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سایت رادیو فردا برای القای یکی بودن طالبان با جمهوری اسالمی از این تصویر استفاده کرد

ممنوعیت و بهرهمندی

اینترنت آسیبهای زیادی دارد اما در کنار آن میتواند بهرهمندیهای زیادی
را برای انسان فراهم کند .حذف آسیبها و افزایش بهرهمندیها باید دغدغه
نهادهای ذیربط باشد .خبرهای این هفته را بخوانید.

دورهمی با چاشنی دغدغههای والدین

دورهمی خانوادگی هفته کودک به همت ساترا و کدومو ،در مجموعه فرهنگی ورزشی
چمران برگزار شد .در این دورهمی والدین از تجربه فرزندان خود در استفاده از VODها
و دغدغههای خود در حوزه انیمیش��نها با تولید محتوای متناسب با فرهنگ ایرانی
صحبت کردند .از انتقادات آنها این بود که در زمینه مدیریتی و سیاستگذاری به پیوست
خانوادهها اهمیت داده نمیشود .در واقع پیوست فرهنگی در سیاستگذاری و امور
اجتماعی در اولویت نیس��ت .همچنین انتق��اد دیگر والدین عدم تکری��م خانواده در
انیمیشنها و عدم ارتباط ارائهدهندگان محصوالت فرهنگی با خانوادهها بود.
مش��کل دیگری که در این نشست توسط والدین مطرح ش��د در خصوص پیداکردن
سریع محتوا مناس��ب برای خانوادهها بود و اینکه VODها در جایگاه بنگاه اقتصادی
ی که باید بر اساس مطالبهگری مخاطبان شکل گرفته باشند و توجه
قرار گرفتند در حال 
کنند مشتری چه چیزی میخواهد .همچنین در بخش دیگری از نشست والدین در
خصوص بخشهای سانسور نشده در VODها صحبت کردند که محتوای پنهان آن
را برخی از فرزندان میفهمند .از دیگر انتقادات والدین نبود قانون حمایت از اطالعات
کودکان در ایران بود که کنترل احساس��ات وجود ندارد و اینک��ه ایراد و موانع مطرح
میشود اما به قهرمانپروری پرداخته نمیشود و در برخی از پلتفرمهای کاربرمحور در
حوزه کودک هیچ نظارتی وجود ندارد.

تصمیمجدیچین
برای محدودیت بازیهای ویدئویی کودکان

بر اساس قوانین جدیدی که در چین به تصویب رسیده افراد کمسن و سال در این کشور
حق ندارند بیش از سه س��اعت در هفته صرف اجرای انواع بازیهای ویدئویی کنند.
قوانین تازه در ماه آگوست در چین به تصویب رسیده و هدف از این کار محدود کردن
مدت زمان اجرای بازیهای ویدئویی توس��ط افراد زیر  ۱۸سال و جلوگیری از اعتیاد
کودکان و نوجوانان به بازیهای ویدئویی عنوان شده است .این قانون تازه با مخالفت
و اعتراض چینیها مواجه شده است .به نوشته روزنامه مردم که روزنامه رسمی حزب
کمونیست چین است ،برخی جوانان چینی برای دور زدن این قانون به اجاره کردن یا
خرید حسابهای کاربری متنوع رو آوردهاند و از این طریق بازیهای آنالین را بدون
محدودیت اجرا میکنند .از همین رو این خألهای مهم باید مورد توجه قرار بگیرند.
در ادامه این گزارش آمده اس��ت که پلتفرمهای تجارت بازی هم باید مسئولیتهای
اجتماعی را به طور فعاالنه انجام دهند ،زیرا آنها مسئول رشد سالم نسل بعدی بوده و
باید به توسعه سالم این صنعت کمک کنند .در ادامه از والدین و اولیای مدارس خواسته
شده تا محیط مس��اعدی را برای «رشد سالم خردس��االن» ایجاد کنند زیرا برخی از
خردساالن از مشخصات هویتی مختلفی برای ثبت نام در حسابهای بازی استفاده
میکنند و این باعث میشود طرح محدودیت زمانی بازی بیاثر باشد .مقامات چین که
بزرگترین بازار بازیهای ویدئویی جهان است ،سالهاست در مورد اعتیاد به بازیهای
ویدئویی و اینترنت در بین جوانان نگران هستند و کلینیکهایی را تأسیس کردهاند
که ترکیبی از روشهای درمانی و تمرینات نظامی را برای افرادی به کار میگیرد که به
اختاللهای ناشی از اجرای بازیهای ویدئویی مبتال هستند.

راهاندازی سرویس ردیابی موبایل
برای زنان تنها توسط انگلیس

یک مقام ارشد دولت انگلیس در نامهای به وزیر کشور انگلیس ،سرویس «مرا به خانه
برسان» برای زنان تنها پیشنهاد کرده است .هنگامی که کاربر این اپ را روی موبایلش
فعال میکند ،سرویس مسیر او را ردیابی میکند تا اگر وی به موقع به مقصد نرسید ،به
فهرست شماره تلفنهای اضطراری او پیام هشدار بفرستد .این پیشنهاد در بحبوحه
خشم عمومی درباره قتل دو زن جوان در نزدیکی خانههایشان ارائه شده است.
فیلیپ جانسن ،مدیرارشد اجرایی شرکت ( BTبزرگترین شرکت مخابراتی انگلیس)
در نامهای به پریتی پتل وزیر کشور انگلیس ،سرویس «مرا بهخانه برسان» را پیشنهاد
کرده است .دفتر پتل دریافت نامه را تأیید کرده و طبق روال به آن پاسخ خواهد داد .بر
اساس اطالعات موجود وزیر کشور انگلیس از این طرح حمایت کرده است .دیلیمیل
ن باره نوشته :این دقیقاً همان طرح نوآورانهای است که باید در اسرعوقت اجرایی
در ای 
شود .همچنین این نشریه به نقل از پتل نوشته است :من و تیمم مشغول بررسی این
پیشنهاد هستیم و با  BTنیز ارتباط داریم.
احتمال دارد س��رویس «مرا بهخانه برسان» از کریس��مس فعال شود .همچنین این
سرویس به شماره اورژانس ملی این کشور اضافه میشود.

شبیهانگاریحکومتایرانباطالبان!
نگاه یک
زینب شاهینی
در ماههای اخیر اوجگیری نظامی نیروهای طالبان در افغانستان،
بازتاب گستردهای در رسانههای جهانی داشت و دربرگیری ارزش
خبری مجاورت در موضوعات مرتبط با افغانستان برای ایران ،باعث
جلب توجه افکار عمومی ایرانیان بهرویدادهای مرتبط با آن ش��د
اما از همان روزهای ابتدایی قدرت گرفت��ن طالبان ،جریان معاند
با همراهی برخ��ی جریانهای داخلی همچون جری��انغربگرا ،با
ت خارجی نظام و کوچک جلوه دادن فرار امریکا
هدف نقد سیاس�� 
از افغانس��تان ،خط رس��انهای نقد و محکومکردن ایران را دنبال
کردند .این انتقادها در ابتدا با بازنش��ر تصاوی��ر دیدار ظریف و تیم
دیپلماسی ایران با اعضای طالبانآغاز شد و پس از اظهارات برخی
مقامات و رس��انههای رس��می ایران ،از جمله اظهارات تعدادی از
نمایندگان مجلس ،یادداشتهای روزنامه کیهان ،اظهارات مجری
و مهمانهای شبکه افق و ...در حمایت تلویحی از طالبان ،این محور
انتقادی تشدید و به محکومیت تبدیل شد .در این راستا بسیاری از
کنشگران مجازی از جمله سلبریتیها نیز به میدانآمدند و با استناد
به اظهارات این عده از افراد ،مجموعه نظام را به حمایت از طالبان
متهم کردند و سیاستهای ایراندر قبال افغانستان را مورد نقد و
هجمه قرار دادند. جریان رس��انهای مذکور پس از آغاز حکمرانی

طالبان بر افغانستان از رویکرد اول یعنی محکومیت ایران با اتهام
حمایتاز طالبان تا حدی عقبنشینی کردند و رویکرد رسانهای
جدیدی را اتخاذ کردن��د .این رویکرد جدید ک��ه در ادامه رویکرد
قبلی بود ،شبیهانگاری حکومتطالبان با نظام اسالمی در ایران بود
که عمدتاً توسط همان جریانها و طیفهای رسانهای قبلی دنبال
میشد .بدینمنظور رسانههای فارسیزبان در انتشار اخبار اقدامات
طالبان به بخشهایی تمرکز میکردند ک��ه افکار عمومی ایرانیان
مشابه آن اقدامات را از سالهای پس از انقالب در ذهن داشتند و به
صورت غیرمستقیم پیام شبیهانگاری جمهوریاسالمی با طالبان را
به مخاطب مخابره میکردند.
این اقدام رسانههای فارسیزبان در ادامه توسط کنشگران مجازی
جریان اصالحات و جریان معاند و همچنین سلبریتیها به شکل
بارزتر و با صراحت بیشتری دنبال میشد و با عبارتنه به طالبانیزم
چه در ایران و چه در افغانستان مورد توجه قرار گرفت .از طرفی در
این مدت برخی رسانههای داخلی نیزبا سوژهسازی و فضاسازی از
برخی اقدامات و تصمیمات مسئوالن ایرانی ،سعی در تشدید این
شبیهانگاری داشتند.انتشار خبر ممنوعیت مدارس برای تحویل
کارنامه دانشآموزان به م��ادران و ممنوعی��ت تحصیل دختران
در هنرستانس��وره از جمله مهمترین موضوعاتی بود که در این
خصوص مطرح و تالش شد تا با استنادسازی خبری،کاربران را در
ناخودآگاه خود ،به نتیجه مورد نظر برسانند .در ادامه این فضاسازیها
موضوعات دیگ��ری همچون جداییکالسه��ای درس در برخی
دانش��گاهها و حوزههای علمیه ،طرح صیانت از کاربران ،اظهارات
بازیگرانی همچون شقایقدهقان و سحر زکریا از نوع سانسورها در

صدا و سیما و ...نیز مطرح میشد تا این موضوع همچنان در ذهن
مخاطبزنده بماند.
آن دسته از منابع رسانهای که موضوع شبیهانگاری حکومت طالبان
را دنبال میکردند حتی در نحوه تیترزدن اخبار مربوط به طالبان
نیز از نوعی کدگذاری استفاده میکردند تا به شکلی غیرمستقیم
این شبیهانگاری را درذهن مخاطب تقویت نمایند .آخرین نمونه
از این اقدام مربوط به تیتری بود که ایران اینترنشنال و چند رسانه
داخلیبرای پوشش اظهارات وزیر خارجه طالبان در خصوص کرونا
انتخاب کرده بودند .در این تیتر به نقل از امیرخان متقینوشته بود
که «پزشکان از مهار کرونا توس��ط طالبان شگفتزده شدند» .در
راستای تقویت این شبیهانگاری ،واژهها درتیتر به شکلی همنشین
ش��ده بودند که اولین موضوعی که به ذهن مخاطب میرس��ید،
اظهارات وزیر بهداشت س��ابق درخصوص کنترل کرونا در ایران
بود.شبیهانگاری نظام اسالمی با طالبان با اهدافی از قبیل ارتجاعی
نش��ان دادن حکومت ای��ران ،اعتبارزدایی از آن ،زیر س��ؤالبردن
هرگونه حکومت دینی ،منزوی نشان دادن ایران در افکار عمومی،
تقویت برچسب بنیادگرایی به نظام اسالمی،افزایش فشار نهادهای
حقوق بشری ،نفرتپراکنی از اسالم و کشورهای اسالمی در فضای
بینالمللی ،ایجاد بدبینینسبت به جامعه روحانیت و نظایر آن از
سوی جریان معاند دنبال میش��ود .در همافزایی با جریان معاند،
برخی جریانهای داخلی نیز با این شبیهانگاری ،به دنبال انتقاد از
جریان تندرو وابسته به حکومت ،تالش برای مطالبه جامعه مدنی
بازتر ،به انزوا بردن برخی احکام دینی از قوانین کشور و منسوخ کردن
این احکام هستند.

بیشترزنانایرانیاینستاگرام بالگرسبکزندگیهستند
گزارش
کسی نمیتواند منکر ش��ود امروزه تکنولوژی رسانهای در دنیا
حرف اول را میزند و جهان در گرداب پدیده هزاره س��وم گیر
کرده است .همچنین گستر ه پوششی و کارکردهای متنوعشان
باعث شده به یک نقطه تلقی جهانی تبدیل شوند و اثر عمیقی بر
افکار و عقاید و در نهایت ،سبک زندگی انسانها بگذارند.
به گزارش خبرنامه دانش��جویان ایران اهمیت رسانه و بهویژه
فضای مجازی آنچنان اس��ت که دانش��مندان علوم اجتماعی
آن را در ردیف عوامل اجتماعیکردن و شکلگیری شخصیت
افراد معرفی کرده و معتقدند این ابزاره��ای جوامع اطالعاتی،
میتوانن��د هنجارهای اجتماع��ی را تثبیت ی��ا تضعیف کنند.
بهعبارتی ،آنها بستر مناسبی برای همآفرینی انسانها با هم و
تبادل اطالعاتشان هستند .طبق آمار ،میزان عضویت کاربران
در فضای مجازی از  ۵۳درصد در سال  ۹۶به  ۶۵درصد در سال
 ۹۹رسیده و این نشاندهنده روند رو به رشد و توقفناپذیر این
رسانه در کشورمان است .همچنین  ۷۵درصد از مردم از اینترنت
استفاده میکنند و حدود  ۳۶میلیون نفر ایرانی در شبکههای
مجازی عضو هس��تند که از بین آنها شبکه اینس��تاگرام با ۲۴
میلیون عضو ،نقش مهمیرا ایفا میکند.
شبکهای که حدود  ۴۵درصد از فضایش به زنان اختصاص دارد
و یکی از بهترین بسترها برای نقشآفرینی ،ظهور استعدادها،
بازتعریف هویت و در نهایت ارتقای جایگاه آنهاست.
مایکل پاس��تور در مقالهای مینویس��د« :فن��اوری اطالعات و
ارتباطات پتانس��یل تواناس��ازی را برای بهبود شرایط زندگی
زنان فراه��م میکند ».رس��انه و بهویژه ش��بکههای اجتماعی
بستر مناسبی است برای بروز هویت اصیل زنان .اما نکته مهم
و تأملبرانگیز این اس��ت که زنان به چه میزان از این خاصیت
تبیینی فضای مجازی بهره میبرند؟
سهم زنان بالگر در تبلیغ مصرفگرایی
فضای مجازی همانقدر که میتواند ابزاری برای تبلیغ و تبیین
خیر باشد ،سببی است برای القای شر و از آنجا که مولود تمدن
غرب است ،زمینه سازگاریاش نیز با آن فرهنگ بیشتر است.
زمینهای که متأس��فانه در حال حاضر و با عنوان مصرفزدگی
رس��انهای با آن مواجهایم و زنان بهعنوان یک��ی از اصلیترین
مهرههای این صحن��ه ،در تولید و ترویج این س��بک از زندگی
سهم بسزایی دارند.
مصرفزدگی ،الگویی از رفتار مبتنی بر خواست است و نه نیاز.
رفتاری که تجملگرایی ،مدگرایی ،فخرفروشی ،خودمحوری،
ف کردن وقت و نیروی انسانی ،بیماری
چشمو همچش��می ،تل 
مالی ،نابودی محیط زیس��ت فیزیکی را بهدنبال دارد و آنقدر

با زندگی این روزهای انس��انها عجین ش��ده ک��ه ارزشهای
اصیل بومی و دینی را کمرنگ کرد ه است و رسانه ،با تبلیغات و
شوآفهایش نهتنها آن را نابهنجار تلقی نمیکند بلکه بازتولیدش
کرده و به مقبولیتش اضافه میکند.
مصرفزدگی آنجا ک��ه در پدیده بالگری نم��ود پیدا میکند،
تأثیراتش را بیشتر نشان میدهد .پدیدهای که از وبالگنویسی
وارد دنیای رسانه شد و زنان ،سردمداران آن در دوره اطالعات
و دانایی نامیده شدند .بالگر ،کاربری اس��ت که با تولید محتوا
در موضوعی خاص و انتش��ار آن در مجازی ،با مخاطب ارتباط
میگیرد و کارش به تبلیغات و فروش محصوالت و درآمدزایی
منتهی میشود؛ کاربری که وجودش برای صنعت تولیدی هر
ت و این روزها بخش جداییناپذیر سیستم
کشوری ضروری اس 
تجاری کشورها بهحساب میآید.
با این حال ،بالگ��ری در ایران متفاوت و حت��ی مغایر با معنای
حقیقی و جهانیاش اس��ت و عم��وم بالگره��ای ایرانی بدون
تخصص خاصی وارد میدان میشوند و همه ابعاد زندگی افراد
را تحت تأثیر ق��رار میدهند و همچنین ب��ا گرفتن هزینههای
سرس��امآور در تبلیغ محصوالت ،اثر مخرب��ی در تولید دارند و
این ،یکی از پاشنهآشیلهای مجازی و البته عاملی برای افزایش
اهمیت و تأثیر بالگرها بر زندگی افراد است.
شیوه تغذیه ،نوع پوش��اک و خودآرایی ،ادبیات گفتاری ،شیوه
گذراندن اوقات فراغت و بهطور کلی بخش بزرگی از شیوه زندگی
کردن ،این روزها در دست این وبالگنویسان مجازی است.
آمارها چه میگوید
طبق آمارهای بهدستآمده ۳۹ ،درصد از زنان بالگر ایرانی در
زمینه س��بک زندگی ( ۱۶ ،)life styleدرصد از آنها در زمینه
آشپزی ( ۱۲ ،)food bloggerدرصد م د (،)fashion blogger

 ۹درصد خودآرایی ( ۸ ،)beauty bloggerدرصد سفر ۵ ،درصد
ت میکنند.
لباس ۲ ،درصد ورزش و  ۹درصد متفرقه فعالی 
در این میان ،سازندههای ویدئوهای طنز ( ،)vynerمامیبالگرها
و سوئیتهومها ( )home bloggerنیز نقش مؤثری در این فضا
دارند .عموم رفتارهای این بالگرها به تصویر کش��یدن زندگی
ش گذاشتن یک
الکچری ،ترویج فرهنگ مصرفگرایی ،بهنمای 
زندگی بیعیب و خوشبختیهای غیرواقعی ،تغییر ذائقه غذایی
و تبلیغ سبک زندگی غربی است.
جالب است بدانید ابرهشتگهای زنان بالگر ایرانی به مد و فشن،
شیکپوشی و زندگی الکچری تعلق دارد.
زنان��ی ک��ه فعالیتهایش��ان را بر اس��اس این هش��تگهای
اینس��تاگرامیو چالشهای تیکتاکی تنظیم میکنند ،برای
مطرح شدن خود را به ابژ ه جنسی تبدیل میکنند ،کودکانشان
را مجبور میکنند به رقصیدن و آواز خواندن و حتی ضابطههای
جهانی را هم زیر پا میگذارند .فاجعه وقتی است که هر کدام از
این زنان حداقل  ۳۰هزار دنبالکننده دارند و در بعضیهایشان
این تعداد به حدود  ۴میلیون نفر هم میرسد که نیم بیشتری از
این دنبالکنندهها زنان و دختران هستند.
در حقیقت مصرفزدگی رس��انهای با کاالییکردن احساسات
زنان ،درگیر کردنش��ان ب��ا مفاهیمی که از اصلش��ان بهدور
اس��ت و گاهی افزودن به لذات ناس��الم ،مش��کالت عمیقی را
برایشان بهوجود آورده است .در چنین محیطی ،تبیینگری،
هدایتگری ،واقعیتگرایی و حقمح��وری رنگ باخته و زنانی
ی و فکری و فرهنگی ،هویت
که سعی میکنند تواناییهای علم 
اصیل و جایگاه واالی انسانیت را نش��ان دهند ،به حاشیه رانده
میشوند و این ،نشانگر ضعف زنان در استفاد ه درست از فرصت
تبیینی فضای مجازی است.

پژوهشگر حوزه ارتباطات عنوان كرد

ایستادگی در برابر
قرائتهای رسمی ،عامل
ایجاد اجتماعات ناسازگار

دیدگاه

آنتن

یکی از ویژگیهایی که باعث ش�کلگیری
اجتماعات ناس�ازگار میش�ود ایستادگی
در براب�ر قرائته�ای رس�می اس�ت.

دکتر معصومه نصیری ،معاون باشگاه رسانهای
مدیریت رس��انه و توس��عه س��واد رس��انهای
یونس��کو ایران و پژوهش��گر حوزه ارتباطات
با حضور در برنامه «س��اعت بیس��ت و چهار و
یک دقیقه» در رادیو گفتوگو ،در مورد علوم
شناختی ،اجتماعی ش��دنهای ناسازگارساز
گفت :نمونه ای��ن اجتماعات ناس��ازگار را در
جریان واکسیناس��یون که وقتی واکسن نبود
میگفتند واکس��ن بزنیم و اکنون که واکسن
هست میگویند نزنیم ،میتوان دید.
وی افزود :این پروسه بر اساس اهداف مشخص،
تفاهم و انعطافپذیری و درگیر کردن با منافع
اش��خاص مختلف جامعه و با آگاهی کامل در
مورد محیطی که در آن خل��ق معنا میکند و
رمزگشایی انجام میش��ود و در واقع میتوان
گفت برای اکثریت افراد ای��ن کلونی وارونگی
اتفاق افتاده است.
نصیری اظهار داش��ت :اجتماعات ناس��ازگار
یا س��ازگار توجه ویژهای به پرسونای خاص و
مخاطب دارد و در ایجاد آن بر اساس سنجش،
عالقه و ذائقه ،مهندس��ی پیام را به مهندسی
محتوا ولو ساده ،زرد و دمدستی انجام میدهد و
میتواند تمام ساختارهایی که ما فکر میکنیم
ریشهای هستند را با خودش همراه کند.
معاون باشگاه رسانهای مدیریت رسانه و توسعه
سواد رسانهای یونسکو ایران گفت :فضای رسانه
فضای اجتماعی کردن افراد است و هر قدر که
بکارد برداشت ما از این زمین خواهد بود.
ترغیب اف�کار عمومی عامل س�اخت
اجتماعات ناسازگار
وی افزود :در حوزه شناختی آن چیزی که باعث
شکلگیری این کلونیها و اجتماعات ناسازگار
میش��ود ولو حول یک معنای ساختهش��ده
بحث ترغیب و تأثیرات و میزان ،شدت ،تأثیر
و ترغیبی اس��ت که در افکار عموم��ی ایجاد
میکند.
پژوهش��گر حوزه ارتباطات اظهار داشت :ذیل
کلونی قرار گرفتن به معنای ماندگاری نیست
و هر لحظ��ه میتوان کلونی را ت��رک کرد و به
کلونیای که جذابتر ،ناسازگارتر باشد و ضد
قالب اجتماع حرکت میکند پیوست.
نصیری ادامه داد :رسانه ابزار فراگیری است که
در ساحتهای مختلف کارکرد و نقشآفرینی
دارد و میتواند هویتهایی را بسازد که در نقطه
قله باشند و افراد با رویکردهای مختلف ذیل آن
قرار بگیرند.
وی تصریح کرد :اکثر اجتماعات ناس��ازگار و
افرادی که ذی��ل آن قرار میگیرن��د و تبدیل
به اجتماع��ی ش��دنهای ناس��ازگار در ذیل
قدرته��ای مختل��ف سیاس��ی ،اجتماع��ی،
فرهنگی میش��وند ،حول یک محور به نام به
رسمیت نشناختن هویتهای موجود در جامعه
جمع میشوند.
معاون باشگاه رسانهای مدیریت رسانه و توسعه
سواد رس��انهای یونس��کو ایران ادامه داد :در
این مرحله بر اس��اس نقشآفرینی رسانه فرد
آنچه که در گذش��ته بوده و هویتی که داشته
را به سبب س��رخوردگیها یا بال و پر دادن به
هویتهای همعرض و نادیده گرفته شدهاش
تکذیب میکند که این مهم میتواند در حوزه
رسانه خطرناکتر باشد.
افراد طرد ش�ده بیش�تر میل به قرار
گرفتن در بین ناهنجاران جامعه دارند
نصیری با تأکید بر اهمیت بحث هویت و اینکه
موضوع مهم در گروهه��ای مختلف در جامعه
خصوصاً آنهایی که ذیل یک ناهنجاری یا یک
رفتار خ��ارج از هنجار ق��رار میگیرند مبحث
هویت اس��ت بیان داش��ت :وقتی تئوریهای
ناهنجاریهای ش��ناختی را بررسی میکنیم
میبینی��م افرادی ک��ه طرد ش��دهاند ،نادیده
گرفته ش��دهاند ،تحقیر ش��دهاند میل به قرار
گرفتن در بی��ن ناهنجاران جامع��ه را بهتر و
بیش��تر پیدا میکنند .بنابراین ی��ا هویتی که
در گذشته داش��تهاند را تکذیب میکنند یا به
هویتهای جدیدی که رسانه برایشان ساخته
است ،میپیوندند.
پژوهشگر حوزه ارتباطات اظهار داشت :بحث
هویت نکته مهمی در س��اختار کشور ماست
و بس��یاری از افراد به جهت دستکاری هویت
و به رسمیت ش��ناخته نشدن هویتشان بروز
و ظهور ش��خصیتی دارند که بروز و ظهور آنها
دردسرآفرین اس��ت و میتواند مقاومتهای
ذهن را از بین ببرد و در ش��رایطی قرار بگیرد
که متأثر از واگیریهای هیجانی رفتارهایی را
انجام دهد ،که آن رفتارها برای او برچسبهایی
را به ارمغان آورد.

