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  26/1/92 :دريافت تاريخ
  30/2/92 :پذيرش تاريخ

  
  

  بوك الين كاربران فيس ساخت هويت آن
 نوشتة

 ∗   ميحسين اما
  **سادات احدزاده  اشرف

  چكيده 
توانند به خودابرازي پرداخته و هويت خـود          مي يني است كه كاربرانش در آن فضا      ال  آنفضاي  بوك    فيس

هـاي اجتمـاعي     در مقايسه با ديگـر شـبكه      بوك    فيسكه   از آنجايي . شان بسازند  را از طريق پروفايل شخصي    
گيري از ابزار  ن كاربران ايراني از محبوبيت بيشتري برخوردار است، پژوهش كيفي حاضر با بهرهمياين در ال آن

مصاحبه نيمه ساختار يافته به بررسي فاكتورهاي مورد نظر كاربران جوان ايرانـي بهنگـام سـاخت و نمـايش                    
دهد كه    مي هاي اين مطالعه نشان    يافته. اختصاص يافته است  بوك    فيس اجتماعي   ةين خود در شبك   ال  نآهويت  

 ةيـن كـاربر و شـيو   ال آننمـايش هويـت     . بوكي خود و عواقب آن آگاهي كامل دارنـد         كاربران از رفتار فيس   
محتوا و اطالعـاتي  ثر از درك و قضاوت دوستان وي نسبت به    أمتبوك    فيس اجتماعي   ةخودابرازي او در شبك   
گذارد، بنـابراين كـاربر بـا در نظـر گـرفتن ايـن مهـم، نمـايش هويـت خـود و                         مي است كه او به اشتراك    

هـا   ميان هويتدهد كه كاربر از   ميعالوه بر اين، نتايج مطالعه حاضر نشان. دكن  مياش را مديريت  خودابرازي
هاي غالب كه براي  هاي نقشي مسلط يا هويت يتمتعددي كه در زندگي واقعي دارد تنها برخي هوهاي  نقشو 

 همچنين حضور مخاطب خاص در فهرست دوستان  .گذارد  ميت بيشتري دارد را به نمايش  ميوي ارزش و اه   
  . گذار استتأثيرين او ال آنكاربر نيز در نمايش هويت بوك  فيس

 .الين، شبكه اجتماعي بوك، هويت، آن فيس: هواژكليد

  مقدمه
ـ      اجتماعي به عوامل جدايي    ةشبكهاي    سايت  اكثريـت افـراد بـدل       ةناپذيري از زندگي روزان

هايش امكـان برقـراري      با توجه به قابليت   بوك    فيسشبكه اجتماعي،   هاي    ميان سايت از  . اند شده
شـبكة اجتمـاعي    ايـن   .  را فراهم كرده اسـت         ميارتباطات جديد و حفظ و تداوم ارتباطات قدي       

____________________________ 
  meshkan@gmail.com  راندكتري علوم ارتباطات اجتماعي، دانشگاه علوم و تحقيقات ته ∗

   Ahadzadeh1980@gmail.com   دانشجوي دكتري ارتباطات جمعي، دانشگاه پوترا مالزي**
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 و هر روز بر تعداد كاربران آن نيـز          شتهليون كاربر دا  مي 930بيش از    2012 سپتامبر   30تا  ين  ال  آن
  )(http://www.internetworldstats.com/facebook.htm .دشو  ميافزوده

ريـق آن بتوانـد تـصويري        را براي كاربر خود فراهم كرده است تـا از ط              ميفر پلتبوك    فيس
كـاربر  . ينش قـرار دهـد  ال آنبسازد و آن را در معرض نمايش مخاطب   (Self)“خود”ظريف از 

بـه عبـارت   . كنـد   مي داوطلبانه عمل اجتماعي كامالًة در سايت شبك   “خود”در نمايش   بوك    فيس
فراينـد  . دداركامـل    اينكه چه بايد از خودش بگويد و چگونه بگويد، حق انتخـاب              ةديگر دربار 

يـن تـشبيه   ال آندادن هويـت   تواند به ساختن و شكل بوك مي فيسگذاشتن اطالعات در پروفايل   
  او و ابعاد مختلف شخصيت او فاش       ةياتي را دربار  ئكاربر، جز بوك    فيساطالعات پروفايل   . شود
  شخـصي  ين خود فعاالنه به ابراز هويت     ال  آن اجتماعي   ةكاربر با پر كردن پروفايل شبك     . سازد مي
كـه كـاربر بـراي پـر كـردن           عالوه بر اين، از آنجايي    . )16 :2010گيرهارت و كانگ،  (پردازد   مي

ين خود زمان كـافي در اختيـار        ال  آنو به تعبير ديگر ساخت هويت       بوك    فيساطالعات پروفايل   
يـنش  ال  آن براي معرفي و نمايش به مخاطب        ، و هويتي را كه دوست دارد      “خود”تواند    مي دارد،  

اش در دنيـاي حقيقـي       تواند همان هويت واقعـي     بوك مي   فيسين كاربر   ال  آنهويت  . نتخاب كند ا
  .  ساختگي حتي در تناقض با هويت واقعي او باشدبه نسبتتواند هويتي   ميباشد يا
 رابطـه تنگـاتنگي بـا خـودابرازي     بـوك     فيسشبكة اجتماعي   ايت  ـر س ـويت كارب ـاي ه ـمعم

(Self –presentation) كند تا ديگران   ميخودابرازي فرايندي است كه در آن كاربر سعي. ارداو د
بـا  بـوك     فيس). 8 :2010اسموك،  (را متقاعد سازد كه او شخصيت خاص و منحصربفردي دارد           

با بوك    فيسكاربر  . سازد  مي هايي كه دارد امكان خودابرازي براي كاربرش فراهم        توجه به قابليت  
كند كه هماهنگ بـا    مياليني را از خود ارائه     وفايل خود، هويت آن   انتخاب دواطلبانه اطالعات پر   

  . الينش به نمايش گذارد  است كه او قصد دارد در شبكه دوستان آن“خودي”
بـوك، بـه     ويـژه فـيس    هبشبكة اجتماعي   هاي    سايتمطالعه و بررسي خودابرازي كاربران در       

ايـن      ميولين بار در تاريخ است كه به آد       براي ا . كند  مي ها كمك  شناخت ما از رفتار اجتماعي آن     
 را كـه ممكـن اسـت        “خـودي ”اش را از صـفر بـسازد و          شخصيشود تا هويت      مي فرصت داده 
دانـستن  .  او در ارتباطات و تعامالت چهره به چهره باشد بـه نمـايش گـذارد               “خود”متفاوت از   

كننـد،    مـي   برخـي را حـذف     گذارند،  مي اينكه چرا كاربران برخي از اطالعات را در پروفايلشان        
كننـد، اينكـه      مي  بعضي اطالعات در پروفايلشان اغراق     ةدهند، در ارائ    مي بعضي را كمرنگ جلوه   

 ها در گيري آن  مميكنند و چه تفكري پشت تص       مي چگونه كاربران تصاوير پروفايلشان را انتخاب     
 شناخت هر چه بهتر     انتخاب و نمايش اطالعات يا تصاوير پروفايلشان وجود دارد، همگي براي          

ها با ساخت هويت و خودابرازي كاربران         چرا كه آن   ستا رفتارهاي ارتباطي كاربران بسيار مهم    
  .در ارتباط هستندبوك  فيسيعني شبكة اجتماعي ترين  در بزرگ
در .  مطالعات ارتبـاطي هـستند     ةنمي جديدي در ز    موضوع نسبتاً  ،ينال  آنهاي اجتماعي     شبكه

ويت و خودابرازي افراد در بافت ارتباطات و تعامالت چهره به چهره مورد       گيري ه  گذشته شكل 
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توجهات بـه   شبكة اجتماعي   هاي    سايتكه با پيدايش و گسترش       گرفت در حالي    مي بررسي قرار 
يـن  ال  آنهـاي    ين و خودابرازي كـاربران در ايـن شـبكه         ال  آنگيري هويت    سمت چگونگي شكل  

دهند كـه بـراي خـود هويـت           مي اين امكان را به كاربر    شبكة اجتماعي   هاي    سايت. معطوف شد 
مطالعه چرايـي   . ها در تعامالت چهره به چهره است       يني ايجاد كنند كه متفاوت از هويت آن       ال  آن

تواند امكان    مي هاي خودابرازي كاربران   ين و استراتژي  ال  آنو چگونگي ساخت و نمايش هويت       
  . ا فراهم آوردها ر شناخت رفتارهاي ارتباطي و اجتماعي آن

  نظري چارچوب 
  بوك پروفايل فيس

 كه كـاربر تمايـل دارد از خويـشتن بـه            “خودي”فضايي است براي توصيف     بوك    فيسپروفايل  
. شود  ميالين كاربر در آن ساخته عبارت ديگر فضايي است كه هويت آن هب. الين نشان دهد  آنةجامع

كند كه اطالعاتي   ميود پروفايل شخصي ايجادبراي خبوك  فيسشبكة اجتماعي كاربر با عضويت در 
هـا،   هـاي سياسـي، دينـي، عاليـق، فعاليـت          از قبيل جنسيت، محل تولد، شهر محل سكونت، ديدگاه        

عالوه بر ايـن  . صورت اختياري در آن قرار دهد هتواند ب  ميهاي مورد عالقه را  موسيقي، فيلم و كتاب   
يـات و اطالعـاتي كـه دوسـت         ئ هر نوع جز   “اره من درب”عنوان   بااطالعات، كاربر در بخش ديگري      

پروفايل خود اطالعات آن را  تواند بعد از ساختن   ميكاربر. تواند به اشتراك گذارد    مي داشته باشد را  
ويژگي مهـم ديگـر پروفايـل     (Update status) روزآمد وضعيت. ها را ويرايش سازد تغيير دهد يا آن

روزآمـدها  .  خود را هـر زمـاني كـه بخواهـد بـه روز كنـد               تواند وضعيت   مي كاربر. استبوك    فيس
 عـالوه بـر ايـن، كـاربر      . بالفاصله بعد از پست، توسط كاربر و ساير كاربران قابـل مـشاهده هـستند              

تواند عنـواني    مياو. ندككند براي خود درست      مي هاي ديجيتالي از تصاويري كه آپلود      تواند آلبوم  مي
. هايش شرح بنويسد، خود و سايرين را در عكس تگ كند           اي عكس براي آلبوم خود انتخاب كند، بر     

اند را از حالت تـگ       هايي را كه خود آپلود كرده يا ديگران آپلود و تگ كرده            تواند عكس   مي همچنين
شود ديگر نـام او بـر روي عكـس          مي وقتي تصويري توسط كاربر از حالت تگ خارج       . خارج سازد 
  . شود    مينشان داده ن

كند، اما عكس پروفايل   مي بخشي از پروفايل مهم است و به ساخت هويت كمك      اگرچه هر 
 است كه كاربر تمايـل دارد بـه مخـاطبش نـشان     “خودي”ترين فاكتورها در انتخاب  يكي از مهم 

تواند تغيير داده شود يا در پروفايل بدون تغيير           مي عكس پروفايل  .)2011هام و همكاران،     (دهد
هـا و    توانـد پيـام     مـي   اسـت كـه كـاربر      مي بورد پيام عمو   مثابه هنيز ب بوك    يسف “وال”. باقي بماند 
 وال شامل اطالعات، تصاوير و ويدئوهايي است كه يا        . هايي را در آن به اشتراك گذارد       يادداشت

  . شود  ميگذارد يا توسط ساير كاربران به اشتراك گذاشته  ميخود كاربر به اشتراك
كنـد و     مـي   و هويت اجتماعي كمك    “خود”به بازنمايي   بوك   فيسهاي متعدد پروفايل     بخش

ـ ال  آني  اجتماعي  ها شبكه .گذارد  مي تأثيرگيري هويت شخصي     اين هويت اجتماعي بر شكل      ن،ي
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ـ فزايب خـود  تيهو بهي  ديجدي  ها هيال تا سازند  مي قادر را خود كاربر ـ هو و دي ي نقـش ي  هـا  تي
ي فـضا  دري  راحتـ  دارد را  بـه     اوي  بـرا  يشتريب تمياه و ارزش كه غالبي  ها تيهو ا ي مسلط

  . گذارد شينما به نيال آن
  ساخت هويت

 چگونه ساختارهاي اجتماعي    شود اين است كه     مي مطرح هويت   ةنظرياي كه در     ترين مسئله  مهم
 دهـد   مـي   قرار تأثير  رفتارهاي اجتماعي را تحت    ، فرد “خودِ”گذارند و چگونه     تأثير مي  فرد   “خودِ”بر  

 بـه سـاخت هويـت كمـك       بـوك     فـيس  هر يك از فاكتورهاي پروفايل       ).2010انگ،  گيرهارت و ك  (
هـاي    سـايت  عملكرد كـاربر هـم در        ةتواند بر نحو    مي شود  مي  كه ساخته  “خودي”هويت يا   . كند مي

خـود را  بوك  فيسكاربري كه پروفايل .  گذاردتأثيرو هم در تعامالت چهره به چهره       شبكة اجتماعي   
خود بـه نمـايش گـذارد كـه         شبكة اجتماعي   اي را در سايت      هاي چندگانه  ويتتواند ه   مي كند  مي پر

هاي اجتماعي چندگانه او در زندگي واقعي است، يا ممكن است تنها يك  ها و هويت سازگار با نقش
  . اش انتخاب كند شبكة اجتماعيهاي  سايتنقش يا هويت را براي نمايش در 

ين است و ايـن هويـت شخـصي         ال  آنخت هويت   اولين گام در سا   بوك    فيسايجاد پروفايل   
اي را بـراي بـه    كـاربر هويـت ويـژه   . آورد  مـي ين را فراهمال  آنسرآغاز ساخت هويت اجتماعي     

برخـي  . كنـد   مـي   انتخـاب  ، دوستان كه متشكل از افراد متفاوتي اسـت        ةاشتراك گذاشتن با شبك   
 خود بسازند كه بـا هويـت        ينال  آنشبكة اجتماعي   ممكن است تمايل داشته باشند هويتي را در         

ها در ارتباطات و تعامالت چهره به چهره هماهنگي نداشته باشد يا ممكن است تمايل داشته                 آن
هاسـت در     كه مطلوب آن   ي را  هويت ا خود در دنياي واقعي تنه     ةهاي چندگان  هويتميان  باشند از   

ني كـه در فهرسـت      تعداد قابل تـوجهي از دوسـتا      . شان به نمايش گذارند    شبكة اجتماعي سايت  
شناسـند،    مي كاربر وجود دارند او و هويت واقعي او را در دنياي واقعي           شبكة اجتماعي   دوستان  

ين كاربر صد در صد بـا هويـت واقعـي او در             ال  آن وجود دارد كه هويت         ميرو احتمال ك   از اين 
  .دنياي حقيقي تفاوت داشته باشد

شـوند و     مي رنگ جلوه داده   عضي ديگر كم  شوند، ب   مي برجستهبوك    فيسدر  ها    هويتبرخي  
شـبكة  اينكه كاربر كدام هويت خود را در        . شوند  مي طور كلي به دست فراموشي سپرده      هبرخي ب 

رنگ جلوه دهد بستگي بـه نـوع مخاطـب           پررنگ سازد و كدام هويت را كم      بوك    فيساجتماعي  
كند در   ميپر ،يد به اشتراك گذاردكاربري كه پروفايل خود را از آنچه بايد و نبا. پروفايل او دارد

دهـد كـه      مـي  نتايج تحقيقات نـشان   . زند  مي حقيقت دست به يك انتخاب هوشمندانه و آگاهانه       
هاي  شان در گروه   بيشتر تمايل دارند اطالعات مربوط به تحصيالت و موقعيت        بوك    فيسكاربران  

   )2010 گيرهارت و كانگ،( .شان قرار دهندبوك  فيسمتعدد را در پروفايل 
شـبكة  خـودابرازي كـاربر در      ة   بر نحو  بودن مانند خودشيفتگي يا خجالتي   هاي شخصيتي    ويژگي
 ةنـوع و نحـو  هاي شخصيتي،  عالوه بر ويژگي. )2010اسموك،  (گذارند بوك تأثير مي   فيساجتماعي  
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گرفـت كـه    توان نتيجه     مي  بنابراين .دهند  مي  قرار تأثير را تحت  خودابرازي كاربر    قضاوت ديگران نيز  
زنـد، بـه     مـي گذارد دست به خودابرازي  مي  آنچه به اشتراك   ة قضاوت ديگران دربار   تأثير كاربر تحت 

تواند با كنترل خودابرازي او مديريت شود كـه           مي گذاري محتوا توسط كاربر    عبارت ديگر به اشتراك   
 است كه كاربر بـه       قضاوت ديگران از اطالعات و محتوايي      تأثير كنترل خودابرازي به نوبه خود تحت     

  . گذارد مي اشتراك
كاربر هويت خـود    .  تنگاتنگي دارد  ةرابطشبكة اجتماعي   هويت كاربر با خودابرازي او در سايت        

از ايـن رو كـاربر      . سـازد   مـي  ، دوستان خود انتقال دهـد     ةخواهد به شبك    مي را بر مبناي تصويري كه    
انتخاب كند كـه  شبكة اجتماعي در سايت   ممكن است اطالعاتي از خود را براي به اشتراك گذاشتن           

گـذارد، يـا ممكـن اسـت         مي سازگار با همان خودي است كه در تعامالت چهره به چهره به نمايش            
الين خود به مخاطب خاص ارائه دهد كه متفاوت  آنشبكة اجتماعي اطالعات خاصي را در پروفايل    

  . او در زندگي واقعي باشد“خود”از 
  خودابرازي

. )6 :2010اسـموك،  (رايندي است براي كنترل اينكه چگونه نزد ديگران به نظر برسيم            خودابرازي ف 
  تصويري كنترل شده از خود نزد دوسـتان        ةتوانايي ارائ بوك    فيسبا استفاده از پروفايل شخصي، كاربران       

يـن  ابـوك     فـيس كـاربر   . اسـت     ميكنترل اطالعات براي خودابرازي فاكتور مه     . دارندرا   مخاطبانشان   و
. توانايي را دارد كه اطالعات پروفايل خود را تغيير دهد، پاك كند، يا اطالعات جديدي در آن قرار دهد                  

بوك   فيستواند در انتخاب اطالعاتي كه از خود در پروفايل            مي بوك، كاربر  با استفاده از اين قابليت فيس     
 ةر دنياي واقعي دارد تنها يـك نـسخ         كه د  “خود”نسخ متعدد   ميان  گر باشد و از       انتخاب گذارد كامالً  مي

 اصلي خودابرازي اين اسـت كـه        ةمفروض. به نمايش گذارد  شبكة اجتماعي   خاص و ويژه را در سايت       
نگران طرز فكر و قضاوت ساير كاربران يا دوسـتان اسـت و اينكـه رفتـار                 شبكة اجتماعي   كاربر سايت   
شـبكة اجتمـاعي    كـاربر   . نـد كاطب كمك   تواند به ايجاد احساس خاص از او نزد مخ          مي خودابرازي او 

خواهد نزد مخـاطبش بـه نظـر برسـد و چگونـه توسـط                 مي تواند بر اساس اينكه او چگونه       مي الين  آن
  .گيري كند مميبه اشتراك گذاشتن يا نگذاشتن اطالعات تصمورد مخاطبش قضاوت شود در 

خت هويـت و اسـتفاده از   دارند با ساشبكة اجتماعي هاي   سايتالگوهاي رفتاري كه كاربران در      
هـا و همچنـين      اليـن آن    رو بررسـي هويـت آن      از ايـن  . هـا رابطـه دارد     هاي خودابرازي آن   استراتژي
 رفتارهاي اجتمـاعي    ة دربار  مي اطالعات مه  راياد بندند  مي كار ههايي كه براي خودابرازي ب     استراتژي

جهـت برقـراري    بـوك     فـيس د از   تعداد قابل توجهي از افرا    . ستاشبكة اجتماعي   كاربران در فضاي    
براي بوك  فيسهاي استفاده از پروفايل  كنند، از اين رو بررسي شيوه  ميارتباط و داشتن تعامل استفاده

  .رسد  ميمهم به نظرشبكة اجتماعي هويت و خودابرازي در فضاي ساخت 
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  االت پژوهشؤس
  كنند؟  ميدهشان استفا خود براي ساخت هويتبوك  فيساز پروفايل  كاربران چگونه

  شود دخيل هستند؟   ميگذاشتهبوك  فيسچه عواملي در انتخاب اطالعاتي كه در پروفايل 
كننـد اطالعـات يـا محتـوايي كـه بـراي بـه اشـتراك گذاشـتن در پروفايـل                       مي آيا كاربران فكر  

  گذارد؟  تأثير ميها   قضاوت ديگران از آنةكنند بر نحو  ميشان انتخاببوك فيس
  گذارد؟  تأثير ميها  بر ساخت هويت و استراتژي خودابرازي آنبوك  فيسربران چگونه رفتار كا

  شناسي روش
و بـوك     فـيس شـبكة اجتمـاعي      اليـن كـاربران      ساخت هويـت آن    ةنحواين پژوهش به بررسي     

براي انجام اين پژوهش و     . پردازد ميشبكة اجتماعي   پروفايل اين    ها در  آنخودابرازي   هاي استراتژي
ها  جهت گردآوري دادهساختاريافته  نيمهابزار مصاحبه و االت تحقيق از روش كيفي ؤه سگويي ب پاسخ

كننـدگان در     شركت ــ   سه زن و دو مرد         ــ بوك  فيسشبكة اجتماعي   پنج كاربر   . ه است استفاده شد 
ميـان  گـر از     پژوهش.  هدفمند انتخاب شد   صورت كننده به  اولين شركت . ندهستاين پژوهش انتخاب    

باشـد،  بـوك     فـيس شبكة اجتمـاعي     بيش از سه سال عضو       .1 خود فردي را انتخاب كرد كه        دوستان
اجتمـاعي متعـددي را در زنـدگي        هـاي     نقش  و .3 پر كرده باشد،     خود را كامالً  بوك    فيسپروفايل   .2

.  برفي عمل كـرد    ةكنندگان بعدي، محقق به روش گلول      براي انتخاب شركت   .داشته باشد خود  واقعي  
 ديگري را منوط به داشتن شرايط فـوق       ةكنند  تا شركت  ه شد  اول خواست  ةكنند تيب از شركت  اين تر  به

 و مـورد مـصاحبه قـرار        ند اين پژوهش انتخـاب شـد      ةكنند ن ترتيب پنج شركت   ميه  و به  ندكمعرفي  
 مدت مصاحبه با توجه بـه       . انتخاب شد  گانشوند  محل انجام مصاحبه به درخواست مصاحبه      .گرفتند

  . دمي دقيقه به طول انجا40 تا 20كنندگان از  دهي شركت زان پاسخمي
هـا    بعـدي، داده   ة قبل از اقـدام بـه مـصاحب        و، متن نوشتاري آن آماده شد       بعد از هر مصاحبه   

بـه  . ها انجـام گرفـت     محوري و انتخابي بر روي داده     ز،  بااري   كدگذلةسه مرح. كدگذاري شدند 
كننـدگان   كه همان كلمات خود شركت( كدهاي باز ها خط به خط خوانده و   اين منظور ابتدا داده   

نظر مفهومي شبيه  از    كـه  كدهاييو  قبلي مقايسه ي   حاصل با كدهاهـاي كد. دشـ استخراج  ) بود
نيز با يكديگر ت  طبقا. تـدريج طبقـات شـكل گرفتنـد         بـه  وه جـاي    ـ طبقيك درند ديكديگر بو

 موارد يك طبقه بـه طبقـه ديگـر           و يا در برخي    ندو در صورت نياز با يكديگر ادغام شد       مقايسه 
 كدگذاري انتخابي محقق سعي     ةدر مرحل . دست آمد   محوري به  ةتغيير پيدا كرد تا در نهايت طبق      

 ةهـا بـا نظريـ      دادهميـان   اي منسجم در كنار يكديگر قرار دهد و ارتبـاط            ها را با شيوه    كرد تا داده  
  . هويت و خودابرازي را بيابد

كنندگان زن،   شركتميان  از  .  سال بوده است   30ين پژوهش   كنندگان در ا   متوسط سن شركت  
. هل و ديگري مجـرد بودنـد  أ مرد يك نفر مت ةكنند دو نفر متاهل و يك نفر مجرد و از دو شركت          
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هاي دولتي كشور مالزي در يكـي        كننده، دانشجوي يكي از دانشگاه     عالوه بر اين، هر پنج شركت     
   .بودنداز مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكترا 

  ها دست آمده از داده طبقات و مضامين به  1جدول 
  مضامين  طبقات

  سؤال و اسنتوس هاي نامناسب از قسمت كردن پست پاك. 1
هايي كه اليك يا كامنتي دريافت        كردن پست  قدرت پاك . 2

  اند نكرده

  
                         قدرت تغيير و حذف اطالعات      

 ودِ اجتماعي يك خةقدرت ارائ. 1
  يك خودِ مستقلةقدرت ارائ. 2
 قدرت انتخاب و تغيير عكس پروفايل. 3
هـا و    رنگ جلوه دادن برخي از نقـش       قدرت پررنگ و كم   . 4

 هاي مرتبط با آن  هويت
از )  سانسور شده  مثالً(  يك نسخه تغييريافته     ةقدرت ارائ . 5

   خودِ واقعي

  
  

  ترل هويتقدرت كن   
  

تغيير مخاطب همراه با تغيير يا پذيرش نقـش و هويـت            .  1
اقزودن مخاطبان خاص به فهرست     / مرتبط با آن نقش   

  بوك دوستان فيس
هـايي كـه در        پـست  ةنگراني از قـضاوت ديگـران دربـار       . 2

  شود  بوك گذاشته  مي فيس
حساس شـدن و قـضاوت كـردن دربـارة نحـوه و شـكل               . 3

  بوك  فيسخودابرازي ديگران در
اش متناسـب بـا       بـوكي   اگاهي كاربر از اينكه رفتـار فـيس       . 4

پـذيرد،    هاي جديدي كـه در زنـدگي واقعـي مـي            روش
  .كند تغيير مي

شود، يـك     بوك گذاشته مي    هايي كه در فيس     پشت پست . 5
  .تفكري وجود دارد

  
  
  
  

  بوكي و عواقب آن       آگاهي از رفتار فيس                 

  ها يافته
 طبقه استخراج شد، سپس طبقـات       12ها   دهد، با كدگذاري داده     نشان مي  1طور كه جدول     همان

: نـد از  ا    د كه عبـارت   شها حاصل     مضمون اصلي از داده    3دست آمده با يكديگر ادغام و در نهايت          به
  . بوكي و عواقب آن ، قدرت كنترل هويت و آگاهي از رفتار فيسقدرت تغيير و حذف اطالعات

  تغيير و حذف اطالعاتقدرت 
 اطالعـات پروفايـل     بـر ايـن مهـم اذعـان داشـتند كـه           كننـده در پـژوهش       شـركت پـنج   هر  
كننـدگان در مـورد      وقتـي شـركت   . شـود   مـي  شان توسط دوستان و ساير كاربران ديده       بوك  فيس
كردنـد،    مي گذارند صحبت   مي ها به اشتراك    آن بر آنچه آن    تأثير قضاوت ساير كاربران و         تمياه

تـرس از  . به تحليل و توضيح چرايي گذاشتن برخي اطالعات و حذف برخـي ديگـر پرداختنـد               
شان قرار گرفتن از جمله داليـل حـذف برخـي از اطالعـات از      مورد قضاوت ديگران و دوستان    
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 برخـي از    هـا  آن كـه    ندكننـدگان اذعـان داشـت       شـركت   دو نفر از   حتي.  بود شانبوك پروفايل فيس 
كه براي   د در حالي  نكن  مي  اليك يا كامنتي دريافت نكرده باشند را نيز پاك         اصالًكه  هايي را    پست
   . رسيد    ميكاربر ديگر اين مسئله مهم به نظر نسه 

هاي وال خود را عملي در جهت نمايش شفاف از اينكـه             كنندگان حذف كردن پست    شركت
هـايي كـه     ناسب يـا پـست    هاي نام  ها معتقد بودند كه پست     دانستند؛ آن   مي ها چه كسي هستند    آن

نـسبت بـه    ها پيدا نكنند يـا ديدشـان         شود ساير كاربران ديد چندان مثبتي نسبت به آن          مي باعث
يكي از كاربران در خـصوص گذاشـتن پـست     . ها حذف شود   تغيير كند بايد از پروفايل آن     ها   آن

و در » .آيد مينندازند خيلي خوشم ي دست بم مرااينكه دوستان از«: گويد  مينامناسب و حذف آن  
  ».ضرورتي نداردبوك  فيسها در  بعضي حرفگفتن «: دكن  مي نشانرادامه خاط

نگـام  ه كننـدگان در ايـن پـژوهش بـه      كـه شـركت  اسـت  فاكتوري ،كاربربوك    فيسمخاطب  
عالوه بر  . دادند  مي گيري در به اشتراك گذاشتن يا نگذاشتن يك پست آن را مد نظر قرار              مميتص

 يـا   وندش  مي هايي كه نامناسب ارزيابي     پاك كردن پست    كه با   نكته اذعان داشتند   ها به اين   اين آن 
كننـد،    مـي   به نوعي احساس قدرت    ودش ميها دريافت ن   هايي كه هيچ پاسخي در مقابل آن       پست

 دهد يا شايد بتوانيم بگـوييم اصـالً         مي ندرت دست  هچيزي كه در دنياي واقعي امكان وقوع آن ب        
 شان  “خود”دادن برخي از ابعاد      نندگان در اين پژوهش بيشتر دغدغه نشان      ك شركت. وجود ندارد 

ساز ماننـد تحـصيالت، مقطـع        دادن برخي منابع هويت    نشان. اشتنددتر بود    ها مهم  كه براي آن  را  
كردنـد بـا حـذف برخـي       مـي رو سـعي  ت زيادي داشت از اينميها اه  تحصيلي و شغل براي آن    

خود احتمال لطمه خوردن به هويت برآمـده        بوك    فيسپروفايل  ها از    ها، اطالعات و پست    عكس
  . از آن منابع را به حداقل ممكن برسانند

هـل در پروفايـل     أدادن وضـعيت ت    كنندگان در پژوهش حاضـر نـشان        از شركت  دو نفر براي  
  . دانستند  ميشان ت برخوردار بود، چرا كه آن را بخشي از هويتمينيز از اهبوك  فيس

  هويتقدرت مديريت 
 كه از طريق پروفايـل   به اين باور رسيده بودند    كنندگان در اين پژوهش به نوعي         شركت ةهم
شـود را در      مـي  تـر ديـده    رنـگ  توانند آن هويتي را كه در دنيـاي واقعـي كـم             مي خودبوك    فيس
 “خودي”در پژوهش تمايل داشتند     كنندگان     شركت .تر سازند  برجستهشبكة اجتماعي   هاي    سايت

كردند   مي احساسها آن. رسد  ميطبشان نشان دهند كه بسيار اجتماعي و مستقل به نظر      را به مخا  
ها در تعامالت و ارتباطـات چهـره بـه            درست همان تصوير حقيقي آن     شان بوكي  فيس كه هويت 

بـوكش   ها معتقد بودند كه هويت ابراز شده در پروفايل فـيس           اگر چه يك نفر از آن     . چهره است 
  . تفاوت دارد    مياش ك در ارتباطات چهره به چهرهبا هويت واقعي او 

شـبكة  هـاي   سـايت هـاي خـودابرازي كـاربران     لفـه ؤترين م  انتخاب تصوير پروفايل يكي از مهم     
نيـز معتقدنـد كـه انتخـاب عكـس          ) 2011( عالوه براين، هام و همكـاران        .آيد  مي شمار بهاجتماعي  
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 دركنندگان   شركت .استالين    آن هويت    و ساخت  انتخابها در    يكي از اولين گام   بوك    فيسپروفايل  
 كـرده  صـرف  لـشان يپروفا عكـس  انتخـاب  در راي  اديز توجه و بردهي  پ مهم نيا به زين قيتحق نيا

 كننـده  شـركت  سه. بود متفاوتكنندگان     شركت  هر يك  يخودابرازي  ها يهر چند كه استراتژ   . بودند
 يكي از . بودند گونه ژست خاصي را گذاشته     بدون هيچ  رخ تمام عكس خودبوك    فيس ليپروفاي  برا

ديگر از تـصوير آواتـار    ةكنند شركتبود و   گذاشته در كنار همسرش   خود از عكسيكنندگان    شركت
 و من هم مان ازدواج لياوا «:گفت بود كرده ازدواجي  تازگ به كه زنيكنندة    شركت. استفاده كرده بود  

 ام  كـرده  ازدواج من كه بدانند همه داشتم دوست چون م،يگذاشت  مي ينفر دويي  ها عكس همسرم هم
» .بگـذارم  خودم از فقط عكس ك ي داشتم دوست بعدها اما. بود ام يزندگ در بزرگ اتفاق ك ي چون

  ».ديآ نظر به خوب كه كنم انتخاب راي عكس كنم  مييسع  منصرفاً«: ديگو  مييگريدكنندة  شركت
 ةدربـار  شـما بوك    فيس ليپروفا كه بود نيا شد پرسيدهكنندگان     شركت از كهيي  ها الؤس ازي  كي

  د؟يگو     مي چه شما
 مـشغول  مـن زنـي    كـه  ديگو  مي منبوك    فيس ليپروفا اظهار داشت كه  كنندگان     شركت ازي  كي
 دانشگاه و مدرسه نيا در را ام يكارشناس مقطع و رستانيدب .مهست ارشدي  كارشناس مقطع در ليتحص

ي سـع . ام گذاشـته  بـوكم  سيف در دوستانم و ام خانواده ازي  اديزي  اه عكس. هستم هلأمت ام و  خوانده
  . يگريد آدم نه باشد من خود ةدهند نشان كه بدم قرار بوكم سيف ليپروفا در راي زيچ همان كردم

ـ د بوكش سيف ليپروفا در كهي  خود داشت اذعان همكنندگان     شركت يكي از   شـود   مـي  دهي
بـوك    فيس ليپروفا در«: او گفت . دارد تفاوت چهره به چهره تعامالت در اوي  واقع خود با    ميك

ـ  همـان  مخاطبان تنها چون ام گذاشته را خود ابعاد هويتي  ازي  ك ي تنها من عـد از هويـت و      ب ك ي
  ».هستند منبوك  فيس دوستان فهرست شخصيت من در

 تـه گفبـوك     فـيس  در زيچ همه ندارد وجودي  كنندگان همچنين عقيده داشتند كه ضرورت      شركت
غيـره، چـرا كـه تنهـا بـا تعـدادي از دوسـتان                و هـا  يمنـد  عالقـه  ،يتيشخـص ي  ها يژگيو شود همه 

  . باشد مناسب دوستان ةهمي برا كه گذاشت راي اطالعات ديبا نيبنابرا .هستند  ميميشان ص بوك فيس
 در را خـودم  از شـده  لتريف و شده سانسور ةنسخ ك يمن«: گويد  ميمردكنندگان   شركت يكي از 

 كاملم نباشد، از طرفي خود    من خود كه ام نگذاشتهبوك    فيس دري  زيچ. ام گذاشته بوكم سيف ليروفاپ
او » .بداننـد  من از و ننديبب راي  زيچ چه گرانيد كه كنم  مي انتخاب و هستم محتاط. ام نگذاشته هم را

 و گذارنـد  مـي بوك   فيس در را آن ها آن و رديگ  مي عكس ها يبعض با آدم اوقاتي  گاه«: دهد  مي ادامه
  ».كنم  ميرا آنتگ آن عيسر. شود تگ من عكس ندارم دوست من. كنند  ميمرا تگ اسم

 از. ام انداختـه  عكس خانوادهي اعضا باي گاه«: گويد  ميديگريكنندة  شركترابطه ين مدر ه 
 خـودم  بـا  و ستيـ ن مناسـب ي  لـ يخ لباسـم  عكـس  آن در من مثالً .اند كرده تگ را آن من اقوام
  ».دارم     مي تگ آن را بر نيبنابرا كنند  مي من چه فكريةدربار ننديبب را آن دوستان اگر يمگو مي
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   عواقب آنآگاهي از رفتار فيس بوكي و
هاي خودابرازي اين اسـت كـه فـرد اغلـب            ، يكي از مفروضه   )2010(مطابق با نظر اسموك     

اش بـه ايجـاد يـك        خـودابرازي نگران افكار ديگران نسبت به خود است و اينكه آيا رفتارهـاي             
تواند   مي هاي ساخت هويت   عالوه براين، شيوه  . كند  مي احساس خوب از او نزد مخاطبش كمك      

براي شناخت  . )526 :1974سيندر،  (ييد اجتماعي رابطه داشته باشد      أبا تمايل به كسب و حفظ ت      
االت را مطـرح    ؤساين  ان  سازند، پژوهشگر  بوك مي   فيس هويت خود را در      كاربراناينكه چگونه   

ت بيشتري برخـوردار اسـت و       مي از اه  كاربرانهايي از پروفايل براي      ها و ويژگي   لفهؤچه م : كرد
گذارند بر نظر ديگران نسبت       مي كنند انتخابشان براي آنچه به اشتراك       مي ها احساس  اينكه آيا آن  

  . دارد يا خيرتأثيرها  به آن
بوك   فيسشبكة اجتماعي    تيعضو بهي  زمان ها آن داشتند اظهار پژوهش نيا دركننده    شركت دو
 پـنج  هر كه يزمان نيبنابرا. بودند يا اينكه مجرد بودند     تر تحصيلي پايين  مقطعي  دانشجو كه درآمدند
 مخاطبان با انشبوك فيس ليپروفا مخاطبان بودند درآمدهشبكة اجتماعي  نيا تيعضو بهكننده  شركت
 فهرسـت  در كـه ي  دوسـتان  نـوع  بري  واقعي  ايدن در كاربراناي  ه  نقش رييتغ. بود متفاوت شان يكنون

 كـه ي  كننـدگان  شركت مثالي  برا .گذار بوده است  تأثير داشتند قراركنندگان     شركت يبوك سيف دوستان
 مقطـع  بـه  ورود بـا  بودنـد  درآمـده بـوك     فـيس  تيعـضو  بـه ي  كارشناس مقطع در ليتحص زمان در

ـ كارشناسـ  مقطـع ي  هـا  يهمكالس همان به تنها دوستانشان ةريو دكترا دا   ارشدي  كارشناس ي حتـ  اي ي
 گر،يدي  ها دانشگاه انيدانشجو د،ياسات ها آن دوستان ةريدا در. شد مين خالصه شان يرستانيدب دوستان
. شـده بـود    اضـافه  هـم  كننـد   مـي  ليتحـص  كـه ي  تخصـص  ةرشـت  در نظـران  صـاحب  و نيمتخصص
 گـروه  زيـ ن بـود  شـده  )كـار (اي   حرفـه ي  ايند واردبوك    فيس در تيعضو از بعد كهي  ا كننده  شركت

ـ ا بـه كننده    شركت پنج هر نيبنابرا. بود خود افزوده  دوستان همكاران را به فهرست     اذعـان  نكتـه  ني
ـ ا از كـه  اسـت  شـده  افزوده ها آنبوك    فيس ليپروفا نيمخاطب بر كه داشتند  عنـوان  بـا  نيمخـاطب  ني

 پژوهش نيا دركنندگان   شركت كه دارد آن از تيحكا مسئله نيا. كرد اديتوان    مي “خاص نيمخاطب”
  . ها هستند آن ليپروفا خاص مخاطبي گروه دانند كه مي

ـ جدي  نقـش  رفتنيپـذ  بـا  ها آني  بوك سيف رفتار كه بودند معتقد كنندگان شركت ي ايـ دن در دي
ـ جدي  تيهـو  كـسب  آن تبع به وي  واقع ـ جد افـراد  ورود بـا  آن بـر  عـالوه  و دي  فهرسـت  بـه  دي

بوك   فيس عضو كه لياوا« : داشت انيبكنندگان     شركت ازي  ك ي  مثالً .است كرده رييتغ دوستانشان
. بـودم  آزادتـر  موقع آن... نه االن اما.... كردم  مي ريش اديز عاشقانهي  شعرها و جمالت بودم شده
بـوك   فـيس  كـردم  فكـر  منتـشرشد،  ام مقالهي وقت. كنم  مي استفاده تر يجدبوك    فيس از گريد االن
 سيف در نيبنابرا. دهم نشان    ميعل آدم ك يعنوان هب را خودم بتوانم نكهياي برا استي خوبي  جا

  » ...است شده چاپ من مقاله كه نوشتم بوكم
 اضـافه  را افراد ازي  بعض خود دوستان ستيل در شماي  وقت«: كرد عنواني  گريد ةكنند  شركت

 بـه  نـسبت  آدم... ديـ كن رفتاربوك    سفي در گذشته مثل ديتوان مين گريد را همكاران مثالً ديكن مي
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 تري داشته  محتاطانه رفتار شود  مي مجبور آدم... شود  مي تر قيدق گذارد  مي اشتراك به كهيي  زهايچ
ي اديز حد تا تواند ميبوك    فيس ليپروفا در رفتار رييتوان گفت كه تغ     مي در اين مورد  »  ....باشد

  . باشد كاربر مخاطب رييتغ جهينت
ـ ا بر عالوه  تـشان يوضعي  روزآمـدها  دركننـدگان      شـركت  كـه يي  هـا  پـست  اكثـر  پـشت  ن،ي

ـ ا ايآ كه كنند  مي الؤس خود از پست گذاشتن از شيپ ها آن. داشت وجودي  تفكر گذاشتند مي  ني
 دوسـتانم  هـاي مـن    پـست  ةبود و اينكه دربـار     خواهد نو و جذاب د،يمف دوستانشاني  برا پست
     .كنند  ميقضاوت چگونه

 بـه  نـسبت  كـه  اسـت ي  فـرد  دارد خـود  بـر  نظـارت  كـه  ، فردي )1974(اسنايدر   نظر با مطابق
ي خـودابراز  بـر  نظارتي  برايي  راهنماها عنوان هب ها نشانه نيا از و است حساس گرانيدي  خودابراز

ي اطالعات اساس بر شما ايآ كه شد دهيپرس پژوهش دركنندگان     شركت ازي  وقت. كند  مي استفاده خود
: دادنـد  پاسخ همه د؟يكن  مي قضاوت ها آن ةدربار گذارند  مي خودبوك    فيس ليوفاپر در دوستانتان كه
 يسـع  هـا  آن و اسـت  آزاردهنـده  هـا  آني  براي  بوك سيفي  رفتارها ازي  بعض داشتند اظهار ها آن. بله
ي رفتار هر... « :ديگو ميكنندگان     شركت ازي  كي. ندهند نشان آن مقابل دري  العمل عكس چيه كنند مي
 انيبي گريد ةكنند شركت. »...است زشت هم نيال آني ايدن در حتماً است زشتي واقعي زندگ در كه
 صـفحه  در دهنـد   مـي  انجـام  شـان  يشخـص ي  زنـدگ  دري  كار هر ها آدم ندارم دوست من« :دارد مي
 بـا  مختلـف ي  هـا  حالـت  در را دوستاني  ها عكس ندارمي  ازين من. كنند    ميعمو را آن بوكشان سيف

  » .ندارندي تيجذاب مني برا. نميبب تلفمخي ها ژست

  گيري نتيجه
از اينكـه پروفايـل     كننـدگان      شركت آوري شده در اين پژوهش نشان دادند كه        هاي جمع  داده
 ن دليل سـعي ميگذرد آگاهي كامل دارند به ه      مي شان از نظر ساير كاربران و دوستانشان      بوك  فيس
 مهم بودن   عالوه بر اين،  . ويژه معرفي سازند  شان خود را فردي     بوك  فيسكنند در نزد مخاطب      مي

ها بـر رفتـار كـاربر و          قضاوت آن  تأثيرو  بوك    فيسقضاوت دوستان و ساير كاربران براي كاربر        
او در  از ديگر نشانه هاي آگاهي كاربر از اثـرات رفتارهـاي            شبكة اجتماعي   نمايش هويت او در     

  .استبوك  فيس
عد اجتماعي از ديد  تا از ب نياز دارندوهش اذعان داشتند  در اين پژ  كنندگان     شركت  همه تقريباً

گذاري قضاوت يا درك دوستانـشان      تأثيركنندگان     شركت ههم. ل به نظر برسند   ئامخاطبانشان ايد 
به لحاظ اجتماعي خوب    . كردند ييدأترا  شبكة اجتماعي   هاي    سايت در   ها آنابرازي  دبر شيوه خو  

 سـاخت   ة قضاوت ديگران بر خودابرازي كاربر بر شـيو        ثيرتأل به نظر رسيدن و همچنين       ئايا ايد 
   . گذارد مي تأثيربوكي او و استراتژي خودابرازي  هويت فيس

 سـاخت هويتـشان بـراي       ةشوندگان به شـيو    دهد كه مصاحبه    مي نتايج پژوهش حاضر نشان   
در ايـن   كننـدگان      شركت .دهند  مي ت زيادي ميحساس هستند و به اين مسئله اه      خاص  مخاطب  
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هـاي خـودابرازي    ، بـه اسـتراتژي  د خـو ةاي مورد عالقه ژوهش با غرق شدن در يكي از هويت     پ
جديـد در دنيـاي   هـاي   نقـش بـا پـذيرفتن   كنندگان   شركت .انديشند  مي خاص مناسب آن هويت   

مند هستند به سرعت هويت جديد خـود را           عالقه ،هاي جديد  واقعي و به دنبال آن كسب هويت      
ين جديـدي   ال  آنن وارد ساخته و براساس هويت جديدشان هويت         شا شبكة اجتماعي در سايت   
 هاي قبلـي زمـاني بيـشتر       ين و حذف هويت   ال  آنها به ساخت هويت جديد       تمايل آن . را بسازند 

كند كـه كـاربران     ميييدأنتايج تحقيقات قبلي نيز ت. ها مخاطب خاص داشته باشند    شود كه آن   مي
گيـرت و كانـگ،      (دهنـد   مـي  مخاطـب خاصـشان تغييـر     بوك، پروفايل خود را با توجه به         فيس

هـا    هويت واقعي آن   ةتا حد زيادي بازگوكنند   شبكة اجتماعي   هاي    سايتهويت افراد در     ).2010
كنند آن    مي  سعي ،اگر در دنياي واقعي كاربران هويت جديدي پيدا كنند        . در زندگي واقعي است   

  .  نشان دهندنيزشان بوك فيسشبكة اجتماعي را در 
هايي را كـه در      اي از نقش   مجموعه. ست مانند دنياي واقعي، كاربران چندين هويت دارند       در

بـا ايـن    . دهند  مي شان هم نشان   شبكة اجتماعي هاي    سايتكنند كاربران در      مي زندگي واقعي ايفا  
     مـي ت ك ميها اه  توان به آن    مي ،توان كتمان كرد   ميها را ن   تفاوت كه در دنياي واقعي وجود نقش      

يـن  ال  آنشـبكة اجتمـاعي      در دنياي    كه در حالي تر از نقش ديگر كرد       اد يا يك نقش را برجسته     د
 شـبكة اجتمـاعي   هـاي    در پروفايـل  . تـوان ناديـده گرفـت       مـي  طـور كلـي    هها را ب   برخي از نقش  

كنند تا به اشتراك گذارنـد دسـت بـه انتخـاب نقـش                مي با محتوايي كه انتخاب   كنندگان    شركت
 مانند همـسر، دانـشجو، دختـر،        متعدديهاي    نقشاين پژوهش   كنندگان    ركت ش .زنند  مي خاصي
شوندگان براي   هر يك از مصاحبه   . داشتند دوست، كارمند، استاد  ر، برادر،   همكالسي، خواه پسر،  

بوك   فيسشبكة اجتماعي   چالشي كه براي كاربران در      . هر نقش هويتي مستقل و متفاوت داشتند      
 خود را ويـرايش كننـد وقتـي كـه         بوك    فيسها بايد پروفايل      آن وجود دارد اين است كه چگونه     

  .  تغيير دهنديبوكيشان را متناسب با هر نقش خواهند هويت فيس مي
درآمـده بودنـد    بوك    فيسشبكة اجتماعي    در اين پژوهش زماني به عضويت        گانكنند شركت

رده بودنـد چنـدان     هويتي كه براي اين نقش خود ايجاد ك       . كه دانشجوي مقطع كارشناسي بودند    
آورند چرا كه در فهرست دوسـتان خـود گروهـي بـه نـام مخاطـب خـاص                    ميشمار ن  جدي به 
ند هم  شتگذا  مي همچنين نگران قضاوت ساير دوستان و كاربران درباره آنچه به اشتراك          . نداشتند
عنوان يـك فـضاي شخـصي بـراي          هببوك    فيس احساس بودن در اجتماع      ،عالوه بر اين  . نبودند

جديد در  هاي    نقشبوك، پذيرفتن     اما با گذشت مدتي از عضويتشان در فيس        ا وجود داشت  ه آن
ين و اضافه كـردن دوسـتان خـاص در    ال آنشبكة اجتماعي ها در اين  دنياي واقعي و انعكاس آن 

 ؛شـود   مـي  تـر   ميها تبديل به يك فـضاي عمـو        تدريج براي آن   بهبوك    فيس فهرست دوستانشان، 
فهرسـت  . نـد كتواند در آن اجتماعي شود و بـا ديگـران ارتبـاط برقـرار                ي م فضايي كه هر كسي   

هــا و هــم  ، همكــاران، اعــضاي خــانواده و همكالســيميميدوســتان فــرد شــامل دوســتان صــ
. ها يـك هويـت مـشخص دارنـد         افراد براي هر يك از اين گروه      . ها و همكاران است    دانشگاهي
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  يـا بـرادر    بودن و خواهر  يا پدر   همسر بودن، مادر    بودن،  يا پسر    براي اعضاي خانواده دختر      مثالً
اي و   هويـت حرفـه   هـا    ، اساتيد و همكالسي   كه براي همكاران   در حالي . بودن تعريف شده است   

بـه دليـل   شـبكة اجتمـاعي    كـاربر     كه به عبارت بهتر بايد گفت    . كند  مي تر جلوه  كاري كاربر مهم  
هاي  خود مجبور به انتخاب هويت     بوك  فيسداشتن مخاطب خاص در فهرست دوستان پروفايل        

دهنـد اطالعـات      مـي  هـا تـرجيح    بنـابراين آن  . شـود   مي اي حرفهيا  تحصيلي  هاي    نقشبرآمده از   
ـ     نند، حتي عكس  كها را حذف     شان را تغيير دهند، برخي پست     لپروفاي عنـوان مثـال     ههايي را كه ب

  .  حذف كنند، چندان مناسب نيستشان يا تحصيلياي  براي دنياي حرفه
 در تعامالت چهره به چهره به سازند نوعاً   مي هايشان  براي نقش  كاربرانهويتي كه هر يك از      

توانند بـر يـك نقـش و هويـت            مي كاربراندر تعامالت چهره به چهره      . شود  مي نمايش گذاشته 
هـاي   كه در دنيـاي شـبكه      در حالي . متناسب با آن تمركز كنند و در آن نقش و هويت حل شوند            

شـوند كـه      مـي  هـايي  ها و ساخت هويت     اغلب اوقات مجبور به انتخاب نقش      اربرانكاجتماعي،  
دهنـد و هويـت       مـي  لويـت وهـا ا   ها به اين نوع نقـش      بنابراين آن . براي آن مخاطب خاص دارند    

حتي ممكـن اسـت بـراي سـاخت آن هويـت         . سازند  مي شانبوك  فيسمتناسب با آن در پروفايل      
  . ويرشان بشوندمجبور به حذف برخي اطالعات و تصا
تواند نوعي تضاد را به همـراه    ميينال آنشبكة اجتماعي به نمايش گذاشتن چندين نقش در    

 در ايـن    تاتر است    ها مهم  م بگيرند كه چه نقشي براي آن      ميبنابراين كاربران بايد تص   . داشته باشد 
بـوك    فيساعي  شبكة اجتم انتخاب اينكه كدام هويت در      . دهندكيد قرار   أفضاي اجتماعي مورد ت   

بايد به نمايش گذاشته شود با حذف برخي اطالعات و تصاوير پروفايل و به اشـتراك گذاشـتن                  
  . شود  ميبرخي تصاوير و اطالعاتي ديگر عملي

 ة نيز به شدت بر شـيو      ركاربدوستان فيس بوكي     بود كه قضاوت     ينهاي اين پژوهش ا    از ديگر يافته  
آگاهي و شـناخت درك ديگـران بـراي كـاربر     . گذارد مي يربوك تأث   فيس در   ويساخت هويت و رفتار     

اليـن ايجـاد يـك احـساس      آنشبكة اجتمـاعي  اي از تالش كاربر در     بسيار مهم است زيرا بخش عمده     
بنابراين بر اساس شناخت احساس مخاطـب و رفتـار او در            . مثبت در مخاطب نسبت به خودش است      

   .نبايد به اشتراك گذاردو چه چيزي را بايد داند كه چه چيزي را   مي اجتماعي، كاربرةشبك
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