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Abstract
In addition to providing new opportunities for business, smartphones have also revolutionized consumers’ lifestyle and
communication styles. The present paper aimed at investigating the behavior of consumers in mobile virtual space, and
grounded theory was used since it is a method for reaching a theoretical model by analyzing the field data of the research.
Here, data collection and analysis are done together and the theoretical sampling is used to collect data; that is, the scope and
type of data are collected each time based on emerging concepts. In this study, 48 interviews were conducted and field
observations were also used. In order to ensure the validity of the research, in the various stages of open, selective, and
theoretical coding, the model was presented to researchers and academic experts and their ideas were used to improve the
theoretical model. Constant comparison of samples and analysis of qualitative data showed that using smartphone social
networks allows consumers to shape a hyper identity for themselves. The hyper identity concept dimensions include:
interpersonal self, agent self, and self-assessment. Using these results, brands and digital advertisers can produce suitable
contents for virtual spaces of smartphones and encourage consumers to co-create contents with brands and contribute to
create brand identity and personality.
Keywords: Branding, Consumers’ Identity, Self-image, Smartphone, Social Networks.
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چکیده
 شیوههاای ارتاااو و ساان زنادگی مصار کننادگان را نیا،تلفنهای هوشمند عالوه بر این که فرصتهای جدیدی را برای نقش آفرینی در اختیار کسب و کارها قرار داده
 نظریة زمینهای به کار برده شد؛ زیارا روشای، در این پژوهش.کشف رفتار مصر کنندگان در فضاهای مجازی تلفن همراه انجام شد

 مقالة حاضر با هد.متحول کرده است

برای رسیدن به الگوی نظری از طریق تحلیل داده های میدان پژوهش است؛ در ایان نظریاه جما آوری و تحلیال دادههاا بااهم انجاام مایشاود و بارای جما آوری دادههاا از
، مصااحاه42 ً در پژوهش حاضر مجموعا. بر اساس مفاهیم در حال ظهور پیش میرود،نمونهگیری نظری استفاده میشود؛ یعنی حوزه و نوع دادههایی که هر بار جم میشود
 انتخابی و نظری الگوی در حال ظهور باه پژوهشاگران و، برای اطمینان از روایی پژوهش در مراحل مختلف رم گذاری باز.انجام و از مشاهدات میدانی نی استفاده شده است
 الگوی نظری برای توضیح رفتار مصار کننادگان در، در نتیجة تحلیل مقایسه ای مداوم.خارگان دانشگاهی ارائه شد و از نظرات آنان برای ارتقای نظری الگو سود جسته شد
فضاهای اجتماعی تلفن همراه پیشنهاد شد که نشان میدهد مصر کنندگان با استفاده از تلفن همراه هوشمند ین «ابرهویت» برای خود میسازند کاه از ساه مفهاوم فرعایتار
 نتایج میتواند به نمانامها و بنگاههای تالیغات دیجیتال کمن کند در فضاهای مجازی تلفن همراه محتوایی. و«خودارزیابی» تشکیل شده است،» «خود میانفردی،»«خودعاملی
. نگرش و رفتار آنان تأثیرات مطلوبی بگذارد،مصر کنندگان همسو باشد و بر باورها

تولید کنند که با انگی هها و اهدا

 شاکههای اجتماعی، تلفن همراه هوشمند، خودانگاره، هویت مصر کنندگان، نمانامسازی:کلید واژهها

* نویسنده مسؤول
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 -1مقدمه

مصر کنندگان در این شاکهها میتوانند با درگیرشدن

در ساالهاای اخیاار تلفانهاای همااراه تغییارات بساایاری

در بازاریابی دهانبهدهان الکترونین 4اطالعات نمانامها

کااردهانااد .معرفاای گوشاایهااای لمساای بااه بااازار و

را به اشتراک بگذارند ،عالقه یا ان جار خود را نسات باه

هوشمندشدن ف ایندة تلفنهای هماراه سااب دگرگاونی

آنها نشان دهند ،به یکدیگر در گرفتن تصمیمات خریاد

بسترهای اجتماعی شده است کاه فعالیاتهاای روزمارة

کمن کنند و بر نگرش سایر مصر کنندگان نسات به

مصاار کنناادگان در آن انجااام ماایشااود .همگااام بااا

نمانام تأثیر بگذارند (افراسیابی راد و بنیوسف8177 ،1؛

پیشرفتهای روزاف ون قابلیتهای تلفن هماراه در یان

بائتگ8171 ،1؛ هنینگ -تورو.)8114 ،1

دهة اخیر ،مصر کنندگان عادت کاردهاناد بسایاری از

بنااابراین تحااوالت در تلفاان همااراه و بااه دناااال آن

فعالیتهای روزانة خود را با استفاده از ایان ابا ار انجاام

دگرگااااونی در وجااااوه مختلااااف شاااایوة زناااادگی

دهند؛ از جمله تعامالت اجتماعی ،خریاد ،تفاریح حتای

مصر کنندگان ،فرصتهای کساب و کاار بسایاری را

فعالیتهای هناری ،معاامالت و دریافات اخااار و .یاره.

باارای تولیدکنناادگان و بازاریابااان فااراهم کاارده اساات.

ایااان تغییااارات ساااان زنااادگی ،عاااادات و هویااات

کسب و کارهایی قادر به بهرهبرداری از این فرصاتهاا

مصر کنندگان را در تأثیر قرار داده است ،تاجااییکاه

خواهند بود که روشهای بازاریاابی خاود را همگاام باا

امروزه بروز نوع جدیدی از رفتار مصر کننده مشاهده

تغییاار در فناااوری تلفاان همااراه و بااه دناااال آن تغییاار در

میشود (سعیدی .)7921 ،یکی از عمادهتارین تغییراتای

شیوه های زندگی مصر کنندگان ،تعدیل کنند .کلیاد

کااه تلفاان همااراه در زناادگی مصاار کنناادگان ایجاااد

درک گااونگی تحااول صااحیح روشهااای بازاریااابی،

کرده ،تحول در شاکل تعامال باا اطرافیاان و جهانیاان و

درک رفتارهاااای مصااار کننااادگان ،انگیااا ههاااا و

نظارت بر جناه های مختلف زندگی است؛ بهطاوریکاه

د.د.ه های اصلی آنان هنگام کاربست این وسیله است.

این تحوالت مصر کنندگان را قاادر سااخته اسات تاا

بااا توجااه بااه ایاانکااه ارتااط اات بازاریااابی در فضاااهای

فارغ از زماان و مکاان باا تماام جهاان تعامال کنناد .در

دیجیتال ،باهخصاو

فضااهای ماتنای بار تلفان هماراه،

جوام بشری پدیدههای معدودی ممکن است رخ دهند

پدیدة نوظهوری اسات ،هناوز درک واضاحی از رفتاار

که به اندازة تلفن همراه تأثیر بنیادینی بر سان زنادگی،

مصاار کنناادگان و ویژگاایهااای ارتااطااات اثااربخش

کار و روابط اجتماعی انسانها داشته باشند .امروزه ایان

بازاریابی در این فضاها وجود ندارد؛ بنابراین نمانامها باا

ابا ار کو اان بااه بخااش تفکیاانناپااذیری از زناادگی

ایاان خطاار مواجهنااد کااه باادون توجااه بااه ویژگاایهااای

دیجیتال مصر کنندگان بدل شده است.

منحصربهفرد فضاهای دیجیتال و رفتار مصر کننادگان

تلفنهای همراه امکان حضور مستمر در شااکههاای

در این فضاها در برنامههاایی سارمایهگاذاری کنناد کاه

اجتماعی را فراهم کرده است کاه باه مصار کننادگان

مناسب رسانه های سنتیتر اسات و ارتاااطی باا فضااها و

امکان میدهد با یکدیگر تعامل داشته باشاند و محتاوای

نیازهای مصر کننادگان در فضااهای دیجیتاال نادارد.

روی خط (آنالین) یا به اصاطال محتاوای کاربرسااز
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این پژوهش باه بازاریاباان و صااحاان نماناامهاا کمان

تولید کنند (گه 8و همکااران 8179 ،و شاولت .)8171 ،9
4

1

User generated content
Goh
3 Schultz
2

Electronic word of mouth
5 Afrasiabi Rad &Benyoucef
6 Baethge
7 Hennig-Thurau

ارزیابی هویت نوظهور مصر

کنندگان ایرانی در فضای مجازی ایران و تأثیر آن بر فعالیتهای ارتااطی نمانامها با استفاده از نظریة زمینهای 773 /

مااایکناااد تاااا باااا شناساااایی د.د.اااههاااا و نیازهاااای

اجتماعی ،هویت و همچنین تأثیرات اجتماعی تلفنهاای

مصر کننادگان در فضااهایی کاه تلفان هماراه فاراهم

همراه بررسی شد .در این بخش به منظاور روشانشادن

آورده است ،راهکارهای بازاریاابی خاود را باه صاورت

جایگاااه الگااوی نظااری حاصاال از پااژوهش در میااان

اثربخشتری تدوین کنند.

تحقیقات پیشین ،نظریهها و پژوهشهای مرتاط باا ابعااد

پژوهش حاضر باا ایان ساؤال کاه د.د.اة ماردم در

الگوی نظری پژوهش اکتشافی حاضر مطالعه میشاوند.

استفاده از تلفان هماراه هوشامند یسات ،کاار خاود را

در ادامااه ابتاادا فعالیاات نمانااامهااا در فضاااهای دیجیتااال

آ.از کرده است و در ادامه با استفاده از نظریاة زمیناهای

بررسی می شود ،سپس مطالعات گذشاته درباارة رواباط

کالسااین و بااا بهاارهگیااری از مصاااحاههااای عمیااق و

دیجیتااالی ،هویاات و خودانگااارة فااردی و اجتماااعی

مشاهده ،نیاز اصلی کاربران را در استفاده از ایان وسایله

مالحظه خواهد شد.

را شناسایی میکند .پس از آن بر اسااس الگاوی نظاری
کااه از تحلیاال دادههااای پااژوهش حاصاال ماایشااود بااه

 -7-8نمانامهاا در فضای مجاازی تلفا هاای
هوشمند

بازاریابان راهکارهاایی بارای حضاور ماؤثر در فضااهای

نمانام سازی یکی از مهمترین اب ارهاای شارکتهاا

ماتنی بر تلفن همراه میدهد .در این مقاله ابتدا نگاهی به

برای پیش روی در شرایط رقابتی اماروزه و دساتیابی باه

پژوهش ها و ماانی نظری مرتاط با موضاوعات برخاساته

اهااادا

راهااااردی اسااات .ضاااروریتااارین گاااام در

از این تحقیق شده است .سپس ج ئیات روششناسای و

نمانامسازی موفق ،تعریف و ساخت شخصیت و تصاویر

اینکه طور تحقیق حاضر انجام شده اسات ،ککار و در

مناسب از نمانام در کهن مشاتریان اسات؛ باهطاوریکاه

نهایت یافتههای پژوهش و بحث و بررسی ارائه میشود.

ادراک مشااتریان از نمانااام ساامت و سااویی متناسااب بااا
آنچه در نظر شرکت اسات ،پیادا کناد (محمدشافیعی و

 -2نظریهها و پژوهشهای مرتبط

رحمتآبادی .)7934 ،برای ایان منظاور نماناامهاا بایاد

در نظریاااة زمیناااهای ،پژوهشاااگر از ابتااادا دادههاااا را

ارتااطااات هدفمنااد و اثربخشاای را بااا مشااتریان حف ا و

جما آوری و تحلیال مایکنااد .مارور مراحال پااژوهش

مدیریت کنند .گسترش استفاده از تلفن همراه هوشامند

هنگامی صورت می پاذیرد کاه نظریاه باه انادازة کاافی

و ترکیب آن با اینترنات هماراه ،اساتفاده از شااکههاای

توسااعه یافتااه باشااد؛ زیاارا پژوهشااگر در راسااتای حف ا

اجتماعی را به بخشی آمیخته با زندگی کااربران تاادیل

ماهیاات ظهوریابناادگی مفاااهیم بایااد بااا کهناای خااالی از

کرده و شیوة ارتااطات نمانامهاا را باا مصار کننادگان

پیش پنداشت ها به میدان پژوهش وارد شود .باااینحاال

متحول سااخته اسات .خاصایت تعااملی و امکاان تولیاد

پژوهشگر در شروع کار برای ایجاد حساسیت نظاری از

محتوای کاربرساز شاکههای اجتماعی باعث شده اسات

مطالعه بهطورکل صر نظر نمیکند (گلی  .)7312 ،7در

که این شاکهها باه رساانهای بارای باه اشاتراکگاذاری

این پژوهش نی پس از ظهور موضوع محوری پاژوهش

نظاارات ،افکااار ،اطالعااات و تجااارش تااادیل شااوند

(گلی ر و اشاتراوس7311 ،8؛ گلیا ر ،)7312 ،تحقیقاات

(آقاکاااردان و آقاجااانلو )7931 ،و بااه صااورت میاادانی

گذشااته دربااارة فعالیااتهااای نمانااامهااا در شاااکههااای

برای بازاریابی دهانبهدهان الکترونین نقاش مهمای در
ساخت تصویر نماناام داشاته باشاند .مطالعاة باروهن 9و

Glaser
Glaser and Strauss

1
2

Bruhn

3
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همکاران ( )8178نی نشان داد درحاالی کاه رساانههاای

انسان ،هویت مصر کنندگان در تأثیر قارار مایگیارد.

سنتی تر بر آگاهی از نمانام اثر مایگذارناد ،شااکههاای

آنها نشان دادند زمانیکه مصر کنندگان تعریف خاود

اجتماعی تأثیر شمگیری بر تصویر نمانام دارند.

را با ویژگیهای فناورانة اطالعااتی و ارتاااطی مانناد در

اطالعااات موجاااود در شااااکههااای اجتمااااعی باااه

دسترس بودن و سودمندبودن ارائاه مایکنناد ،باه دلیال

سازمانها کمن میکند با بهرهگیری از محتوای هماین

کاربرد این فناوریها هویتشان گسترش مییابد؛ بنابراین

شاکه ها از تصویر نمانام خود بین مصر کنندگان آگاه

در حضور فناوریهای ارتااطاات و اطالعاات باه درک

شوند (شاهطالای و همکاران .)7931 ،نمانامها میتوانناد

جدیدی از خود ،ارتااطاات و تاوان خاود بارای اعماال

از طریق بررسای محتاوای شااکههاای اجتمااعی عالیاق

نظارت بر زندگی خویش نایل میشوند.

مصااار کننااادگان را در فضاااای مجاااازی ،درک و

نوع اینترنتی که تلفان هوشامند فاراهم مایکناد ،باه

مخاطاان خود را جذش کنند و فاصالة آنهاا را باا نماناام

واسطة همراهبودن همیشگی و برقراری اتصال ماداوم باه

کاااهش دهنااد (وثااوک و همکاااران .)7931 ،نمانااامهااا

فضای مجازی ،سااب شاده اسات مصار کننادگان در

همچنین مایتوانناد باا اساتفاده از بازاریاابی محتاوایی و

جریان دایمی نظارهاا ،نگارشهاای مختلاف و تاأثیرات

مدیریت محتوای مرتاط با نماناام در فضاای دیجیتاال از

هیجااانی قاارار گیرنااد و بااه تغییاار باورهااا ،نگاارشه اا و

شااکههااای اجتماااعی باارای ایجااد روابااط بلندماادت بااا

رفتارهایشااان تر.یااب شااوند .فعالیااتهااای بازاریااابی

مصر کنندگان استفاده کنناد (رانکااتی و گاوردینی،7

شرکتها در محیط اینترنت و شاکههای هوشامند تلفان

 ،8174وثااوک و همکاااران .)7931 ،راهکااار بازاریااابی

همراه در راستای تشویق مصر کنندگان باه خریاداری

محتوا در تالش اسات تاا باا تولیاد محتاوایی باا کیفیات

و مصااار

کاالهاااا و خااادمات آنهاسااات .تر.یاااب

مناسااب ،مخاطاااان نمانااام را جااذش کنااد و تعااامالت

مصر کننده از طریق تأثیر بر باورها ،نگرش و رفتاار او

طوالنی مدتی با آنها برقرار سازد (شاهطالای و همکاران،

صورت میپذیرد .باورهای مصار کنناده نشااندهنادة

 .)7931بدین منظور باید ابتدا درک درستی از انگی ههاا

استنااوهای او دربارة پدیدههاا ،ویژگایهاا و منااف آن
4

و د.د.ههای مصر کنندگان در فضای مجازی وجاود

پدیاادههاساات (مااوون و مینااور  )7931 ،و نگاارش او

داشته باشد.

نمایانگر احساسش نسات به پدیده اسات (هماان.)879 ،

 -2-2تأثیرگااراری باار هویااته باورهااا و
نگرش مصرفکننده

فرایند تر.یب ممکن است باا دریافات پیاام بازاریاابی و
سپس پردازش آن شاروع شاود و در صاورت درگیاری

روانشناسااان عماال شااناختن خااود را خودآگاااهی و

کهنی زیاد مصر کننده پیرامون خرید محصاول و پیاام

خود شاناخته شاده را هویات توصایف کاردهاناد .افاراد

دریافتی ،اندیشههای مطلاوش یاا ناامطلوبی در رابطاه باا

خودآگاهی را با نگاه به درون و بررسی افکار ،انگی هها

محصول شکل گیارد (ماوون و میناور 881 :و  .)881در

و احساساتشان به دست میآورند (اندرسون 8و دیگران،

حالت درگیری کهنی پایین مصر کنناده نیا باورهاای

.)8111کارتر و گروور )8171( 9بیاان مای کنناد کاه باا

او در تأثیر تکرار اطالعات و جذابیت پیام قرار میگیارد

تنیدهشدن فناوری های ارتااطی و اطالعااتی در زنادگی

(همان.)882 ،

1
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3
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2

Mowen & Minor

4
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نگرش تاأثیر بگذارناد و باا اساتفاده از تأییدکننادههاای

یااان نظریاااه از درون دادههاااا» باااوده اسااات؛ هاااد

مشهور و محاوش ،مصار کننادگان را تحریان کنناد

پژوهشگر در این روش ،ظهور نظریهای است کاه رفتاار

تا نگرش خود را نسات به محصاوالت و خادمات تغییار

جامعااة پااژوهش را در یاان حااوزة مشااخص توضاایح

دهند (همان .)891 ،تأثیر بر رفتاار از مسایر مساتقیم و باا

می دهد (گلی ر .)7338 ،در فرایند .یرخطی که در طای

استفاده از روشهای رفتااری ملال عوامال هیجاانزا نیا

آن پژوهشگر به نظریه مای رساد ،جما آوری دادههاا و

امکان پذیر است (همان .)891 :اخیراً نماناامهاا باه تاأثیر

تحلیل به صورت همزمان ،انجام و با نمونهگیری نظاری

گسااتردة همکاااری بااا تأثیرگااذاران 7در شاااکههااای

هدایت می شود؛ یعنی برخال

ساایر روشهاای کیفای

اجتماااعی باارای تاارویج محصااوالت و خاادمات خااود

در نظریة زمیناهای جما آوری و تحلیال داده از یکادیگر

پیباردهاناد .تأثیرگاذاران شااکههاای اجتمااعی ،شااکة

جااادا نیسااات .پاااس از انجاااام نخساااتین مصااااحاه یاااا

گستردهای از افراد ایجاد کردهاند که در اپلیکیشانهاای

یادداشااتباارداری میاادانی ،باادون فاصااله تحلیاال شااروع

اجتماااعی آنهااا را دناااال ماایکننااد .بااه مااوازات اینکااه

میشود .دادههاا پیاادهساازی و خاطباهخاط رم گاذاری

نمانامها روشهای تالیغاتی سانتی را کناار مایگذارناد،

ماایشااوند و رم هااای باااز ابتاادایی درون موضااوعاتی

بااارای جلاااب حمایااات تأثیرگاااذاران بااارای تصااادیق

دستهبندی میشوند .پژوهشگر با توجه به مفاهیمی کاه در

محصوالتشان در میان دناالکنندگان خود در شاکههای

طااای رم گاااذاری ظهاااور یافتناااد تصااامیم مااایگیااارد

مجااازی تااالش ماایکننااد (وریماان 8و همکاااران.)8171 ،

مصاحاهشوندة بعدی ،مشاهدات بعدی یا ساایر دادههاایی

تأثیرگااذاران شاااکههااای اجتماااعی و مطااالای کااه آنهااا در

که باید جم آوری شوند ،اه ویژگایهاایی بایاد داشاته

شاکههای اجتماعی ،بهویژه شاکههاای اجتمااعی ماتنای بار

باشند؛ بدینترتیب نوع و مشخصات هر ماو دادهای کاه

تلفاان همااراه نشاار ماایکننااد ،بخااش در حااال رشاادی از

جم آوری میشود بر اساس مفااهیم ظهوریافتاه ،مقایساة

شمانداز بازاریابی دیجیتال آیناده را تشاکیل خواهاد داد.

مفاهیم با یکدیگر و برای اشاااع مفااهیم و ارتااطاات باین

بازاریابااان ،ایاان تأثیرگااذاران را باارای توصاایة محصااوالت

آنها است (هولتون1: 8111 ،4؛ گلی ر.)8111 ،

خود به مخاطاان خویش از طریق انتشار مطالاب دوساتانه و

نظریاااة زمیناااهای ساااه مرحلاااة رم گاااذاری بااااز،

جذاش تشویق میکنناد؛ بناابراین تعاداد دنااال کننادگان و

رم گاااذاری انتخاااابی و رم گاااذاری نظاااری دارد .در

واکنش هاایی کاه باه مطالاب منتشرشادة ایشاان نشاان داده

رم گااذاری باااز دادههااا خااطبااهخااط مطالعااه ،تحلیاال و

می شود ،باه معیاار موفقیات ایان تأثیرگاذاران تاادیل شاده

بر سبگذاری میشوند و نامی به آنهاا تخصایص داده

است (گرانجون و بندیکت.)8171 ،9

می شود .رم گذاری انتخابی زمانی شروع می شاود کاه
موضااوع مرکا ی پااژوهش ظهااور یافتااه اساات .در ایاان

 -3روششناسی

مرحله تنها بر مفاهیمی تمرک مایشاود کاه باا موضاوع

ایاان پااژوهش بااا اسااتفاده از نظریااة زمینااهای کالسااین

مرک ی در ارتااطند .نظریة زمینهای به دناال پاساخدهای

(گلی ر و استراوس )7311 ،انجام شده است .از دیادگاه

به این سؤال است که د.د.ة اصلی جامعاة پژوهشای در

گلی ر و استراوس ( )7311نظریة زمینهای در پی «کشف

حوزة پژوهش یست و موضوع مرک ی نشان مایدهاد

1

گونه مشارکت کنندگان این د.د.اه یاا مسا لة اصالی

influencer
Veirman
3
Granjon and Benedic
2

Holton

4
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خود را حل میکنند .در مرحلاة رم گاذاری نظاری نیا

جم آوری شدند .جما آوری دادههاا در کاالس درس

رابطه بین مفاهیم شکل میگیرد و الگوی نظری به طاور

دانشگاه شروع شد .مصاحاه شاوندگان بعادی ساپس باه

نهایی ظهور مییابد.

طور نظری درون و بیرون از کالس نمونهگیاری شادند.

در نظریااة زمینااهای از نمونااهگیااری هدفمنااد از نااوع

هل و هشت مصاحاه به صورت حضوری یا از طریاق

نظااری اسااتفاده ماایشااود .در ایاان رویکاارد مراحاال

اپلیکیشن های تلفن همراه انجام شد.گاهی ندین مرتااه

جما آوری و تحلیاال دادههااا از یکاادیگر جاادا نیسااتند،

با ین نفر مصاحاه انجام میشد .درباارة تماام نموناههاا

بلکه به طور همزمان به صورت ین فرایند موازی اجارا

یادداشتهاای نظاری بادون فاصاله پاس از مصااحاههاا

میشوند .نمونه گیری نظری بازتاش توسعة موضوعات و

نوشااته شاادند .همااة مصاااحاهشااوندگان نااوعی دسااتگاه

نظریااة ظهوریافتااه اساات (گولاادینگ8118 ،7؛ هولتااون،

ارتااطی هماراه (تلفان هوشامند یاا نخساتین نسال تلفان

 .)8171رم گااذاری انتخااابی درساات پااس از اینکااه

همراه) داشتند .سن آنهاا باین  87و  91ساال باود .آنچاه

پژوهشگر ین متغیر مرک ی درونای را شناساایی کارد،

نمونة پژوهشای را شاکل داد ،نموناهگیاری نظاری باود؛

شروع میشود .جم آوری داده و رم گذاری بعادی باه

بدینصورت کاه پاس از تحلیال هار مصااحاه و مقایساة

آن ی ی محدود مایشاود کاه باه اار وش مفهاومی

دادههای آن با مفاهیم ظهوریافته از مصاحاهها و مشااهدات

ظهوریابنااده مربااوو اساات؛ یعناای موضااوع مرکاا ی و

قالی ،نسات به انتخاش مشخصاات مصااحاهشاوندة بعادی،

موضوعاتی که به آن مربوو میشوند.

مطابق مفاهیمی کاه باه اشاااع نیااز داشاتند ،تصامیمگیاری

دو رکاان دیگاار نظریااة زمینااهای را یادداشااتهااای

میشد؛ مالالً پژوهشاگر بار حساب نیااز باه ساراغ افارادی

نظری و تحلیل مقایساهای ماداوم تشاکیل مایدهناد .در

می رفات کاه تعاداد دوساتان بیشاتر یاا کمتاری در فضاای

تحلیاال مقایسااهای مااداوم دادههااایی کااه جماا آوری

مجازی دارناد ،در صافحات خاود فعالیاتهاای اجتمااعی

میشوند باا دادههاای پیشاین و باا مفااهیمی کاه از قاال

میکنند یا فقط برای تفریح در این فضاها حضور مییابناد.

ظهور یافتهاند و در مرحلاة آخار باا نظریاههاای موجاود

خودقومنگاری (والش )8171 ،و مشاهدة شرکتکننادگان

مقایسه می شوند تا پژوهشگر به اشاااع مفااهیم و رواباط

نیا باارای جما آوری دادههااا اسااتفاده شااد .باارای بررساای

بین آنها و ظهور نظریه ن دین شود .بدینسااب فرایناد

روایی پژوهش ،تمام مراحل رم گذاری با راهنمایی باارنی

تحلیل نظریة زمینهای ،فرایند خطی و سرراسات نیسات،

گلی ر و خارگان نظریة زمینهای انجاام شاد .الگاوی نظاری

بلکه پژوهشگر با پیشرفت پژوهش بارها دست باه تغییار

در مراحاال مختلااف ظهااور مفاااهیم باارای پژوهشااگران و

رم ها ،اد.ام یا جداسازی موضوعات میزند تا به اشااع

خارگان ،ارائه و از نظرات آنان بارای بهااود موضاوعات و

نظری مفاهیم و رواباط باین آنهاا دسات یاباد و الگاوی

اشااع نظری استفاده مایشاد .در آخار نیا در یان جلساة

نظری از درون دادهها ظهور یابد (هولتاون-43 :8111 ،8

هماندیشی فضای مجازی ،سؤاالتی از حاضاران در ارتاااو

14؛ گلی ر8111 ،؛ اورکوهارت.)8178 ،9

با موضوعات ظهوریافته پرسیده شد و الگوی نظری به آنهاا

دادههااای پااژوهش بااین سااالهااای  7931و 7934

1

Goulding
Holton
3
Urquhart
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ارائه گشت و روایی مفاهیم ظهوریافته تأیید شدند.
 -4نتایج
یافته های پژوهش نشان داد جهانی که مصر کننادگان
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ادراک می کنند با فضاهایی که تلفن هوشمند با خود باه

ساختن ابرهویت است .مصر کنندگان به طاور فعاالناه

همااراه آورده ،متحااول شااده اساات .بررساای انگیاا ة

با اف ایش و کاهشدادن کاربرد اپلیکیشنهاای متفااوت

مشارکت کنندگان در پژوهش نشاان داد د.د.اة ایشاان

در دسترسشان ،نوعی خود میاان فاردی و خودعااملی را

به هنگام کااربرد تلفان هماراه هوشامند ،گری ناپاذیری

شکل میدهند و خودارزیابی می کنناد و از ایان طریاق

مواجهه با این دنیای پیچیده تر است که ترکیای اسات از

به ین ابرهویت دست می یابند .سه بعاد باه هام مارتاط

فضاهای فی یکی زندگی روزمره و فضاهای مجازی کاه

ساختن ابرهویت با اساتفاده از تج یاه ،تحلیال و مقایساة

تلفااااان هماااااراه آن را باااااه وجاااااود آورده اسااااات.

مداوم دادهها پدیدار شدند (گلیا ر و اشاتراوس7311 ،؛

مصر کنندگان به طاور پویاا از طریاق شاکلدهای باه

گلی ر .)7312 ،نظریه ای که به طور خالصه بیان شد ،در

به فنااوری اطالعاات و ارتااطاات

شکل  7آمده است و موضوعات و رواباط باین آنهاا در

نوعی هویت معطو

کیل آن به طور مفصل ککر شدهاند.

در این دنیای نو مشارکت میجویند.
یافتااههااا نشااان داد کااه موضااوع مرکا ی پااژوهش،

شکل  :7ساخت ابرهویت ،الگوی ظهوریافته از نتایج پژوهش

خود میان
فردی

خود عامل

خود ارزیابی

ساخت

ابرهویت مصرفکننده

امکانات دنیای فی یکی و مجازی است.

ساختن ابرهویت که مفهوم مرک ی این پاژوهش اسات،

ساخت

فرایندی است که طای آن مصار کنناده هاویتی بارای

فرایناااااد تحلیااااال مقایساااااهای ماااااداوم نشاااااان داد

خود مای ساازد کاه در فضااهای ماتنای بار تلفان هماراه

مصر کنندگان از تلفن هماراه هوشامند بارای سااخت

گسااترش یافتااه اساات .در نتیجااة ساااخت ابرهویاات،

خااود میااان فااردی اسااتفاده ماایکننااد .بااا اف ا ودهشاادن

مصر کننده خود را شهروندی متعلق باه دنیاای جدیاد

اپلیکیشاانهااای پیااامرسااان و شاااکههااای اجتماااعی بااه

تحااولیافتااه درمااییابااد و احساااس ماایکنااد از قابلیاات

قابلیااتهااای تلفاان هوشاامند ه ینااة ارتااااو بااه شااکل

زندگی و بهرهبرداری از امکانات این دنیاای جدیاد کاه

ف اینده ای کاهش یافته و ارتااطات وسی تار میسار شاده

ویژگیها و امکانات هر دو جهان فی یکای و مجاازی را

است .مصر کننادگان مایتوانناد از دنیاای مجاازی و

دارد ،برخوردار است .ابعااد سااختن ابرهویات ،سااخت

شاکه های اجتماعی تلفنهای هوشمند برای بروز خود و

«خودعاملی»« ،خاود میاان فاردی» و «ارزیاابی خاود» در

برای تعیین جایگاه خود نسات به دیگران استفاده کنناد.

دنیای جدید را شاامل مایشاود کاه تلفیقای از فضااها و

آنهااا در ایاان شاااکههااا محصااوالت و نمانااامهااایی کااه

خود میانفردی مصرفکننده
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استفاده کرده اند ،مکانهاایی کاه دیادهاناد و تجربیاات

خود تهیه کرده اند که مصر کنندگان میتوانناد بارای

خود را به اشتراک میگذارند و از ایان

نشاندادن احساس خاود در پیاام هاای خصوصای یاا در

خرید و مصر

طریق سلیقة مصر

خود را نشان میدهناد .بارای ملاال

گروههای تلگرامی از آنها استفاده کنند.

مصاحاهشوندة شمارة  8بیان کارد« :مان عکاسهاایی از

رابطة تعاملی بین دنیای مجازی و فی یکی مایتواناد

آنچه مایخاورم و جاهاایی کاه مایروم را باه اشاتراک

بااه نمانااامهااا کماان کنااد از آنچااه در دنیااای مجااازی

میگذارم و آنها را برای دوستانم میفرستم .با ایان کاار

صورت می گیرد باه نفا خاود در دنیاای فی یکای بهاره

آنهاااا مااایفهمناااد مااان اااه آدم جاااالای هساااتم» یاااا

گیرند .یکی از افراد مشاهدهشده در ین گفاتوگاوی

مصاحاهشوندة شمارة  71گفت« :مان مطاالای را کاه در

دوستانه از آشنایی خود با نمانام ورزشی مورد عالقهاش

نت میبینم و برایم جالب است ،بازنشر میدهم .درسات

در ین صفحة اینستاگرام خار داد .همچنین نمانامهاایی

است که من خودم اینها را ننوشاتهام ،ولای ایان مطالاب

که با تهیة محتوای قابل اشاتراک گاذاری باه پیونادهای

انتخاش من و گویای سلیقة من هستند».

دوستی میان افراد کمن میکنناد ،مایتوانناد از بهااود

در این میان برخی نمانامها مشاهده شدند که باا تولیاد

تصویر نمانام خود در دنیاای فی یکای بهاره برناد؛ بارای

محتوایی مناسب برای به اشتراک گذاری از ایان فرصات

ملال نمانام خمیردندان سیگنال در یان برناماة تالیغاات

بهخوبی بهره میجویند؛ ملال نماناام ماای بیاای باا انتشاار

دیجیتال از کاربران خواسات عکاسهاای دساتهجمعای

محتوایی با عنوان «سان زندگی» در صافحات اجتمااعی

خنده و شاادی خاود را در دنیاای مجاازی باه اشاتراک

خاااود و همچناااین نماناااام رامااان باااا فاااراهمکاااردن

بگذارند و بدینطریق در مسابقهای که این نمانام ترتیب

دستورعملهای آشپ ی متفاوت و خالقانه برای مخاطااان

داده است ،شرکت کنند.

خود محتوایی فراهم میکنند که مصار کننادگان باا باه
اشاااتراکگاااذاری آنهاااا سااالیقه و ساااان زنااادگی و

ساخت «خود عامل» مصرفکننده

دیدگاههای خود را به دیگران نشان میدهند.

تلفنهای هوشامند باه مصار کننادگان ایان امکاان را

کاربران در شاکههای اجتماعی از لطیفههاا ،تصااویر

میدهد که بر زندگیهایشان عاملیت یا نظارت بیشاتری

و تالیغ های دیدنی باه صاورت ناوعی ساب اجتمااعی

اعماال کننااد .عاملیاات ممکاان اسات باار قلماارو حضااور

برای ن دین شدن به یکدیگر اساتفاده مای کنناد؛ بارای

اعمال شود .تلفنهای هوشمند به مصر کننادگان ایان

ملال مصاحاهشوندة شامارة  72مطالاب آموزشای را کاه

امکااان را ماایدهنااد کااه انتخاااش کننااد ماایخواهنااد در

به نظرش جالب است برای دوستانش ارسال می کناد تاا

کدام ین از قلمروهای کار ،بازی ،دوساتان یاا خاانواده

حس دوستی خود را باه آنهاا منتقال کناد .همچناین در

حضور داشته باشند؛ برای ملال مصاحاهشاوندة شامارة 1

هنگام نگارش این مقاله پیام تالیغاتی شااد یان باشاگاه

در مصااحاة خاود گفات« :دیاروز ماا خاناة مااادرب رگم

بدنسااازی بااین گااروههااای تلگراماای و در صاافحات

بودیم ، ...تمام عمو و عمهزادههاایم مشاغول تلفانهاای

اینستاگرام بازنشر میشد .برخی نمانامها از این موضاوع

هوشمندشااان بودنااد .وقتاای محاایط کساالکننااده باشااد،

به شاکل آگاهاناهای بهاره مایگیرناد؛ مالالً نماناام پنیار

تاارجیح ماایدهاام بااا تلفاانم مشااغول باشاام و محتااوای

روزاناااه ،رو.ااان الدن و برخااای نماناااامهاااای دیگااار

اینستاگرام یا فیس بوک را مرور کنم .»...برخی نمانامها

بر سبهاایی باا اساتفاده از شخصایت کاارتونی نماناام

با تهیة محتوای سرگرمکننده یا آموزشی ،محیطی فراهم

ارزیابی هویت نوظهور مصر

کنندگان ایرانی در فضای مجازی ایران و تأثیر آن بر فعالیتهای ارتااطی نمانامها با استفاده از نظریة زمینهای 781 /

میآورند که مصار کننادگان بارای تغییار فضاا باا آن

ماایتواننااد سااان زناادگی سااایر مصاار کنناادگان را

سرگرم شوند .نمانام پمپرز با تولید ویادیویی کاه رابطاة

مشاهده کنند ،نماناام هاا را دنااال کنناد و از ایان طریاق

احساسی مادران و کودکان را نشان میداد و در سراسار

سلیقة خود را بهتر بشناسند .مصاحاهشوندة شمارة  9بیان

آن از رنگها و نشان خود به صورت کمرناگ اساتفاده

کاارد کااه ماارور صاافحات اینسااتاگرام و کانااال هااای

کرده بود ،برای کاربران این امکاان را فاراهم مایآورد

تلگرامی ساب شده است سلیقه خاود را بهتار بشناساد و

که با مشاهدة ویدیو لحظاتی از مسایل زنادگی روزماره

بهااااود دهاااد .یکااای از مشااااهدهشاااوندگان در یااان

فارغ شوند و احساس خوبی پیدا کنند.

گفت وگوی دوستانه بیان کرد که دنیاای مجاازی تلفان

تلفن هوشمند بساتری را بارای یاادگیری تعااملی یاا

همااراه بااه او در شااناخت سااان زناادگی مطلااوشتاار و

.یرتعاملی نیا فاراهم مایکناد .ایان یاادگیری تعااملی،

همچنین شکلدهی باه سالیقة مصار

او کمان کارده

پیوسااتن بااه انجماانهااای خارگاای اساات کااه ماتناای باار

است .در شااکة اجتمااعی اینساتاگرام صافحات زیاادی

شاکه های اجتماعی تلفان هماراه هساتند و در آن اعضاا

مشاااهده شاادند کااه در آن کاااربران پرمخاطااب سااان

اطالعات خاود را باا یکادیگر تقسایم مایکنناد ،ساؤال

زناادگی خااود را بااه نمااایش ماایگذاشااتند و سااایر

ماایپرسااند و دانششااان را بااه اشااتراک ماایگذارنااد.

مصاار کنناادگان از آنهااا سااؤاالتی پیرامااون مصااار ،

کانال های زیادی در تلگرام و صفحات زیادی در فایس

گاردشهاا ،شایوة گذرانادن وقات و نماناامهاای مااورد

بوک و اینساتاگرام مشااهده شادند کاه بارای مخاطااان

عالقهشان میپرسیدند.

خود محتوای آموزشی تهیه میکنند؛ برای ملاال صافحة
«مدیر آینده» یا «مدیر س و» در اینستاگرام برای مخاطاان

«خود ارزیابی» مصرفکننده

خود محتاوای آموزشای تهیاه مایکناد و از ایان طریاق

تحلیاال مقایسااهای مااداوم نشااان داد تلفاانهااای هوشاامند

مخاطاان دایمی وفادار بارای خاود باه وجاود مایآورد.

میتوانند با فرایند ارزیابی از خود ارتااو داشته باشاند .ایان

برخاای از کاااربران پرمخاطااب نیاا در صاافحات خااود

وسیله میتواند به مصر کنندگان کمن کناد از دیادگاه

مطالب آموزشی مربوو به زندگی روزمره ،آشپ ی ،هنر

شخص دیگر به زندگیشان نگاه کنند تا بفهمناد اه کسای

و .یره را به اشاتراک مایگذارناد .در ایان میاان برخای

هستند و طور تکامل یافتهاناد .ایشاان باا مشااهدة زنادگی

نمانامها و بنگاههای تالیغات دیجیتال نی با بهرهگیری از

گااروههااای مرج ا ملااات و منفاای و تفکاار دربااارة سااان

این فضا تالیغات دیجیتاال انجاام مایدهناد؛ بارای ملاال

زندگی کسانی که با آنها همذاتپنداری یاا از آنهاا دوری

نمانااام تافتااه اخیااراً در قالااب آمااوزشهااای مربااوو بااه

میکنند به ین «خود آینهای» دست مییابند.

تشاااخیص باااهموقا ا سااارطان در صااافحات کااااربران

تلفنهای هوشمند به کاربران این امکان را میدهناد

پرمخاطااب ،نمانااام خااود را تاارویج کاارده اساات یااا

تا از طریق عکس گرفتن ،کخیرة پیامها ،نوشتن خاطرات

خمیردندان اورال -بی در قالب مطالب آموزشی از زبان

و هیجانات ،زنادگی و رواباط خوشاان را مساتند کنناد.

کاربران پرمخاطب نمانام خود را نشان داده است.

آنهااا ماایتواننااد انتخاااش کننااد کااه کاادامیاان از ایاان

مصر کنندگان تلفن هاای هوشامند ایان امکاان را

مستندات را نگهداری کنند و کدامیان را دور بری ناد.

می یابند که با دنیای وسی تری مواجه شوند و مشاهداتی

رویهمرفته مصر کننادگان فرصات ایان را دارناد تاا

داشته باشند که در دنیای فی یکی امکانپذیر نااود .آنهاا

خودشان را به روشهای انتخابی که ممکن اسات بسایار
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از شخصی به شخص دیگار متفااوت باشاد ،باازنگری و

مصر کنندگان سود برند.

ثات کنند .مصااحاهشاوندة شامارة  71مای گویاد« :مان

موون و مینور ( )7931اعتقاد دارند کاه نماناامهاا باا

نمیکنم؛ به

تأثیرگااااذاری باااار باورهااااا ،نگاااارشهااااا و رفتااااار

هرگ مدارک و شواهد اشتااهاتم را حذ

مصاار کنناادگان ماایتواننااد آنهااا را بااه اسااتفاده از

این خاطر که هر اشتااه درس عارتی در خود دارد».

محصوالت خود تر.یب کنند .دادهها و مشااهدات ایان
 -5بحث

پژوهش نشاان داد کاه مصار کننادگان بارای سااختن

نتااایج ایاان پااژوهش نشااان ماایدهااد کااه تلفاان همااراه بااه

هویاات متناسااب بااا ایاان ابرجهااان دوفضااایی ،عمااداً بااه

مصاار کنناادگان کماان ماایکنااد ،خااود میااان فااردی

استقاال اطالعات و نظریاههاای جدیاد مایروناد .تلفان

خویش را در سطح وسی تر و با امکاناات بیشاتری شاکل

همراه هوشمند باا ایجااد دسترسای دایمای باه اطالعاات

دهند ،بر زندگی خود عاملیت یاا نظاارت بیشاتری اعماال

نمانااامهااا و مشخصااات زناادگی خصوصاای گااروههااای

کنند و خود را ارزیابی کنند .هر ه بیشتر نمانامهاا بتوانناد

مرج  ،باورها ،نگارش و رفتاار مصار کننادگان را در

بااا تولیااد محتااوای مناسااب و حضااور بجااا در شاااکههااای

تأثیر قرار مای دهاد .نماناام هاا نیا باا شایوههاای جدیاد

اجتمااااعی تلفااان هماااراه و فضااااهای مجاااازی مااارتاط

مدیریت محتوا سعی میکنند با تأثیر بر باورها و نگارش

مصر کنندگان را در راستای د.د.ههاای ایشاان یااری

مصر کنندگان ،آنها را به خرید و مصر

محصوالت

رسانند ،از اقاال بیشتری برای تولید مشترک هویت نماناام

خااود تر.یااب کننااد .اسااتفاده از کاااربران پرمخاطااب و

به همراه مصر کنندگان خود برخوردارند.

پرطرفدار در شاکههای اجتماعی و تالیغاات .یرمساتقیم

یافتهها نشان دادناد کاه مصار کننادگان ایرانای از

در صااافحات آناااان نیااا نموناااهای از تاااالش بااارای

تلفن هوشمندشان برای ساختن ابرهویت و مشارکت در

تأثیرگااذاری باار نگاارش مصاار کنناادگان اساات .در

دنیااای نااو اسااتفاده ماایکننااد .ایاان یافتااههااا در راسااتای

جدول شمارة  7ارتااو الگوی نظری حاصل از پاژوهش

پژوهش کارتر و گروور ( )8171است که بیان میکنناد

با نظریهها و پژوهشهای پیشین ارائه شده است.

هویاات انسااانی زمااانیکااه فاارد از اب ارهااای فناااوری

جایگااااه شااااکههاااای اجتمااااعی تلفااان هماااراه در

اطالعااات بهااره ماایباارد ،گسااترش مااییابااد .رونشااا و

نمانامسازی روزبهروز پررنگتر میشاود .تلفان هماراه،

رادکلیاااف -تومااااس )8171 ( 7و ماااونی و اوگاااویین
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رسانهای است کاه دائمااً مصار کننادگان را همراهای

( )8117تولیااد مشااترک هویاات و تصااویر نمانااام را از

می کند و کاربران آن با استفاده از محتاوای شااکههاای

همکاااری فعاالنااة مشااتریان بااا نمانااام در شاااکههااای

اجتماعی تلفن هماراه هویات خاود را شاکل مایدهناد.

اجتماعی میدانند .یافتههای ایان پاژوهش نیا نشاان داد

نتااایج ایاان پااژوهش ماایتوانااد باارای نمانااامسااازی در

درصااورتیکااه نمانااامهااا محتااوای متناسااب بااا اهاادا

فضاهای آمیخته با تلفن هوشمند مفیاد باشاد .بارای ایان

مصاار کنناادگان تولیااد کننااد ،ماایتواننااد بااه ساااخت

منظور بنگاه های تالیغات دیجیتال بایاد توجاه کنناد کاه

مشااترک هویاات نمانااام بااه کماان مصاار کنناادگان

شاکه های اجتماعی و برنامههای کاربردی ماتنی بر تلفن

امیاادوار باشااند و از بازاریااابی دهااانبااهدهااان ملااات

همراه رسانههایی کامالً از رسانههاای سانتیتار متفااوت
هستند .کااربران در ایان فضااها باا باه اشاتراکگاذاری
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محتوای مورد نظر نمانام هاا نقاش ف اینادهای در تکلیار

ارزیابی هویت نوظهور مصر
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محتوای آنها و در نتیجه ساخت مشاترک هویات نماناام

اصوالً تالیغات و نمانامسازی دیجیتالی که نتواناد بار

دارند .برای موفقیات در کاار نماناامساازی دیجیتاال در

مخاطااب تااأثیر بگااذارد و بااه اشااتراک گااذارده شااود،

شاکههای اجتماعی ،بنگااههاای تالیغاات دیجیتاال بایاد

بی فایده است .نتاایج نشاان داد کاه مصار کننادگان،

ابتدا از انگی ههای کاربران این شااکههاا و د.د.اههاای

مطالای را که تصور میکنند برای دوساتان خاود جالاب

آنان باخار باشند تا بتوانند با تهیة محتوای مناسب ،ضمن

است با ایشان به اشتراک مایگذارناد تاا حاس دوساتی

ه ینااه و اناار ی ،نهایاات بهااره را از

خود را منتقال کنناد .همچناین ساان زنادگی و سالیقة

اجتناااش از اتااال

مصر

فضای حاکم بر این شاکهها بارند.
جدول شمارة  :7ارتااو الگوی نظاری پاژوهش باا نظریاات و
پژوهشهای پیشین
حوزه

نظریاتی که تأیید میشوند

معرض اطالعات نمانامهاا هساتند؛ بناابراین بازاریاباان و

امکان تولید محتوای کاربرسااز
همکااااران( ،)8179 ،شاااولت ،8
نمانااامهااا در
فضااااااااااای
دیجیتال

تأییااااد و توضاااایح
گونگی

تکلیر در فضاهای مجازی تلفان هوشامند داشاته باشاند.

کاااااهش فاصاااالة نمانااااام بااااا
همکااااران( ،)7931 ،رانکااااتی و
گااااوردینی( ،)8174 ،وثااااوک و
همکاااران( ،)7931 ،شاااهطااالای و

تأییااااااد و ارائااااااة
مضااااامینی باااارای
ارتااو بهتر

پرمخاطااب و شاایوة آنهااا در بازاریااابی دهااانبااهدهااان و
دیجیتالی دور بماند.

کمااان مصااار کننااادگان باااه

نمانامهاا باا داشاتن صافحات و شااکههاا در فضاای

یکدیگر در فضای مجاازی بارای
تصاامیم خریااد (افراساایابی راد و

تأییاااد و واکااااوی

بااانیوساااف( ،)8177 ،بائتاااگ،

فرایند تأثیر

 ،8171هنینااگ-تااورو،)8114 ،9

مجازی تلفن همراه میتوانند بهعنوان شاهروندان جامعاه
با مصر کنندگان تعامل داشته باشاند ،باه اعتراضاات و
نظرات آنها پاسخ گویند ،آنها را به همراهی و مشارکت

(آقاکاردان و آقاجانلو)7931 ،

نگرش ،رفتار

همچنااین صاااحاان صاافحات و شاااکههااای مجااازی
توصیة نمانامها ،نااید از شم نمانامهاا و تالیاغکننادگان

همکاران)7931 ،

تأثیر بر بااور،

بنگاااههااای تالیغااات دیجیتااال بایااد توجااه ویااژهای بااه
بازاریابی دهان بهدهان الکترونین و تولید محتوایی قابل

)8171
مصاااار کنناااادگان (وثااااوک و

مصاار کنناادگان بااه طااور آگاهانااه در جسااتوجااوی
آشنایی با سانهای مختلاف زنادگی و قرارگارفتن در

تأیید /بحث

وبازاریابی دهانبهدهاان (گاه7و

در این شاکهها در تأثیر قرار مایگیارد و برخای

در تولید و نشر محتوای صفحات خاود دعاوت کنناد و

تااأثیر زیاااد فضااای مجااازی باار

تأثیر اندک فضاای

نگرش ،تأثیر اندک بر آگااهی

مجازی بار آگااهی

(بروهن و همکاران)8178 ،

از نمانام را به بحاث

عامل در اختیار مصر کننادگان قارار دهناد .ایان کاار

میکشد

باعث میشود که مصر کنندگان به نمانامهاا اعتمااد و

روشهاای تر.یاب بارای تغییاار

توضااااااااایح روش

نگرش

تر.یااب در فضااای

(موون و مینور)878 :7931 ،

تلفن همراه

محتوای الزم را برای سااختن خاود باین فاردی و خاود

با آنها تعامل کنند و باه هماراه نماناام باه طاور مشاترک
هویت و تصویر نماناام را تولیاد کنناد تاا از ایان طریاق

همکاااری تأثیرگااذاران فضااای
مجازی باا نماناامهاا (وریمان و

تأییااااد و توضاااایح

همکاران( ،)8171 ،گرانجون و

گونگی همکاری

تصویر نمانام سمتوسوی ماورد نظار بازاریاباان را پیادا
کنااد .ایاان پااژوهش نشااان داد کااه مصاار کنناادگان از
امکانات تلفن همراه هوشامند بارای سااخت جنااههاای

بندیکت)8171 ،
1

Goh
2 Schultz
3 Hennig-Thurau

مختلف هویت خویش استفاده میکنند و در ایان راساتا
از محتوای موجود در شاکههای اجتماعی بهره میبرناد.
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این موضوع به نمانامها و بنگااههاای تالیغاات دیجیتاال،

دیجیتال به هنگام تدوین راهکار نمانامساازی در فضاای

روش خوبی برای تعیین ویژگیهای محتاوای مناساب و

دیجیتال باید به نقش تعاملی و برجستة مصر کننادگان

نقش آفرینی در فضاهای دیجیتال تلفان هماراه هوشامند

و قدرت ایشان در این فضا توجه داشته باشند و انگی هها

ملل اینستاگرام و تلگرام و فیس بوک میآموزد.

و د.د.ههای آنها را در نظر قرار دهند.
امروزه نمانامها بهعنوان شهروندان جامعاه باا داشاتن

 -6نتیجهگیری

تعااداد مخاطاااان زیاااد و بااا تولیااد تخصصاای محتااوا در

یافته های پژوهش حاضر نشان داد مصر کنندگانی که

شاکه های دیجیتاال ،نقاش مهمای در تکلیار و بازتولیاد

از تلفنهای هوشمند استفاده میکنناد ،باه طاور پویاا در

مصااانوعات فرهنگااای و در نتیجاااه تأثیرگاااذاری بااار

حال شکلدادن به ین ابرهویت از طریق شایوة کااربرد

ارزشهااای فرهنگاای دارنااد .نمانااامهااا بااه صااورت

این وسیله هستند .شیوة استفادة آنها از تلفن هوشامند باا

شهروندان مس ول باید توجه داشته باشاند کاه هار آنچاه

تأثیر بر خود میان فردی ،خاود عامال و خودارزیاابی بار

برای جذش مصر کنندگان و تأثیرگذاری بر مخاطاان

هویاات تأثیرگااذار اساات .اسااتفاده از امکانااات تلفاان

تهیه و منتشر میکنند در تحکیم و اثرگذاری بر فرهنگ

هوشمند و کاربرد آن در شکل دهی به روابط اجتمااعی

تأثیر دارد .یافتاههاای ایان پاژوهش نشاان مایدهاد کاه

و اف ایش تواناییهای فردی ساب مایشاود کاه فارد باه

تلفنهای هوشمند ،نیروی زیادی برای تقویات فرهناگ

ابر هویتی دست یابد که او خاود را شاهروندی از دنیاای

عام جامعه در کنار فرهناگ .الاب دارناد؛ زیارا اکناون

نااو و فناورانااه احساااس کنااد کااه توانااایی نظااارت باار

افراد بیشتری حتی باا درجاات پاایینتار داناش و بادون

جنااههااای فی یکاای و مجااازی زناادگی خااود را در ایاان

عاور از گ ینش های ادبای تخصصای و همچناین بادون

دنیای پیچیدهتر فی یکی-فناورانه دارد.

ال ام به برخورداری از کمترین بهرههای هنری و علمی،

نتایج این پژوهش شیوة تأثیرگذاری استفاده از تلفن

تنها با عضویت در شاکههاای اجتمااعی صااحب رساانه

همراه را بر هویت مصر کنندگان نشان مایدهاد .ایان

شده اند .از ساوی دیگار افارادی کاه نگرانای اجتمااع و

پژوهش نشان میدهد کاه طاور شااکههاای اجتمااعی

مشکالتش را دارند ،وسیلة خوبی برای تارویج نظریاات

تلفن همراه با خاصیت همراهبودن و اتصال مداوم شاکل

و د.د.ههایشان یافتاهاناد؛ بناابراین نتاایج ایان پاژوهش

برجستهتری از جهاان دوگاناة فی یکای -مجاازی ایجااد

میتواند به فعاالن اجتماعی کمن کند با علم به انگیا ه

کرده اند و از طریق تالش مصر کننادگان در راساتای

و نیازهااای مصاار کنناادگان از حضااور در شاااکههااای

حف تعادل و نظاارت بار زنادگی خاود در ایان جهاان

اجتمااااعی تلفااان هماااراه کاااه همیشاااه باااه دنااااال

دوقطای در شکلگیری هویت مصار کننادگان نقاش

مصاار کنناادگان و همیشااه درحااال اسااتفاده اساات،

دارند .نتایج این پژوهش همچناین بار تولیاد مشاترک و

تأثیرگذاری خود را بر جامعه اف ایش دهند.

تعاملی هویت نمانام تأکید میکند و نشان میدهد که باا

این تحقیق مانند پژوهش های کیفی دیگار ،احتمااالً

تعامل بین فضاهای فی یکی و مجازی ،مصر کننادگان

در تااأثیر پاایشداوری و تعایاارات محققااان قاارار گرفتااه

در شاکههای اجتماعی تلفن همراه باه شاکل ف اینادهای

است .برای تالش در کاهش این پیامدها و گساترش آن

این قدرت را دارند که بر سرنوشت نمانامها در فضاهای

عالوه بر زمینة خا

اجتماعی ایاران ،ایان پاژوهش باه

جهان فی یکی تأثیر بگذارند؛ بنابراین بنگاههای تالیغاات

محققان جهانی ارائه شاده اسات و آنهاا آن را باازنگری

ارزیابی هویت نوظهور مصر

کنندگان ایرانی در فضای مجازی ایران و تأثیر آن بر فعالیتهای ارتااطی نمانامها با استفاده از نظریة زمینهای 783 /

کردهاند .سؤاالت آنها بررسای و باه مشااهدات بیشاتر و

( ،)7931بررسی تاأثیر بازاریاابی محتاوا بار راهکاار

برگشت به فرایند رم گذاری منجر شد .بااینحال ،طااق

مدیریت ارتااو با مشتری برای بهاود سطح رضایت

این مصاحاهها برخی جناهها به نظار باه زمیناة اجتمااعی

مشااتریان در کسااب و کااار الکترونیکاای در شاااکة

ایران محدود هستند .این پژوهش همچنین در ین برهة

اجتمااااعی و وش ساااایتهاااا ،دوماااین کنفااارانس

انجام گرفته است؛ درصورتیکه هرین از

بینالمللی وش پژوهشی 2 ،و  3اردیاهشات ،تهاران،

زمانی خا

مصاار کنناادگان در مرحلااة خاصاای از مصاار

تلفاان

جهاد دانشگاهی.

همراه هستند و مدت زمان استفاده و رخة عمر استفاده

 -4آقاکااااردان ،احماااد؛ آقاجاااانلو ،یوساااف (،)7931

و نگارش مصار کننادگان

راهکاری به منظاور طاقاهبنادی حااالت عااطفی در

میتواند بار شایوة مصار
تأثیرگذار باشد.

پژوهشهاای بیشاتر مایتواناد روشان کناد کاه آیاا
د.د.ة جوانان ایرانی از همتایاان جهاانی آنهاا متفااوت

شاکة اجتماعی توییتر ،دومین کنفرانس باینالمللای
وش پژوهشاای 2 ،و  3اردیاهشاات ،تهااران ،جهاااد
دانشگاهی.

است یا خیر ،و اینکه آیا ایان نیااز و روش رفا آن باین

 -1شاااهطااالای ،نجمااه؛ کااارگر ،محماادجواد؛ میرزایاای،

گااروههااای ساانی و قااومی متفاااوت اساات یااا خیاار.

کمال ( ،)7931بررسی الگوهای نظرکاوی و تج یه

پژوهشااگران همچنااین ماایتواننااد در یاان دورة زمااانی

و تحلیل احساسات کاربران در محیط وش ،دوماین

مشااخص دربااارة مصاار کنناادگان تحقیااق کننااد تااا

کنفاااارانس بااااینالمللاااای وش پژوهشاااای 2 ،و 3

مشخص شود روش استفاده از امکانات تلفن هوشامند و

اردیاهشت ،تهران ،جهاد دانشگاهی.

مشااارکت ایشااان در فضاااهای مجااازی در طاای زمااان

 -1موون ،جان .سی؛ مینور ،میشال.اس ،)7931( .رفتاار

گونه تغییر میکند .پژوهشهاای باا روش ترکیاای یاا

استفادهکننده :عوامل درونی و بیرونای ،مترجماان:

کمّی میتواند روابط باین متغیرهاای ظهوریافتاه در ایان

سااعدی ،محمدرضااا ،صااالح اردسااتانی ،عااااس،

پژوهش را آزمون کنند.

نشرآیالر ،تهران.
7- Afrasiabi Rad, A., and Benyoucef, M.
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