسانه به هرجایی دسترسی امکان: در واقع، شود می

 اجتماعی روابط مضاعف توسعۀ باعث استفاده، وقت و زمان شدن معنا بی و مکانی فرا مجازی

 باعث مجازی فضای در اطّالعاتی و اقتصادی روابط توسعۀ دیگر، طرف از است. شده مجازی

 های شبکه طریق از را خود اقتصادی حتّی و اطّالعاتی نیازهای عموم کاربران که است شده

 جامعه در الکترونیکی کلبۀ یک از توان می شرایطی چنین در لذا کنند؛ رجوع و رفع اجتماعی

 در. است داده قرار خود انگیز شگفتتأثیر  تحت راهمۀ کاربران  زندگی سبک که زد حرف

 های رسانه کاربران به تبدیل افراد عموم که کند می ایجاب بیرونی های ضرورت ایکلبه چنین

 . شوند موبایلی اجتماعی

 عاملیتی خودآگاهی

 رسانه در خود انتخاب قدرت و مصرفی فکری، وضعیّت به نسبت فرد دانش بر خودآگاهی

 وینن های رسانه در تنها که است هایی ویژگی از یکی انتخاب قدرت یا عاملیّت. دارد داللت

 کارکردی کنترل قدرت مقولۀ دو از مهم، پدیدۀ این. شود می عرضه واقعیمعنای  به اجتماعی

( Q7)کارشناس یک مثالعنوان  . بهاست شده منتج اطّالعات مصرف بر تسلّط و آگاهی و

 و محتوا تکثر ها،قابلیت این از یکی. دارد زیادی هایقابلیت اجتماعی هایشبکه» :گوید می

 عضویت و انتخاب به دست آگاهانه کاربر و است عالقه مورد محتوای به دسترسی بودن آسان

 بر موبایلی اجتماعی های رسانه کاربران. در واقع، «زندمی هاپست مطالعه وها  گروه و کانال در

 انتخاب به آزادانه و داشته کنترل ها رسانه این از استفاده میزان بر که هستند باور این

 خودشان توانند می که هستند آگاه مهمّ این به کاربران. پردازند می خود نظر مورد محتوای

 جریان بر کامالًآنها  چنین هم. ببرند بهره آن از و انتخاب را نظر موردرسانۀ اجتماعی  کارکرد

 مبنای بر و عقالیی کامالً نیز هایشانانتخاب و بوده آگاه منتشرشده محتواهای مصرف

 واقف آن بر و داشته تسلّط اطّالعات مصرف برآنها  ترتیب، این به. شدبا می شخصی نیازهای

 افزایش باعث آن انتخاب در آزادی احساس و محتوا مصرف به نسبت خودآگاهی این. هستند

 و کاربران راهبردهای بر راآنها  اثرگذاری امکان و شده اجتماعی های رسانه از استفاده تر بیش

 . است دهکر فراهم هویّتی، پیامدهای
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 موبایلی اجتماعی های رسانه از استفاده: پدیدۀ محوری

 اقوام بین در ها رسانه این از استفاده و موبایلی اجتماعی های رسانه تحلیل این مرکزی پدیدۀ

 های رسانه به نسبت جهشی اقبال یک تحلیلی مدل طبق. در واقع، است بوده ترک و کرد

 رخ کننده، تسهیل عوامل و علّی شرایطتأثیر  تحت( ههمرا تلفن و 2 وب بر مبتنی)اجتماعی 

 سازی برجسته از اندعبارت که شود می مطرح خاصّی محوری مقوالت وضعیّت این در. است داده

 در. است بوده اجتماعی های رسانه های ویژگی از منتج پدیده، دو این. ییگرا عمل و مضاعف

 :شود می تشریح مقوالت این از یک هر ادامه

 مضاعف سازی ستهبرج

 مضاعف سازی برجسته مقولۀ موبایلی، اجتماعی های رسانه از استفاده محوری مقوالت از یکی

 سیالیت خاصیّت و اجتماعی های شبکه در اطّالعاتی جبران از ناشی مضاعف، برجستگی. است

ر . دکند می تغییر کاربر موقعیّت اساس بر مصرف که هاست شبکه این محتوایی و تکنولوژیک

 کانال، مجازی، صفحۀ طریق از آن تولید و محتوا انتخاب در که واقفند امر این بر کاربرانواقع، 

 به دست آگاهانهصورت  به ترک و کرد قومی کاربران لذا و هستند آزاد کامالً غیره و گروه

 دنبال بهآنها  وضعیتی چنین در زنند، می هاکانال و ها گروه افراد، انتخاب طریق از محتوا انتخاب

 نظر این از. اند بوده محروم آن از ترقدیمی های رسانه در که باشند می اطّالعاتی نیازهای جبران

 این در فعّال های گروه و هاکانال در عضویّت امکان باشد، داشته قومی هویّت دغدغه که کاربری

 . کند کانال یا و روهگ صفحه، ایجاد به اقدام خود هدف اساس بر تواند می یا کرده پیدا را حوزه

 جمعی هایرسانه: »گوید می باره این در( Q12)اجتماعی های رسانهحوزۀ  متخصّص یک

 تلویزیون که بود درجایی باید تلویزیون از استفاده برایمثالً  هستند، مکانی محدودیت دارای

 به باره نای در متخصصین از دیگر یکی. «ندارد را محدودیت این همراه تلفن اما دارد، وجود

 محتوای توانندمی سریعاً موبایلی هایشبکه کاربر: »کندمی اشاره هارسانه این محتوای

 کنندۀ مصرف که فردیمثالً  کنند، عوض را کنند تولید خواهندمی که محتوایی یا و شده مصرف

 نای به مربوط مطالب از تواندمی سریعاً رخداد، یک جذابیت به بسته است، سرگرمی محتوای

 .«ببرد بهره رخداد

 در موبایلی، اجتماعی های رسانه سیالیت خاصیّت از ناشی مضاعف سازی برجسته همچنین

 در اجتماعی های رسانه سازندگان تکنولوژیک، نظر از. باشد می نیز محتوا و تکنولوژیک بحث

 و کرده روز به ارآنها  های قابلیّت ها، رسانه این از استفاده های محدودیّت شناسایی با اندتالش

 وب تحت اجتماعی های شبکه ترتیب این به. دهند توسعه راآنها  از مختلف هایاستفاده امکان

 های رسانه سیالیت محتوایی، نظر از. شوند می نصب همراه هایتلفن در افزار، نرم طریق از نیز 2
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 و هاموضوع در آن از استفاده افزایش باعث موقعیّت بر مبتنی مصرف امکان و اجتماعی

 با مهمّ، رخداد یک وقوع زمان در عادی کاربر یک مثال، طور به است. شده مختلف های موقعیّت

 این و دهد می تغییر موبایلیرسانۀ اجتماعی  از را خود استفاده نوع آن، مستقیم خبری پوشش

 مخصوصاً) اجتماعی های رسانه سیالیت لذا. شود می انجام محدودیّتی هیچ بدون و آنی تغییر،

 و شخصی های دغدغه مضاعف سازیبرجسته امکان همراه( تلفن بر مبتنی اجتماعی های رسانه

 . اند کرده فراهم را کاربران عمومی

 گراییعمل

 ناشی مقوله، این. است کاربران ییگرا عمل تحقیق، پدیدۀ محوری با مرتبط مقوالت از دیگر یکی

( Q2)خبرگان از یکی. است اجتماعی های شبکه خشیبـ  آگاهی خاصیّت و ای رسانه گریکنش از

 که اندکرده فراهم را امکان این موبایلی رسانپیام های شبکه: »که داردمی بیان باره این در

 مورد محتواهای و مطالب انتشار و تولید به و شده خارج صرف کنندۀ مصرف وضعیت از مخاطب

 رسانپیام هایشبکه: »که کندمی اشاره مهم ینا به خبرگان از دیگر یکی. «بپردازد خود عالقه

 هدایت بدون فضایی چنین در مصرف کنند.می ایجاد را مطلبی هر انتشار قابلیت محدودیت بدون

 .«دهد می قرار مختلف اتفاقات و مسایل جریان در را فرد محتوا، آمرانه

 های پیام انتقال و پیام دتولی قابلیّت و موبایلی اجتماعی های رسانه در کاربران فعّال حضور

 قادر خود که شوند ای رسانهکنشگران  به تبدیل اطّالعاتی کنندگانِ مصرف شده باعث دیگران،

 ویژگی این پیامدهای از یکی «خبرنگار شهروند» پدیدۀ. باشند می خبر و محتوا تولید به

 جمله از ها حوزه معمو در اجتماعی های رسانه دیگر طرف از. است موبایلی اجتماعی های رسانه

 توجّه مهمّ این به باید البتّه. دهد می افزایش حدی تا را کاربران آگاهی قومی، مسایلحوزۀ  در

 های زمینه از متأثّر اجتماعی های رسانه در پیام مصرف و دریافت یا و تولید جریان که داشت

 گریکنش)پیام  سریع قالانت و تولید قابلیّت وجود این با. است کاربران های دغدغه و اجتماعی

 مسایلی در که طوری به است؛ شدهآنها  ییگرا عمل به منجر کاربران آگاهی افزایش و( ای رسانه

 از و شده متأثّر شدّت به کاربران غیره، و سیما و صدا در قومی حقارت رفراندوم، زلزله، مانند

. اند شده تبدیلگرا  ملع و فعّال گرکنش یک به و شده خارج منفعالنه مصرف و رخوت حالت

 با آن احساسی بعد. کرد بندی طبقه اجرایی بعد و احساسی بعد دو در توان می را ییگرا عمل این

 بعد و بوده همسو( گذاشتن اشتراک به و رسانیاطّالع برای تالش مانند)های  رسانه فعّالیّت

 در اقوام سایر و کرادا حضور مانند)واقعی  اجتماعی محیط در و فیزیکیصورت  به آن اجرایی

 . کند می پیدا بروز( کرمانشاه زده زلزله مناطق
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 کنش راهبردهای

 آگاهی بر مبتنی هایی فعّالیّت به و بوده محور کنش ای نظریّه ،اینکه نظریۀ مبنایی به توجّه با

 و ها فعّالیّت به زمینه این در نیز کنش راهبردهای. دارد اعتقاد خاصّ زمینۀ یک درکنشگران 

 در. پردازد می( اجتماعی های رسانه در قومی هویّت)پدیدۀ محوری  با مواجهه در افراد های کنش

 از مجازی فضای در قومی هویّت با مواجهه در ترک و کرد کاربران کنش راهبرد 3 تحلیل این

 قومی هویّت با برخوردکنشگران در زمینۀ  متعاقبی عاملیّت که است شده استخراج باز، مقوالت

 .دهد می شکل را

 های رسانه شد، اشاره پدیدۀ محوری و علّی شرایط به مربوط مقوالت در کههمچنان

 عموماًرسانۀ اجتماعی  دیگر، طرف از. دارند دیالکتیکی رابطۀ اجتماعی محیط با کامالً اجتماعی

 نظر براساس است، کاربران های دغدغه سازیبرجسته و بازنمایی برای امن محیطی

 سه کاربران، های دغدغه و محیط با اجتماعی های رسانه ارتباط به توجّه با ندگان،شو مصاحبه

 و پیشینی قومی هویّت کاربر، محیطی فضای بندی تقسیم مبنای بر کنش راهبرد نوع

 عاملیّت: از اند عبارت راهبردها این. است شده برساخت وی، جمعی و فردی های دغدغه

 ذیل در مقوالت این از کدام هر که هویّتی خواهتمامیّت عاملیّت و جوهویّت عاملیّت گریز، هویّت

 :است شده تشریح

 گریزهویّت عاملیّت

 موبایلی اجتماعی های رسانه ترک و کرد کاربران از بخشی متوجّه که کنش راهبردهای از یکی

 یک(Q5) اجتماعی های رسانه متخصّص یک. کاربر گریزهویّت عاملیّت از است عبارت شود می

 محور بر صرفاً اجتماعی،های  شبکه کاربران از بخشی: »کند می مطرح را مقوله این برای مؤلّفه

 شده ایجادها  رسانپیام در محدودیتی بدون فضای»  و «کنند می فعالیت وانمودی، خود بروز

 هر به زدن دست قیمت به کاربران از برخی رو این از شود شهرت به منجر تواند می که است

 مشاهده بعضاً» و «برسند شهرت به و کرده جمع فالوور خواهندمی مطلبی هر انتشار و شیکن

 جوک، انتشار و ساخت ازجمله مختلف انحای به مشخص قومیت دارای کاربران که کنیممی

 .«گیرد می سخره به را خود ملی و قومی هویت

 هویّتی بحران دچار اجتماعی و فرهنگی شرایط تحت ترک و کرد مردم از گروهی واقع در

 در افراد این از بخشی. گیرند می نادیده را قومی هویّت مصادیق خود، از تعریف در و شده

. است شده فارسی زبان به متمایل بیش و کم نیز زبانشان حتّی و شده ذوب ایرانی عام فرهنگ

 قومی های تهویّ با ناسازگاری قومی، حقارت های سیاستتأثیر  تحت افراد این از برخی حتّی

 فراری خود قومی هویّت مصادیق از نوعی به مرکزی، هویّت ستایش و ایرانی جامعه بر حاکم
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 های فعّالیّت و بوده حاد گراییمصرف دچار افراد این عموم. ندارد خود از قومی تعریف و بوده

 ویّته برتأکید  و گرایانهمصرف زندگی سبک محور حول اجتماعی های شبکه در شانای رسانه

 خود هستند تالش در و نداشته خود از قومی تعریف افراد این عموم. کند می پیدا سازمان فردی

 از گریز راستای درآنها  کنش راهبرد لذا. کنند معرّفی ایرانی گرایمصرف کنشگر یکعنوان  به را

 ترک و دکر اقوام دربین افراد این جمعیّت متخصّصان زعم به البته. باشد می شانقومی هویّت

 حال در شدّت به ترک، و کرد جدید های نسل در راهبرد این اتّخاذ امّا نبوده، گیر چشم اگرچه

 .است افزایش

 جوهویّت عاملیّت

 جوهویّت عاملیّت محوری مقولۀ تحت ترک، و کرد کاربران کنش راهبردهای از دیگر یکی

 هایشبکه در بعضاً: »دگوی می باره این در( Q9) متخصّصین از یکی. است شده برساخت

 از دیگر یکی «کند می پیدا اشاعه و ایجاد دگرپذیری و تکثرگرایی هدف با هاییکمپین اجتماعی

 برای مناسبی عرصۀ اجتماعی های شبکه: »که است کرده ذکر باره این در( Q11)خبرگان

 .«شود می نتشرم راحتی به زمینه این در علمی اطّالعات و کرده فراهم قومی و ملّی روشنفکران

 اجتماعی های شبکه ترک و کرد کاربران بین در راهبردها سایر از بیشتر کنش راهبرد این

 به منجر علّی شرایط بحث در شده ذکر فرهنگی و اجتماعی های زمینه. در واقع، دارد عمومیّت

 این با بود، ها شده ترک و کردها قومی هویّت اهمال های جریان برابر در مقاومتی فضای ایجاد

 های رسانه کننده تسهیل شرایط. است داده ادامه خود حیات بهتجربۀ زیستۀ قومی  وجود،

 کاربران اکثر قومی تمایالت شدن زنده به منجر آنها، مضاعف سازیبرجسته ویژگی و اجتماعی

 های شبکه در قومی هویّت مصادیق بازنمایی به کاربران این. است شده خواههویّت قومی

 قومیتی هایموضوع با و قومی های زبان به پیام آزادانه انتشار و تولید امکان و پرداخته اجتماعی

 ملّی، هویّت)جمعی  هویّت ابعاد سایر کنار درآنها  قومی هویّت وجود، این با کنند، می پیدا را

 به گرایش قومی کاربران کنش، راهبرد این در. کند می پیدا قوام( غیره و عشیرتی و دینی

 به نسبتآنها  اگرچه. دارند تمایل قومی بین همکاری و تسامح به و داشته قومی رپذیریدگ

 صدد در بوده حسّاس خود قومی هویّت مصادیق و زبان زیسته، تجربۀ تاریخی، گذشتۀ فرهنگ،

 جمعی هویّت دیگر های جنبه به خود راهبرد در اما هستند، شناسانده مجموعه این تقویت

 با افراد، این همچنین. دارندتأکید  خود قومی هویّت بازتولید کنار در ملّی و دینی هویّت ازجمله

 این عموم. کنند می خود قومی هویّت های مؤلّفه و مصادیق حفظ به اقدام یانهگرا عمل رویکردی

 و ها گروه صفحات، در شده منتشر قومیتی های پیام منتشرکنندۀ و کننده مصرف کاربران

 و کرد کاربران از دست این کنش راهبر ترتیب این به. هستند اجتماعی های شبکه های کانال
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 حال، عین در و بوده خود قومی هویّت تقویت و حفظ بر مبتنی اجتماعی های شبکه در ترک

 و قومی بین تضاد از و داشته جامعه اقوام و ها گروه سایر به نسبت گرایانههم یا و خنثی رویکری

 جوهویّت عاملیّت راهبرعنوان  به نظری مدل در کنش راهبرد نوع ینا. پرهیزندمی گروهی بین

 . است شده سازی مفهوم

 هویّتی خواهتمامیّت عاملیّت

 عاملیّت عنوان تحت اجتماعی های رسانه در ترک و کرد کاربران کنش راهبردهای از دیگر یکی

 اطالق افرادی کنش هبردرا به خواهتمامیّت عاملیّت. است شده برساخت هویّتی خواهتمامیّت

 واکش مرکزی، ستیزی هویّت ساختاری، و ای رسانه هایمحرومیّتتأثیر  تحت که شود می

 رویکردی سیاسیـ  قومی های انگیزه و هاظرفیّت از متأثّر چنین هم و شرایط این به مقاومتی

 خود ملّی هویّت همثاب به را آن و داشتهتأکید  خود قومی هویّت بر تنها و گرفته خود به افراطی

 از یکی مثالعنوان  به است شده مطرح فراوانی های گزاره باره، این در. گیرند می در نظر

 شوند عضو کانالی و گروه هر در هستند آزاد کاربران: »که کند می مطرح (Q5)هاشونده مصاحبه

 ارتباط رد یکدیگر با بیشتر قومی دغدغۀ دارای کاربران از بخشی شود می باعث خاصیت این

 روح یک ایجاد زمینۀ امکانات این کنند، تعیین هدف و باشند داشته گروه خود برای باشند،

 که کاربرانی» داردمی بیان( Q10)دیگری متخصص «کند می فراهم را قومیت بر مبتنی جمعی

 در و بوده فعال شدت به نیز اجتماعی هایشبکه در دارند قومی هایدغدغه افراطیصورت  به

 .«کنندمی شرکت پررنگی و مستمرصورت  به تویتر طوفان مانند اناتیجری

 و آزاد فضای در شده مطرح علّی شرایط اند داشته اذعان متخصّصین کههمچنان

 از دست این مضاعف فعّالیّت به منجر پیام، تولید امکان با اجتماعی های رسانه شدۀ محافظت

 مشکالت و مسایل سازیبرجسته به مضاعف طور به. آنها است شده ترک و کرد گراهایقومیت

 و مداری قومیت بازتولید در سعی اقوام، سایر موجودیّت و ملّی هویّت اهمال با و پرداخته قومی

 و کرد کاربران از کمی تعداد مشمول کنش راهبرد این. دارند خود کیشانهم بین در آن اشاعه

 تحت ترک افراطی کاربران و نخبگان عالیتف متخصّصان، از برخی زعم به هرچند شود. می ترک

 تنها راهبرد، این در. باشد می کردیسمپان خواهی هویّت از گیرتر چشم ترکیسم،پان عنوان

 سایر و گرفته قرار کاربران توجّه مورد ترکی/کردی هویّت ذهنی و عینی مصادیق و ها مؤلّفه

 . رود می سؤال زیر کلّی به جمعی هویّت مصادیق

. است دیگری هویّتی منبع هر از برتر و تر مهم ترکی/کرد هویّت کاربران، از بخش این دید از

 های شبکه در ترکی پان و کردیپان تفکّر اشاعه: از است عبارت کنش راهبرد این اصلی مقوالت

 هویّت ایرانی، ملّی هویّت ازجمله جمعی های هویّت سایر با ضدیت اقوام، سایر تحقیر و اجتماعی
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حرکت و ها فعّالیّت راستای در مجازی جمعی بسیج ایجاد غیره، و دینی هویّت اقوام، سایر قومی

 و ارومیه دریاچۀ شدن خشک به خیابانی اعتراضمسئله  از جمله) خواههویّت و اعتراضی های

 و مجازی قومی های جنبش در فعّاالنه حضور ،(مهاباد تارای هتل در قتل به خیابانی اعتراض

آنها  قومی های مؤلّفه و اقوام سایر به حمله ناپذیری، شکست و خلق انبوده توهّم اشتند آفالین،

 در که آنجایی از. مرکزی حکومت با تضاد و قومی بین تضاد تشدید و اجتماعی های شبکه در

 هم را قومیت و بوده ترکی/کردی هویّت بر اساس تنها خود از کاربران تعریف کنش، راهبرد این

 گذاری نام هویّتی خواه تمامیّت عاملیّت کنش، راهبرد از نوع این کنند؛ می تلقّی یتملّ با ردیف

 . است شده

 پیامدها

پدیدۀ  واسطه به که بوده ها مصاحبه از شده استخراج محوری مقوالت از ایمجموعه پیامدها،

 و فردی سطح در کنش راهبردهای طریق از و( موبایلی اجتماعی های رسانه)تحقیق  محوری

 شده تقسیم جمعی و فردی کلّی بخش دو به کنش راهبرد پیامدهای. شود می حاصل جمعی

 تکوین شامل جمعی پیامدهای و بوده فردی هویّتی تکوین شامل آن فردی بخش که است

بر  ادامه، در. شود می دولت سوی از اجتماعی های رسانه انگاریتهدید جریان و جمعی هویّتی

 :پردازیم می پیامدها این از هرکدام تشریح به شده، تخراجاس محوری مقوالت اساس

 فردی هویّتی تکوین

 در فرد سوی از شده انتخاب سازیهویّت ادامهمعنای  به فردی هویّتی تکوین محوری مقولۀ

 کنش راهبرد اتّخاذ و موبایلی اجتماعی های رسانه از استفاده علّی، شرایط از اثرگذاری جریان

 نوع انتخاب از متأثّر نهایی، مرحلۀ در شده برساخته هویّت. است وی یشینیپ شرایط با مرتبط

 راهبرد ماهیّت براساس فردی هویّتی تکوین آمده، دست به های یافته طبق. است کاربر عاملیّت

 چندگانه هویّت منفعالنه، گراییمصرف: از اندعبارت که داشت خواهد متفاوت پیامد سه کنش،

 . قومی گراییافراط و پذیردگر و

 یک به تبدیل تنها دارند، گریز هویّت عاملیّت که قومی کاربران :منفعالنه گراییمصرف

 یا و فراهویتی رویکردی اجتماعی های رسانه فضای در که شوند می منفعالنه گرایمصرف کاربر

 . ازدپرد می خود هویّتیفرا های ویژگی بازنمایی به صرفاً و کرده اتّخاذ قومی هویّت ضدّ

 های شبکه در جویانههویّت راهبردی که قومی کاربران :دگرپذیر و چندگانه هویّت

 هویّتی دیگر سوی از اند، شده یافته قوام قومی هویّت صاحب هرچند اند، کرده اتّخاذ اجتماعی

 داشته تمایل تکثّرگرایی بهآنها  دارند. متکثر های گروه و اقوام پذیرش ظرفیّت و داشته چندگانه
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 مدنی جامعۀ برقراری سمت به را جامعه و کرده دنبال را قومی مطالبات مدنی و آرام صورتی به و

 . است کرده پیدا نمود بیش و کم قومی کاربران اکثر در پیامد این. دهند می سوق

 است قومی گراییافراط فردی هویّتی تکوین پیامدهای از دیگر یکی :قومی گراییافراط

 با ترک و کرد مدار قوم. کنشگران است قومی هویّت خواهتمامیّت عاملیّت اتّخاذ از ناشی که

طور  به را خود مدنظر سازیبرجسه های فعّالیّت اجتماعی، های شبکه مناسب های زمینه به توجّه

 است بوده راهبرد این پیامد قومی گرایانهافراط هومیت هویّت رو این از و کرده پیگیری مضاعف

 و هاشورش در شرکت ترکی،پان و کردیپان های پیام بازنشر و تولید همچون یمقوالت شامل که

 و اقوام سایر تحقیر و توهین مانند ایطلبانهخصومت رفتارهای و واقعی و مجازی هایاعتراض

 . شوند می دولت و خود بین در شکاف ایجاد و دیگر اقوام علیه ای رسانه جنگ خلق

 جمعی هویّتی تکوین

 است جمعی هویّتی تکوین شده، استخراج محوری مقوالت از یکی جمعی، یامدهایپ بخش در

 این. ترک و کرد اقوام هویّت با مرتبط جمعی های جریان قوام و بازتولید از است عبارت که

 بر مبتنی جمعی روح تقویت و( گراییهم)قومی بین تسامح مقوله دو شامل هویّتی جریان

 آن خاصّ های ویژگی به توجّه با موبایلی اجتماعی های رسانه یفضا. در واقع، شود می قومیت

 آن، نتیجۀ که است شده یکدیگر با مختلف اقوام سیاسی نخبگان بین تعامل افزایش به منجر

 توده اکثریّت در گراییهم این حتّی و بوده ترک و کرد اقوام نخبگان بین گراییهم افزایش

 افزایش به منجر موبایلی اجتماعی های رسانه گردی طرف از. است شده منعکس نیز قومی

 افزایش شدّت به را قومی درون گراییهم میزان و شده قومی درون پنداری ذات هم و همدلی

 که شده ترک و کرد قوم دو بین در قومی جمعی روح تقویت به منجر مهمّ این است، داده

 از حمایت در گیفرهن و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، مشارکت افزایش آن نتیجۀ

 . است هایشان قومی هم

 قدرت مراکز سوی از دولتی های رسانه انگاریتهدید جریان

 ترکی، و کردی قومی هویّتدر زمینۀ  اجتماعی های رسانه جوالن جمعی پیامدهای از دیگر یکی

 که آنجایی از. است دولت یا قدرت مراکز سوی از اجتماعی های رسانه تهدیدانگاری مقوله

 مشخّص قومی هویّت جمله از محلّی های هویّت قبال در را خود رویکرد شفّافطور  به تحکوم

 مردم قومی هویّت وضعیّت در دولت کنترل از فراتر که هایی رسانه و ها زمینه لذا است، نکرده

 . شوند می طلقی جدّی تهدید یکعنوان  به کنند، می ایجاد تغییر
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 زعم به که اجتماعی ـ های رسانه در قومیـ  اسیسی هایموج ایجاد پتانسیل مقوله دو

 دولت درماندگی دیگر طرف از و کندـ می تهدید را ملّی امنیّت و ملّی هویّت قدرت، داران سکان

 رویکردهای اتّخاذ به منجر ـ، است حکومتی استیصال دهندۀنشان که ها ـ رسانه این کنترل در

 تهدید یکعنوان  به را اجتماعی های رسانه یحدود تا و شده حکومت سوی از کارانهمحافظه

 با قهری برخورد جمله از پیامدهای تواند می امر این. است کرده بازنمایی نظام و ملّی منافع علیه

( فیلترینگ)حذفی  برخورد نیز و موبایلی اجتماعی های رسانه در محتوا تولیدکنندگان

 .باشد داشته پی در را اجتماعی های رسانه

 گیرییجهنت و بحث

 جمعی هایهویت زمان همصورت  به توانندمی افراد شد، گفته هویت مورد در که گونه همان

 رابرت. ملی هویت هم و باشد قومی هویت دارای هم تواندمی فرد. مثالً باشند داشته مختلفی

 ایجاد موجب قومی هایگروه در محرومیت وجود احساس و تبعیض وجود که است معتقد گر

 را هاییتبعیض و هاتفاوتطبقۀ متوسط  اعضای از برخی که هنگامی شده، آنها در تینارضای

 آن از نظرصرف برخوردارند، متفاوتی قومی خواستگاه از که شوند متوجه دیگران و خود میان

 و موازین از که شودمی موجب دارند، خویشاوندی و خونی پیوستگیقدر  چه خودشان میان که

 .ببرند  بهره خود هویت تعریف و ابراز بیان، ایبر قومی های مالک

 کنش سنتی، ساختار در و گذشته در که دهدمی نشان ایران در قومی هایگروه مطالعۀ

 بر آن راهبری و پذیرفتمی سامان ایعشیره ایلی ـ خویشاوندی روابط چارچوب در فقط قومی

 کنشگری نوع ایران، کنونی جامعۀ رد اما بود، قوم سیاسی سازمان رئیسعنوان  به نفر یک عهده

 در آنها تجانس و تشابه جدید کهطبقۀ متوسط  و است شده تحول دچار زمان، گذر در اقوام در

 جنبش اصلیکنشگران  است، عالیه سطح در تحصیالتی واسطۀ به غربی هایآموزه از برخورداری

 دانشجویان هدف عهجام هم تحقیق این در خاطر همین به و اند،شده ایران قومی نوین

 . شد انتخاب تهران های دانشگاه

 باشند،می ما هدف جامعۀ که آنها تحصیلکرده طبقۀ ویژه به و ترک و کرد قوم دو اعضای

شبکه. دارند اعتماد آنها به و کنندمی استفاده موبایلی اجتماعی های شبکه از گستردهطور  به

 طریق از افراد این که هستند هاییشبکه نپرکاربردتری اینستاگرام و تلگرام اجتماعی های

 . هستند قوی قومی هویت دارای افراد این دیگر سوی از. کنندمی استفاده آنها از خود موبایل

 پارادایم ها، ترک و کردها قومی هویّت و موبایلی اجتماعی های رسانه تاریخی روند تحلیل از

 قویتأثیر  عنوان تحت آن رقیب نظریّه و است شده معرّفی مدلعنوان مقولۀ انتخابی  به استحکام

 نتایج. است شده ردآنها  قومی هویّت و مخاطبین بر موبایلی اجتماعی های رسانه مستقیم و
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 قومی هویّت بر چندانیتأثیر  خود خودی به موبایلی اجتماعی های رسانه که داد نشان تحقیق

 نوع این بر قومی، هویّت بر مؤثّر یاسیس و اجتماعی عوامل سازیبرجسته طریق از بلکه نداشته،

 . اند کرده ایفا نقش ترک و کرد دانشجویان جمعی هویّت

 موبایلی های رسانه اثرگذاربودن در اصلی عامل که گرفت نتیجه توان می ها یافته این براساس

 محیطی و اجتماعی عوامل یا مکانیزمی متغیّرهای همان قومی، هویّت بر اینستاگرام و تلگرام

 رسانه دو این شرایطی در تنها دیگر، عبارت به. داشتتأکید  آنها بر گر رابرت تد که است بوده

سیاسی ـ  و محیطی متغیّرهای نظر از دانشجویان که گذارند می اثر دانشجویان قومی هویّت بر

 باالیی ادارک دانشجویان که شرایطی در. باشند خاصّی های ویژگی دارای مذکور، اجتماعی

قومی ـ  اقدام ظرفیّت قومی ـ سیاسی، های انگیزه فرهنگی،ـ  قومی هایبرجستگی به نسبت

 هویّت ابزار یکعنوان  به تواند می تلگرام باشند، داشته قومی های هزینه و ها فرصت و سیاسی

 های مقوله به نسبتآنها  که شرایطی در امّا کند، تقویت و داده قرارتأثیر  تحت راآنها  قومی

آنها  قومی هویّت بر یتأثیر تلگرام، از بیشتر استفاده باشند، خنثی فوق سیاسی و اجتماعی

 و گرفت نخواهند قرار قومی محتواهای برابر در مذکور کاربران شرایطی، چنین در که چرا ندارد؛

 . شد نخواهد نوسان دچار نیزآنها  قومی هویّت لذا

 کنند می پیدا را امکان این اینستاگرام و رامتلگ مانند موبایلی اجتماعی های رسانه در کاربران

 و منافع از آگاهی باالبردن گروه، ساماندهی تقویت)قومی ـ سیاسی  اقدام ظرفیّت تقویت به که

 و ائتالف ایجاد به ترغیب و قومی رهبران از حمایت به ترغیب سرزمین، به تعلّق مشترک، عالیق

از  قومی های فرصت و ها گزینه ساختاری واملعتأثیر  تحت پیش از بیش و پرداخته( همگرایی

 از آگاهی باالبردن و فکر هم افراد و ها گروه با ارتباط برقراری کشور، سیاسی هایبزنگاه جمله

 باعث مکانیزمیصورت  به عوامل این و گیرند قرار جوامع سایر در قومی هایگروه وضعیّت

 .است شده تهران های دانشگاه کتر و کرد دانشجویان خواهانۀ هویّت گرایشات تقویت

 کند؛می تکمیل و تأیید نیز رانظریۀ مبنایی  از مستخرج مدل نتایج الذکر، فوق گیرینتیجه

 محرومیت همچون خاصی علّی عوامل تحت قوم، دو این اعضای مدل، این اساس بر که یطور به

می استفاده موبایلی عیاجتما هایرسانه ازتجربۀ زیستۀ قومی  و مقاومتی هویت محورانه،قوم

 شدن جهانی فرآیندتأثیر  تحت فناورانه، ابزارهای طریق از مطالعه، مورد دانشجویی جامعۀ. کنند

 بوده دانشجویان( قومی هویت) ملی فرو هویت تقویت ساز زمینه اثرپذیری، این و گرفته قرار

 اشاره قومی زیستی ربۀتج مقولۀ به( 1387)سرشت  پاک علّی، های زمینه و شرایط بین از. است

 کنش راهبرد. است کرده مطرح را اقوام نسبی محرومیّت ۀ( مسئل1386)نسب  تقوی و داشته

 عاملیت و جو هویت عاملیت گریز، هویت عاملیت: است صورت سه به نیز قوم دو این اعضای

 . خواهی تمامیت
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 و بوده مختلف جمعی هایهویت دارای مختلف افراد که کندمی مشخص نتایج این تحلیل

 و شرایط تحت وقتی افراد این. باشد قوی بسیار تا ضعیف بسیار از تواندمی هویت این میزان

 استفاده موبایلی اجتماعی هایرسانه از و گیرندمی قرار مختلف اجتماعی و سیاسی هایموقعیت

 . باشند داشته متفاوتی هایکنش توانندمی کنند،می

 دچار و ندارند محرومیتی احساس جامعه، اجتماعی و رهنگیف شرایط تحت که کاربرانی

 های شبکه در افراد این. گیرند می نادیده را قومی هویّت مصادیق شوند، نمی مقاومت هویت

 و بوده حاد گراییمصرف دچار افراد این عموم و بوده فراری خود قومی هویّت از نیز اجتماعی

 و گرایانهمصرف زندگی سبک محور حول اجتماعی های شبکه در شانای رسانه های فعّالیّت

 در و نداشته خود از قومی تعریف افراد این عموم. کند می پیدا سازمان فردی هویّت برتأکید 

 . کنند معرّفی ایرانی گرایمصرف کنشگر یکعنوان  به را خود هستند تالش

 علّی، شرایط بحث در دهش ذکر فرهنگی و اجتماعی های زمینه در گرفتن قرار با که کاربرانی

 شرایط. کنندمی ایجاد مقاومتی ها فضای ترک و کردها قومی هویّت اهمال های جریان برابر در

 شدن زنده به منجر آنها، مضاعف سازیبرجسته ویژگی و اجتماعی های رسانه کنندۀتسهیل

 هویّت مصادیق ماییبازن به کاربران این. است شده خواههویّت قومی کاربران اکثر قومی تمایالت

 با و قومی های زبان به پیام آزادانه انتشار و تولید امکان و پرداخته اجتماعی های شبکه در قومی

 دگرپذیری به گرایش قومی کاربران کنش، راهبرد این در. کنند می پیدا را قومیتیهای  موضوع

 .دارند تمایل قومی بین همکاری و تسامح به و داشته قومی

 اطالق افرادی کنش راهبرد به که است کنش راهبرد آخرین هویتی، خواه امیتتم عاملیّت

 واکنش مرکزی، ستیزی هویّت ساختاری، و ای رسانه هایمحرومیّتتأثیر  تحت که شود می

 رویکردی سیاسیـ  قومی های انگیزه و هاظرفیّت از متأثّر چنین هم و شرایط این به مقاومتی

 خود ملّی هویّت مثابه به را آن و داشتهتأکید  خود قومی هویّت بر اتنه و گرفته خود به افراطی

 توانند می اینستاگرام و تلگرام موبایلی اجتماعی هایرسانه شرایط این در. گیرند می درنظر

 .کند تقویت و داده قرارتأثیر  تحت راآنها  قومی هویّت ابزار یکعنوان  به

 محدودتأثیر  رویکرد تأیید و تحقیقلۀ انتخابی در زمینۀ مقو آمده دست به نتایج همچنین

 موبایلی های رسانه سازیاهلی نظریّه با همسو استحکام نظریّه چارچوب در مخاطب بر رسانه

 :است استوار فرض سه بر سازیاهلی یافتۀ پرورش نظریّه سیلورستون و هادون نظر از: است بوده

 و رسانه بنابراین کنند، می مصرف راآن  تکنولوژی و رسانه از استفاده جایبه فعّالکنشگران  ـ1

 یک تکنولوژی و رسانه مصرف ـ2. دهند می شکل را فرد مصرفی هویّت از بخشی تکنولوژی،

 هنجارها، قوانین، قالب در اجتماعی بستر ـ3. منقطع رویداد یک نه است نامحدود فرآیند

در  بایست می ای رسانه مصرف و گذارند می اثر فردی مصرف فرآیند بر بالفاصله غیره و انتظارات
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 ترتیب این . به(150-149: 1395: بدیعی و فرقانی از نقل به)شود  مطالعه کانتکس یازمینۀ 

 محیط از متأثر و بوده جریان در زمانی در و فرآیندیصورت  به رسانه مصرف آگاهانه فعّالیت

 . است مصرف فضایی و اجتماعی

 به سازیاهلی اجتماعی بُعد: دارد اجتماعی و فردی بعد دو تکنولوژی سازیاهلی فرآیند

 به نسبت تکنولوژی یک اگر. دارد اشاره اجتماعی روابط پیشبرد در تکنولوژی کارکرد

 قبلی هایتکنولوژی جایگزین سرعت به باشد، داشته بیشتری کارایی خود از پیشهای  نوآوری

 جدا ایرسانه تکنولوژی نیز فردی سطح در. دکنمی هموار روزمره زندگی در را خود راه و شده

 هایموقعیت در تکنولوژی ابزار با باید فرد و شده گرفته درنظر اجتماعی روابط هایقابلیت از

 در یافتن راه به نیازمند شدناهلی برای نوآوری و کند برقرار ارتباط زندگی روزمره و شخصی

 گراندد نظریه تحلیل در هامؤلفه این. (165-164: همان)هست  نیز زندگی شخصی هایساحت

 . است گرفته قرارتأکید  مورد نیز تحقیق تئوری

 هویّت بازنمایی فردی، استقالل ابراز مانند مقوالتی نظری، چارچوب طبق همچنین

 بستر در که هستند هایی ویژگی هوشمند، همراهتلفن ارتباطی گسترده مصرف و مجازی

کند  می تر عمیق راآنها  کاربری جامعۀ فرهنگی و اجتماعی ایفض و شده پررنگ ایرانی جامعۀ

 بر سوار اجتماعی های رسانه و همراه هایتلفن مصرف اهمّیّت ترتیب، این به(. 169: همان)

 مجازی هویت بازنمایی در آن توان همچنین و آن از استفاده گستردگی به توجّه با آن

 اجتماعی های شبکه از استفاده سهولت که است داده نشان تحقیق نتایج. شود می برجسته

 قدرت و داده را سیاسی و اجتماعی بندهای گشایش امکان کاربران به همراه،تلفن بر مبتنی

 های هویّت بازنمایی طریق از قومی هویّت لذا. کند می تشدید راآنها  های هویّت بازنمایی

 . شود می بازتولید فرآیندیصورت  به مجازی

 بودن فعال و مشارکت میزان عضویت، زمان مدت بین که شد منتج دستاورد ینا به بازنمایی

 خود های دیدگاه ابراز با کرد کاربران همچنین. دارد وجود مستقیم و مبثت رابطۀ قومی هویت با

 سیاسی و قومی مطالبات بیان و فرهنگی تداوم و هویت حفظ جهت در ارتباطی های کانال در

 .اند برده بیشتری بهرۀ کتر کاربران به نسبت خود

 هویت بر موبایل اجتماعی افزارهای نرمتأثیر  که دهد می نشان این پژوهش، دستاوردهای

 از خود، تکاملی روند در که است فرآیندی پذیری،. تأثیراست نشده ارزیابی سویه یک قومی

 کرده اشاره هنکت این به ای رسانه سواد نظریه در پاتر جیمز. رسد می آشکارشدگی به پوشیدگی

 عدم صورت در اگرچه دانسته؛ ای رسانه سواد اوّل قدم را ها رسانه اتتأثیر از خودآگاهی و

 .دهد می ادامه خود جریان به گذاریتأثیر فرآیند نیز خودآگاهی
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 خطر عوامل، برخی. هستیم حرکت حال در اثرگذاری از پیوستاری روی همواره ما»

 که حالی در رانند، میتأثیر  آشکارشدن نقطۀ سوی به را ما عنیی دهند؛ می افزایش را پذیریتأثیر

 جایی به جا. کاهند می اثرپذیری خطر از ات،تأثیر آشکارشدن نقطه از ما دورکردن با دیگر عوامل

 ،تأثیر یک شدن نمایان برای. است گذاریتأثیر حتی و پذیریتأثیر یک خود پیوستار، این روی

 با ما رویارویی پیامدعنوان  به همواره ات. تأثیربرویمتأثیر  آشکارشدن نقطۀ به نیست نیازی

  (.113: 1385 پارتر،) «هستند دادن روی حال در ها، رسانه

 پذیری تراکم» عنوان تحت مفهومی ار ارتباطات، صاحبنظران از برخی اینکه دیگر، تحلیل

 پیام رشته یک که فرادیا. کرد خواهد کمک نهایی کالم بیان در را ما که اند کرده یاد «اثرات

 تغییرات به گام به گام است ممکن کنند، می دریافت قومی هویت مختلف های جنبهدربارۀ 

 .برسند پایدار نگرش با رفتاری

 اجتماعی افزارهای نرم اثرات که کرد استنباط چنین توان می این تحقیق، نتایج از رو، این از

 تبعیت با جامعه عامۀ از باالتر ای رسانه سواد دارای زبان، ترک و کرد دانشجویی جامعۀ در موبایل

 نیست،اما مشهود و ملموس نیز کاربران خود برای کامل طور به هنوز کوچک، های گام راهبرد از

 های موبایل صفحۀ بر نوظهور اجتماعی های رسانه فضای که پذیرفت را واقعیت این باید

 جامعۀ اجتماعی واقعیات در دگردیسی یجادا پتانسیل حداکثری، تسلط با و متراکم هوشمند

 های هویت سایر حذف صدد در که ملی مشترک هویت ایجاد. داراست را ایران چندقومیتی

 اقوام اقتصادی وضع به رسیدگی بنابراین،. است پایدار امنیت اساسی های مؤلفه از نباشد، قومی

 و آموزشی و فرهنگی ی،سیاس اجتماعی، های نابرابری احساس بردن ازبین برای تالش و

 و سیاسی نگاه نداشتن. کند می کمتر را ملی هویت چالش زیادی حد تا آنها هویت بازشناسی

 دادن  مشارکت اساسی، قانون با مطابق آنها شهروندی حقوق به توجه اقوام، به ایدئولوژیک

 در اخیر تحوالت. کند می بیشتر را ملی هویت و ایران به آنها تعلق ،...و قدرت بدنۀ در آنها بیشتر

 مجازی(، فضای در ویژه )به غیررسمی های رسانه گسترش و شدن جهانی همچنین و خاورمیانه

 الزم بنابراین، است؛ کرده نیازمند بازنگری به را آنها میان مناسبات و قومی و ملی هویتمسئله 

 های نظریه از ترفرا و شود بازاندیشی زمینه این در تحلیلی های طرح و نظری مبانی در است

 .شود ارائه هویتمسئله  از نوینی بندی صورت نوسازی،

 اصلی عوامل و بوده افراد هویّتی بازنمایی برای جدیدی فضای تنها نوین اجتماعی های رسانه

 نسبی، محرومیّت از جمله ساختاری علل بین در و آفالین دنیای در باید را قومی هویّت تشدید

 برای را دوگانه نقشی توان می وصف این با. کرد جستجو و... اقوام زیسته تجربۀ نارضایتی،

 های شبکه که معنا بدین برشمرد؛ قومی هویت موضوع با ارتباط در نوین اجتماعی های شبکه

 هم و نمایند ایفا کاربران قومی هویت تحکیم و تقویت در موثر نقشی توانند می هم اجتماعی
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 نقشی اجتماعی، و فرهنگی نوآورانه عناصر و جدید باورهای عقاید، کردن سرازیر با توانند می

 فضای در که آنجا از. باشند داشته هویت ساختار در اتمیزم به منجر و قومی هویت علیه

 توان و جهان و جامعه کالن ساختارهای از پذیری بازتاب و خودآگاهی ها شبکه مجازی،

 فضا، این در شده ساخته هویت کرد دعاا توان می بنابراین دارد، وجودکنشگران  ورزی کنش

 بلکه نیست، شده ساخته پیش از یابد، می تکوین فضا این در که هویتی. است ترکیبی هویت

. دارد مشارکت دیگران هویت ساخت در هم و شود می ساخته هم فضا این در کاربران هویت

 نقش باشد، تر هدایتگرانه اقوام زیسته تجربۀ و تر قوی نارضایتی نسبی، محرومیت هرچه بنابراین

 عمل تر منفعالنه اجتماعی ساختارهای چه هر و یافت خواهد جهت راستا همان در شبکه

. یابد می جهت اتمی و هدف بی گردانداگان خواست راستای در جهت بی ها شبکه محتوای نمایند،

 کنترلی عاملعنوان  به مکانی در و حضوری روابط وضعیت تحقیق، نهایی مدل در اساس، این بر

 ملی واگرایی و اقوام گرایی هم بر موبایلی اجتماعی های رسانه نقش وتأثیر  تا شده گرفته نظر در

 .شود ارزیابی

 
 

هویت 

 قومی

 تلگرام

آپواتس  

 اینستاگرام

 ایمو

.... 

محرویت 

 نسبی

 

 نارضایتی
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