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  18/02/95تاريخ دريافت: 
  26/04/95تاريخ پذيرش: 

   اينستاگرام و آنالين هويت
  )هويت جوانان در اينستاگرام نمايش يچگونگ ةمطالع(

  نوشتة 
  ∗سمانه ساماني
  ∗∗نياعظم فراها

 چكيده
هاي مختلفي بـراي بـروز خـود پيـدا كـرده اسـت. در حـال حاضـر،          موضوع هويت، با پيشرفت تكنولوژي راه

هاي همـراه خـود زنـدگي     دهد كه با گوشي  هاي مختلف اين امكان را به كاربران خود مي ها و اپليكيشن سرويس
روزمره و هويت خود را از طرق مختلف به اشتراك بگذارند. از آنجا كه هويت امري متغير اسـت كـه در طـول    

 ةتوانند با ارائ ي اجتماعي جديد ميها يابد شبكه هاي جديد ارتباطي تغيير مي گيري شيوه اجتماعي و با شكل ةتجرب
هويت در فضـاي   ةامكانات جديد به برساخت هويت افراد بپردازند. اين پژوهش با هدف توصيف چگونگي ارائ

 ةآنالين اينستاگرام، با استفاده از روش تحليل محتوا و تحليل متني به مطالعه تصـاوير ارائـه شـده در ايـن شـبك     
ربران دانشجو و جوان، به اشتراك گذاشته شده است و تالش شده است تـا بـه   اجتماعي پرداخته كه از سوي كا

اند.  اين پرسش پاسخ داده شود كه مخاطبان در فضاي اجتماعي چگونه و در چه فضاهايي خود را بازنمايي كرده
كننـد   يعنوان يك رسانه براي نمايش خود استفاده م بر اين اساس مشخص شد كه كاربران اينستاگرام از عكس به

سـازند؛   گذارند و در يك كنش متقابل هويت خود را بازمي و حريم خصوصي خود را در اين فضا به اشتراك مي
نمايش گافمن از فضاي مجازي  ةطبق نظري آنهااجتماعي در حركت و تعامل است.  ةهويتي پويا كه در يك شبك

  بستاني با هويت آفالينشان است. د كه در بدهدهن كنند و هويتي آنالين را شكل مي براي نمايش خود استفاده مي
  هويت آنالين، اينستاگرام، جوانان  كليدواژه:

  مقدمه
 انسـاني  ارتباطـات  و مناسـبات  سـاختار  در را بنيـاديني  هاي هاي جديد، دگرگوني ورود فناوري

 حـوزه  گيـرد،  مـي  صورت ارتباطات طريق از فرهنگ جريان و انتقال كه از آنجايي .كند مي ايجاد
 دستخوش جديد هاي فناوري ظهور با شود، مي شامل را رفتارها و عقايد از هايي نظام كه فرهنگ

 از جديـدي  نـوع  گيـري  شـكل  امـر  اين و پيامد )1385 كاستلز،(گردد  مي بنيادين هاي دگرگوني
____________________________ 

  Samaneh.samani@ut.ac.ir  علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه تهران يدانشجوي دكتر ∗
  farahani.azam87@gmail.com  كارشناس ارشد تحقيق در ارتباطات ∗∗
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 جمعـي،  ارتباط هاي رسانه در مرسوم ارتباطي الگوهاي از تمايز ضمن كه است انساني تعامالت
   .است آورده وجود به هويت، و خود تجلي جهت در را نويني هاي فرصت عمالً

 حركت و يندافر در همواره كه است چيزي و ماست مخلوق هويت است، پروژه يك هويت
 براي زندگي در ما اين اساس بر. )396: 1387 گيدنز، از نقل به باركر(رسيدن  حال در نه است،
 هـاي   فرصـت  و هـا  انامكـ  از پـروژه  ايـن  براي و يمهست هويتمان ساختن حال در خود، تعريف

  .  كنيم مي استفاده هاي اجتماعي و از جمله اينستاگرام، موجود، نظير شبكه
اند  هاي آنالين پرداخته تاكنون مقاالت متعددي به مطالعه هويت در دنياهاي مجازي و هويت

ان به مقالـه كلـز و نگـي اشـاره     تو اند. از جمله مي و اين موضوع را از ابعاد مختلف مطالعه كرده
كرد كه به موضوع تغيير شكل هويت در فضاي آنالين پرداخته است. هدف اين مقاله ارائه يـك  

گــرا و  هــاي مجــازي بــازي محــيط  ةچــارچوب نظــري بــراي ايجــاد هويــت مجــازي در زمينــ
ه كنـد و يـك نگـا    گراست و اين مدل هويت مجازي را يك مفهوم چند بعدي معرفي مي اجتماع

دهد. يك مدل در سـه سـطح كـه همزمـان و مـداوم بـر هـم تـأثير          گرا در اين مدل ارائه مي كل
  )2014شي پويا دارند. (كلز و نگي، گذارند و در تكامل اين مدل نق مي

 و رونـدها  مطالعـه  بـراي  كوچـك  جهـان  يـك : اينترنـت  و دين”كمبل هم در مقاله  هايدي
ني آناليـن پرداختـه اسـت. بـر اسـاس ايـن مقالـه،        هاي دي به موضوع هويت “اينترنت پيامدهاي
و  زند، هويت را دور مي گيري شكل تيسنّ ساختارهاي اغلب آنالين اجتماعي گري روابط واسطه

بـه يـك كـنش از يـك      آنالين هويت افزايد و مطالعات مي گونه جديدي را به اين هاي پيچيدگي
 منـابع  وسيله هاحساسش از خود را ب و ريآو جمع انتخاب، را افراد آن در شود كه تبديل مي اجرا

  )2012. (كمبل، كند ارائه مي دسترس در مختلف
هاي هـويتي در   هاي سلفي و تفاوت شهر سلفي، كه حاصل يك پروژه است، به عكس ةمقال

هـاي   ديـدگاه كـه رسـانه   كشورهاي مختلف پرداخته است. اين پروژه به روش كمـي و بـا ايـن    
هاي تصويري را بررسـي   ارتباطات بين فردي داوطلبانه هستند، مؤلفههايي براي  اجتماعي وسيله

تـرين   عنوان دموكرات كرده است. اين پروژه نقطه عزيمتي براي بحث درباره عملكرد عكاسي به
ترين تكنولوژي توليد عكس براي لحظه حاضر و يا طبيعت ارتباطات تصـويري   دسترس  و قابل

  )2014وويچ، (تيفلنتيل و من .تماعي بوده استهاي اج و ابزارسازي شخصي در رسانه
اي بــه مطالعــه هويــت در فضــاي اينســتاگرام   مــاچروني، وينســنت و جيمنــز نيــز در مقالــه

سـاله، در سـه كشـور ايتاليـا، بريتانيـا و       16 تا 11دهد چگونه نوجوانان  اند كه نشان مي پرداخته
اند. اين مقاله بر روابـط نوجوانـان در    شتهاسپانيا هويت آنالينشان را توسعه داده و به نمايش گذا

عبـارتي ايـن    هاي اجتماعي از طريق تصاوير تمركـز دارد. بـه   ساخت هويت آنالينشان در رسانه
پژوهش فرايند نمايش خود و مديريت آنالين را در گفتمان نوجواني و قبل از نوجواني مطالعـه  

(شـامل جنسـيت و هويـت جنسـيتي)     كند كه چگونه الگوهاي هويت آناليـن   كند و بيان مي مي
  )2015( .كند شود و يا تغيير پيدا مي يابد و بازتوليد مي وسيله اجتماع ساختار مي هب
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هاي  تأكيد بر هويت آنالين در فضاهاي جديد ارتباطي، از نكات مورد توجه در اين پژوهش
به مطالعـه هويـت   ايم  ذكر شده است و با توجه به اهميت موضوع، در اين مقاله نيز تالش كرده

معرفي خود در ايـن فضـا و ايـن     ةسال عضو اينستاگرام بپردازيم و نحو 29 تا18جوانان ايراني 
  را مورد توجه قرار دهيم. » من كه هستم؟«سؤال كه 

  مباني نظري تحقيق
اسـاس بـا توجـه بـه       ايـن  هويت جوانان در اينستاگرام پرداخته است و بـر  ةاين مقاله به مطالع

اينستاگرام، هويت، هويت آنالين و جوانان، در اينجا مـورد كـاوش   پركاربرد مفاهيم  ايناهميت 
  اند:  قرار گرفته
سادگي بـه   سازد عكس بگيرند و به عنوان اپليكيشن اينستاگرام كه كاربران را قادر مي .اينستاگرام

 به شباهتي ژهوا اين و گرام است شده اقتباس “اينستنت” كداك هاي دوربين اشتراك بگذارند، از
 معرفـي  گونـه  اين اپليكيشن اين اينستاگرامگاه  وب دارد. در ها عكس انتقال بودن فوري و تلگرام
 بـا  تـان  زندگي گذاشتن اشتراك به براي كننده سرگرم و سريع، زيبا راه يك اينستاگرام: است شده

 آن بعد و كنيد انتخاب را نظرتان مورد فيلتر بگيريد، وئويد يا عكس. است تان خانواده و دوستان
 انتقـال  هـم  توئيترتـان  يـا  بـوك  فيس به را ها پست اين توانيد مي شما. است ساده. كنيد پست را

  )2015(اينستاگرام،  .است جهان ديدن براي جديد راه يك اين. دهيد
هاي اجتماعي در طول زمان دستخوش تغييراتي شده است  مانند ديگر شبكه اين اپليكيشن به

  ):همانصورت خالصه در جدول زير آمده است ( فاقات و تغييرات بهكه اين ات
 “استوراپل”اينستاگرام درشروع به كار اپليكيشن  2010اكتبر  16
 ميليون كاربر1نامثبت 2010دسامبر  12
 ميليون عكس آپلود شد150 2011آگوست  3

 كاربرميليون10نامثبت  2011سپتامبر 
 اندرويد اينستاگرامنسخه  2012اپريل  3
 دالرميليارد1هزينهبوك باخريد اينستاگرام توسط فيس  2012اپريل  9

 كاربرميليون80نامثبت 2012جوالي  26
  شروع به كار نقشه عكس در اينستاگرام 2012آگوست  16
 هاي اينستاگرام براي وبشروع به كار پروفايل  2012نوامبر  5

 مومي و بازگشت به حالت گذشته استفادهواكنش ع 2012دسامبر  18
 ميليون كاربر فعال در ماه100  2013فوريه  26
 و در اينستاگرامئافزودن امكان ويد  2013ژوئن  20
 ميليون كاربر150  2013سپتامبر  6

 همـه  كـه  عكسـي انتشـارجـايبهدهدمياجازهكاربران بهكه“دايركتاينستاگرام”ويژگيافزودن 2013سپتامبر  12
 .كنندارسالعكس كاربراناز گروهيياخاصكاربريكبرايفقطببينند،توانندمي

 ميليون كاربر200  2014مارس  24
 ميليون كاربر فعال در ماه400  2015سپتامبر 
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دهد كه اين سرويس خيلي زود پرطرفدار  بررسي فعاليت اينستاگرام از ابتدا تاكنون نشان مي
  ؟هاي اجتماعي ديگر چگونه است ها و سرويس ايگاه اينستاگرام در بين شبكهشده است، اما ج
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ميليون كاربر، مقام هفتم را  400هاي اجتماعي مختلف، اينستاگرام با  در بين شبكه 2015در سال 
اند. اما نكته قابل توجه  درصد كاربران آمريكايي بوده 28در جهان به خود اختصاص داده است و تنها 

 انـد.  با استفاده از تلفن همراه هوشـمند از اينسـتاگرام اسـتفاده كـرده     درصد كاربران 98ت كه اين اس
   )2014(ريچر، 
اي اساسـاً   جـواني مقولـه  هاي مختلف، تعاريف متعددي دارد در يك نگـاه   جوان در نگاه .جوان

هـاي   اي از ويژگـي  عبارت ديگر، افـراد بـر اسـاس داشـتن مجموعـه      آيد. به حساب مي زيستي به
هاي رفتاري، جـوان لقـب    فيزيولوژيكي همچون سن، و يا واجد شدن برخي روحيات و ويژگي

كننده براي جوان بودن، سـن و   ترين عنصر تعيين  عبارت ديگر، در اين برداشت، مهم گيرند. به مي
شـود جـواني    ). بر اين اساس گفته مـي 114: 1380هاي رواني است (رباني و شاهنوشي،  يژگيو

جـواني نـزد    .اسـت  ناپـذير  اجتنـاب  و متضـمن مسـائل خـاص   و دوراني گذرا و فيزيولوژيـك  
اي از زندگي كه ميان كودكي و بزرگسالي قرار دارد، در  شناسان كالسيك، همچون مرحله جامعه

ه اسـت. امـا در   شـد گفتمـاني اجتنـاب    ـ اي اجتمـاعي  سازه ةمثاب لقي آن بهنظرگرفته شده و از ت
رويكردهاي متأخرتر، حتي در صورت تأكيد بر سير مراحـل زنـدگي انسـاني، مراحـل زنـدگي      

لحاظ اجتماعي و تاريخي  شود بلكه بر نسبيت آن به شمول تصور نمي داراي ماهيتي عام و جهان
  ).20: 1380 (واالس و كواچوا، شود تأكيد مي

 15درخصوص سن جواني هم تعاريف مختلفي وجود دارد؛ سازمان ملل، سن جـواني را بـين   
جهاني، كه زير نظر بانـك جهـاني اعـالم     ة). در گزارش توسع2005سال اعالم كرد (تيسكا،  25تا 

 هاي فرهنگي جامعه مورد نظر ارزيابي شـود (ديلـي ميـرور،    شده، سن جواني بايد با توجه به زمينه
و بـر اسـاس   از ايـن سـن   در اين مقاله سن جواني با در نظر گرفتن تعريف سازمان ملـل   .)2007

  سال در نظر گرفته شده است. 29تا  18، 1ميزان استفاده باالي كاربران اينستاگرام در اين سنين
هويت مفهوم پيچيده و پركاربردي در مطالعات اجتماعي است كه تعـاريف متعـددي از آن    .هويت
پـردازي   عنوان يك پيشـرو، هويـت را نظريـه    هب 1950از زماني كه اريك اريكسون در  د دارد.وجو

كرد، معناي هويت تا به امروز در حال توسعه است. تأثيرات تغييرات فرهنگي و اجتماعي مختلفي 
هاي تكنولوژيكي همـراه شـده اسـت     شدن و نوآوري امروزه در هم تنيده شده و با تأثيرات جهاني

و  “خـود ” اهيممفـ  درخصـوص )، 1979( روزنبـرگ  ). در اين ميـان آثـار  2000، ايكر و بارك(استر
برداشت ”مفهوم  . براين اساسبرخوردار است يا ژهيو تياز اهم “خودانگاره” اي “برداشت از خود”

ـ وه يهـا  يژگـ ياز آنكه ناظر به و شيب “خودانگاره” اي “از خود  انگريـ شـخص باشـد، ب   يفـرد  تي
قائـل   زيتما “برداشت از خود” و “خود” انيشخص است. روزنبرگ م ياجتماع  تيهو يها يژگيو

آن دو صـفت شناسـا و    يو بـرا  دانـد  يمـ  “برداشت از خـود ” تر از عام يخود را مفهوم ياست. و
. دانـد  يخود مـ   شناخته  را فقط ناظر به جنبه “خود زبرداشت ا” هك يدر حال شمارد، يشناخته را برم

كـه فـرد در    يو احساسات ها شهياند تيجامع« :كند يم فيتعر نيرا چن “ز خودبرداشت ا”روزنبرگ 
  )  289 تزر،ي(ر ».دارد ينيع  شناخته كيعنوان  ارجاع به خودش به
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  را كـه دربـاره   يفـرد  هب منحصر يها دگاهياطالعات و د  فرد، مجموعه “برداشت از خود” در
 ي. به اعتقاد روزنبرگ بخش كوچكندك  يو به جامعه منتقل و منعكس م گرانيبه د ،خودش دارد

 ليتشـك  سـت شـخص ا  يفـرد  يهـا  تيكه مربوط به هو يفرد يها اطالعات را برداشت نياز ا
 يهـا  و برداشـت  كردهـا يمجموعه اطالعات را رو نيقسمت اعظم عناصر ا كه يحال در دهد، يم

ه هركـدام بـا   قائل است كـ  يژگيچهار و “برداشت از خود” يبرا ي. ودهد يم ليتشك ياجتماع
 زاتيو تمـا  هـا  يژگيو نيخودانگاره به ا  ةدربار قيبه هنگام مطالعه و تحق ديمتفاوتند. با گريكدي

 معـادل  قـاً يرا دق “برداشـت از خـود  ”ممكن است، مفهـوم   صورت نيا ريتوجه كرد، چراكه در غ
 التياز تما يتماماً ناش “از خود برداشت”كه  م،يبرعكس تصور كن ايو  ميبدان “ياجتماع تيهو”

برداشـت  ” بخش نيشتريكه ب يحال ندارد، در ياجتماع تيبه هو ياست و ربط يو شخص يفرد
 يكه روزنبرگ برا يژگيچهار و .دهد يم ليتشك ياجتماع تيمربوط به هو عاترا اطال “از خود
  ند از:ا قائل شده است عبارت “خودانگاره” اي “برداشت از خود” مفهوم

                              ييمحتوا يژگيو . 1
  يساختار يژگيو .2
                               يابعاد يژگيو. 3
  يمرز يژگيو .4

ـ هو” انيم تفاوت “از خود برداشت”يي محتوا يژگيو  “يفـرد  التيتمـا  ”و  “ياجتمـاع  تي
 دهنـد،  يمـ  سـتم؟ يال كـه مـن ك  ؤس نيدر برابر ا انيپاسخگو ايكه افراد  ياز جمالت ي. برخاست
را  يهدف اجتماع چيه توان يكه نم يا گونه آنان است به يو شخص يفرد التيناظر به تما قاًيدق

است كه براساس  ينيمحتوا و مضام يآنان، حاو يها از پاسخ يكه برخ يكرد. در حال دايدر آن پ
  را در آنان مشاهده كرد. ياجتماع التيتما توان يم يخوب به ،قضاوت چند داور نيانگيم

 التيتمـا  انيـ است كه م نيا “از خود برداشت”ي ساختار يژگيو، روزنبرگ اس تعريفبر اس
 يو احساسـات  كردهايبه روي آن نيز ابعاد يژگيو ،فرد رابطه وجود دارد ياجتماع التيبا تما يفرد

اشـاره بـه    “از خـود  برداشـت ”ي مرز يژگيو اشاره دارد. همچنين دارد شيخود خو  كه فرد درباره
اش جـدا   ناشـناخته  يرا از مرزهـا  يو يهـا  شـناخته  يمفهوم است كه مرزها نيط ابس يقلمروها

 اي يرا سبب سربلند آنهاو  دهد يها از خود واكنش نشان م شناخته نيشخص در برابر ا و سازد يم
ـ و  روزيـ محبوب كشـورش پ  ميت نكهيمثال از ا راي. بداند يخود م يشرمسار شكسـت بخـورد،    اي

ـ   ،1998 تـزر ي(ر كنـد  يم يمسارشر ايو  ياحساس سربلند بـر ايـن    ).290: 1377 ،يبرگـردان ثالث
 آنهـا  تياز عضـو  يافراد است كه ناش يها آن دسته از خودانگاره ياجتماع تيمنظور از هو اساس

  ست.ا مجزا يفرد تياز هو تينوع هو نيو ااست  ياجتماع يها در گروه
. كنـد  يم فيص از خودش تعركه شخآن چيزي عبارت است از  تيهواز ديدگاه گيدنز هم 

ـ و در جر كنـد  يمـ  جاديرا ا تشياست كه هو گرانيكنش متقابل با د قيانسان از طر  يزنـدگ  اني
و همواره در  اليو س ايپو  ةديپد كيبلكه  ست،ين يداريامر پا تيهو دهد؛ يم رييآن را تغ وستهيپ
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اغلب  ياساس يروين«: ديگو يم گيدنز .)81: 1385، دنزي(گاست شدن  عوض و نشد جاديحال ا
متقابـل بـا     كسب احساس اعتماد در كنش يناآگاهانه برا يا ) مجموعهدي(در جامعه جد ها كنش

بـه   دنيبـه رسـ   ازيكنش ن يپراكنده و موتور حركت يروهاياز ن يكيبه اعتقاد او، » .است گرانيد
از  ياجتمـاع دارنـد در روابـط    ليـ م ها انساناست. چون  )اعتمادحس  اي(ي شناخت يهست تيامن
 يقطعـ  يو آگـاه  يآمـوز  زبـان  زميناآگاهانـه قبـل از مكـان    نديفرا نياضطراب خود بكاهند، ا زانيم
 )87: 1382 ذقان،يـ و ك ماني(ا .استيو پو اليس ليدل نيو منشأ كنش است و به هم ديآ يوجود م هب

ـ هو رگـ يدارد؛ به عبارت د يكه فرد به آن آگاه ستا يزيدرواقع همان چ تيهو ياز نظر و  تي
شـده باشـد،    ضيتفـو  يفرد بـه و  ياجتماع يها تداوم كنش جهيكه در نت ستين يزيچ يشخص
 يبازتـاب  يها تيدر فعال كند و جاديطور مداوم و روزمره ا هآن را ب دياست كه فرد با يزيبلكه چ

  )81: 1387، دنزي(گ .قرار دهد يبانيمورد حفاظت و پشت شيخو
ـ كه فقط از طر ستينفعل نامر م كيمعتقد است كه خود  دنزيگ ـ  اتتـأثير  قي شـكل   يدرون
عالوه در  كنند به يم شيخو يشخص تياقدام به ساختن و پرداختن هو نكهيافراد ضمن ا رد،يبگ
افـراد بـا    جـه ياطـراف خـود مشـاركت دارنـد در نت     يايـ دن ياجتمـاع  اتاز تـأثير  يبعضـ  جاديا

قـرار داده اسـت و    آنهـا  يرو شيپدر  يشوند كه جوامع امروز مي ور هروب يمتعدد يها انتخاب
ـ هو ليدر تشـك  آنهاشود كه  سبب مي تيوضع نيا مراجـع   يتنـوع و گونـاگون   يخـود دارا  تي

ـ و پد يشخص تيشكل هو رييباور است كه تغ نيبر ا اوباشند.  ساز تيهو شـدن در   يجهـان  دهي
  ).56: مانه( .دهند يم ليرا تشك يو جهان يمحل كيالكتيدو قطب د ،دوران متأخر

طور مـداوم آن را بـا توجـه بـه      هب باًيد و تقركرخلق  ديرا با يشخص تيهو دنزيگه عقيده ب
و  ميمـورد تنظـ   نيامـروز  يكننده نهادها عيتطم يها شيروزمره و گرا يمتناقض زندگ اتيتجرب

بدن و اعمال  ،يخاص تيدادن هو نشان يبرا يگاه بر اين اساس ).1387: همان( تجربه قرار داد
آنهـا در نظـر    ريكـه تفسـ   ميدهـ  يانجـام مـ   ييها كنش همچنين و ميكن مي ميتنظ يخود را جور

تـأثير   هـا تحـت   رفتارهـا و كـنش   نيمدرن، ا يايباشد. در دن ميخواه يكه ما م يطور آن گران،يد
 يهـا  كه رفتـار و كـنش   ميرا داشته باش يآمادگ نيا ديبا و ميريگ ياست كه در آن قرار م يطيمح

ـ  دنزيـ . درواقـع گ )144-45: 1387گيدنز، ( ميار كنسازگ طيخود را با مح ـ هو نيب و  يواقعـ  تي
ـ كـردن ا  روشن يبرا او .شود يتفاوت قائل م دهد يكه فرد از خود نشان م يتيهو دو مفهـوم،   ني
به او نگفته است و بـا   يزيهنوز چ يكه قصد دارد زنش را طالق بدهد ول ي: مردردآو يم يمثال
آنكه خودش  يكياست:  تيدو سطح از هو يدارا درواقع كند، يم يزندگ زيآم نحو مسالمت او به

روزمـره نشـان    يكـه در زنـدگ   يزيـ آن چ يگـر ي(قصد دارد زنش را طالق بدهـد) و د  داند يم
در  يمثـال هـر فـرد    نياست). به موجب ا يمشغول زندگ زيآم طور مسالمت ه(با زنش ب دهد يم

باشد كه از هركدام  تياز هو يسطوح متفاوت يداشته باشد و دارا يتيوضع نيچن تواند يجامعه م
  ).86 -7: 1382 ذقان،يو ك ماني(ا به موقع استفاده كند و خود را در قالب آن نشان دهد
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با توجه به تعاريف انتخاب شده از هويت در اين مقاله آنچه از مفهـوم هويـت مـورد نظـر     
هـاي متقابـل اجتمـاعي      نششدن آن در كـ  نبودن و متغيربودن مفهوم هويت و ساخته است، ثابت

است و ديگر آنكه مسائل مربوط به هويت اهميـت مضـاعفي بـراي آنـاني دارد كـه خـود را از       
كنند. تأكيد بر  دانند يا دست كم خود را بيرون از آن احساس مي راندگان فرهنگ حاكم مي حاشيه

است كـه كـاربران در   عنوان فضايي  مفهوم هويت در اين تحقيق با توجه به كاربرد اينستاگرام به
دهنـد؛ غـذاهايي كـه دوسـت دارنـد،       شـان را ارائـه مـي    روزمره  آن، تصويري از خود و زندگي

يي كه در زندگي روزمـره بـا آن در ارتبـاط هسـتند. در     ها انشان و مك اي احساسات آني و لحظه
دهـد.   مـي  بينـد، نمـايش   گونه كـه مـي   كند خود را آن اينستاگرام كاربر دوباره خود را تعريف مي

هايي كه اين هويت  بنابراين در اين مقاله تأكيد بر پويا بودن هويت مدنظر است و توصيف كنش
مهم ديگر در اين ميان توجه به معناي ديگري است كه در متون امروزي آن  ةسازد. اما نكت را مي

  خوانيم. را هويت آنالين وآفالين مي
ـ  گيـري  شكل فرايند .هويت آنالين و آفالين  شـكل  فاليـن آ و آناليـن  بـين  پيوسـتاري  در تهوي

 شـده  مطـرح  شـدن  آناليـن  كـه  نيست زيادي معتقد است مدت) 2013( الول سيج گيرد. جي مي
در اين زمينـه   او. است شده ما هر روزه حضور اصلي بخش عنوان به اينترنت كه از زماني است؛

 .كند مي تكيه اصلي موضوع سه بر روي
 گره قدرتمندي تجاري هاي روش و جامعه در ما آنالين خود با ما آفالين هويت ،نخست

 مثبت نكته ،دوم. دهد مي فرمان آنالوگ به ديجيتال تماس تعالي نوعي به را ما كه است خورده
 از كوچك صفحه يك با هميشه ما كه است اين در ها تبلت و ها فون اسمارت وايرلس هاي تماس
 جا همه نوعي منادي حاضر جا همه محاسبات ورود ،سوم. دوريم مان آنالين خود و اينترنت
نيست بلكه گاهي  بودن جا حاضر بودن به معني هميشه مثبت (البته اين همه .است بودن حاضر

 اگرچه مورد.) جا حاضر بودن بي تر همه عبارت درست گونه و دخالت هم دارد و به جنبه مزاحم
 ترجيحاً. ندا مشابه يكديگر با عمالً ما آفالين و آنالين هاي هويت كه گيرد مي نتيجه الول
 وسيله هب آنالينمان هويت. كنيم توصيف “زندگي اينترنت”  عنوان به را رايج پيشرفت توانيم مي
 زندگي تجربيات ةپاي بر كه شود مي روز به هايي نوشته و وهائويد تصاوير، ها، عكس سري يك

 )2013الول،  (. شود مي حمايت خيالي يها ناداست و واقعي
 و اطالعات ميان شكاف در مهم ياتئجز برخي« كه نامد مي شكاف را مفهوم پارسيير اين الي
 روايت تجربه را اي واسطه بين خود )2013( الول مقابل در .)2011(پارسير، » .شود مي گم واقعيات
. كند مي توصيف واقعي و مجازي بين فضاي اين در تعاملي و اپيزوديك، پراكنده، يكپارچه، هويت

  .كند مي اشاره آنالوگ و ديجيتال بين بازخورد حلقه از ظهور حال در هويت تجربه به عوض، در
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  چارچوب نظري
 ةنظريـ  نمايشـي گـافمن،   ةتحليل نمايشي يـا جامعـ   ةمورد استفاده در اين مقاله نظري ةسه نظري
  است. تزيروويبدون حس مكان از جاشوا م ةينظرو  گيدنز بازانديشانه هويت
ابزار و شـگرد ارتبـاط    ايروزانه  يدر زندگ “خود”نمود  حيتشر يگافمن برا يشينما ليتحل
 يتئـاتر  ياجراها انيم ،نگاه ني. از اهاي مورد استفاده در اين مقاله است يكي از نظريه كنشگران

نظـر   بـه شكننده  اريكه بس يها و تعامالت روزمره تشابه وجود دارد و درواقع تعامل و انواع كنش
 ها به همان اندازه اختالل اي فيضعي و اجراها شود حفظ  ياجتماع يبا اجراها تواند رسد مي مي

هـا و تعـامالت روزمـره     ايجاد كنند در كنش بيتعامل آس رايب توانند يم يتئاتر ياجراهاكه در 
  )1388(محمدي اصل،  توانند اختالل ايجاد كنند. هم مي

و  افـه يرا بـه ق  يشخصـ  ينما ي. وكند يره مشخص اشا يبه نما يشينما ليدر تحل گافمن
را به حضـار   نمايشگر يكه منزلت اجتماع شود يم ييزهايشامل آن چ افهي. قكند يم ميمنش تقس
 ينقش نوعكه چه  شود يم ادآوريجراح). منش به حضار  كيمثال، روپوش  ي(برا دهد ينشان م
مثال، سبك و طرز رفتار  ياشند (براانتظار داشته ب نيمع تيموقع كيدر  نمايشگر كياز  ديرا با

نقـش كـامالً متفـاوت را نشـان      يمأبانه). منش عجوالنه و منش صبورانه، دو نوع اجـرا  پزشك
  )همان. (داشته باشند يهمخوان گريكديو منش با  افهي. عموماً انتظار آن است كه قدهند يم

ـ نظر كيوان عن به اش ينظام فكر گريد يها صحنه و جنبه يچند گافمن به جلو هر  پـرداز  هي
 ي. بـرا دهـد  يمورد بحث قرار مـ  زيرا ن آنها ياما خصلت ساختار نگرد، يم نيكنش متقابل نماد
 يبه نهادمند شدن دارنـد، تـا آنكـه بازنمودهـا     شيها گرا صحنه يكه جلو كند يمثال استدالل م

كـه   ديآ يم شيپ اري. بسشود داريپد د،يآ شيپ نيصحنه مع كيدر  ديآنچه كه با رددر مو يجمع
نقششـان آمـاده    يفـا يا يرا بـرا  ينـ يمع يها جاافتاده، صحنه يها در هنگام قبول نقش شگرانكن
ـ   صـحنه  شتريكه ب رديگ يم جهينت ني. گافمن چنابندي يم انـد و عمومـاً    انتخـاب شـده   شيهـا از پ
 رشـت ياز آنچـه كـه از ب   تـر  يسـاختار  يريبرداشـت، تصـو   ني. اشوند ينم جاديا ركنشگ لهيوس به
  )همان. (دهد يدست م به م،يدار نيكنش متقابل نماد پردازان هينظر

تـا   ،يبا كنش متقابـل اجتمـاع   شينما ةصحن اسيگافمن در ق .صحنه و پشت صحنه يرو مناطق
صحنه وجود دارد كه  يجلو كي ي: در هر كنش متقابلديگو يو م رود يجلو م تواند يآنجا كه م

ـ  ياجتمـاع  يهـا  تيـ صـحنه موقع  يسـت. منـاطق جلـو   ا نهيقر يتئاتر ياجرا صحنه شيبا پ  اي
 گراني. بازكنند يم ياسلوب را باز يدارا اي يرسم يها هستند كه در آن افراد نقش ييبرخوردها

 ليو وسـا  دنيهر دو به حفظ ظـاهر، لبـاس مناسـب پوشـ     ،ياجتماع يزندگ زيتئاتر و ن ةصحن
 افـراد وجـود دارد كـه     وع پشت صحنهن كيدر هر دو اجرا،  ،يمندند. وانگه هعالق ييآرا صحنه

كـنش متقابـل در    يو خـود را بـرا   كنند يم ايرا مه شينما يو اسباب الزم برا ليوسا توانند يم
ـ پشـت صـحنه    هي. مناطق پشت صـحنه شـب  سازند يآماده م تر يرسم يها طيمح ـ تئـاتر،   كي  اي
كـه   يمردم هنگـام  خاموش است. نياست كه دورب يدر زمان يبردار لميمربوط به ف يها تيفعال
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هنگـام   را كه بـه  ييآسوده باشند و احساسات و رفتارها توانند يصحنه هستند، م پشتكامالً در 
  )همان(. آزادانه ابراز كنند كنند، صحنه كنترل مي  يحضور در رو

دسـت   عنوان فردي از جامعه به كنش اجتمـاعي  خودي كه به دارد، دركي كه گافمن از خود
سـاخته و پرداختـه    فشارها و نيروهاي اجتماعي بـه يكبـاره   ثيرأت كه تحتخودي نيست  زند، مي

خودي اسـت كـه هـر     خود، بلكه اين صورت ثابت و متعين دست به كنش بزند. به شده باشد و
 ،شـود. خـود   گيـرد و ابـراز مـي    شكل مي هاي اجتماعي در شرايط خاص و معين كنش لحظه در

هـد. گـافمن خـود را يـك      است كه كنش در آن رخ مـي  پرداخته شرايطي محصول و ساخته و
(خودي كه در تملك كنشگر باشـد) بلكـه خـود را محصـولي از كـنش       داند هويت مستقل نمي

خيزد. گافمن دراين باره  كه از كنش متقابل نمايشي بين كنشگر و حضارش برمي داند مشترك مي
آورد و به اين  وجود مي ود بهدر يك وضعيت خاص، تعريفي از خهنگامي كه يك فرد  گويد: مي

خـود بـر    شود كه شـخص خاصـي اسـت، او خودبـه     طور صريح و يا ضمني مدعي مي وسيله به
ـ كند كه با او چنان برخورد كنند كه از افراد همتاي او انتظار دار ديگران فشار اخالقي وارد مي د ن

كند  اجتماعي اظهار مي).  به عبارتي او تعريفي از خود را در كنش متقابل 1388(محمدي اصل، 
پذيرد و براي پذيرفتن اين نقش بايد برخي رفتارها را انجام دهد و از برخـي ديگـر    و نقشي مي

يابند فرد آنها را از آنچه كه او هست و آنچـه كـه آنـان     پوشي كند. بنابراين، ديگران در مي چشم
د كه فرد در كنش اجتماعي به ده بايد در او ببينند آگاه كرده است. و اين اتفاق در زماني رخ مي

ود بـا  خـ هاست كه هويتي كه  زند در هنگام ايفاي هريك از اين نقش هايي دست مي ايفاي نقش
  شود. شود، ايجاد، تحميل، تأييد، تثبيت يا رد مي آن تعريف مي

 مفهـوم،  اين در. شود مي ايجاد بياي ساخت نام به مفهومي تحت گيدنز بازانديشانه هويت ةنظري
 در روزمـره  هـاي  كـنش  او نظـر  از. اسـت  زده دسـت  ساختارگرايي و گرايي تعامل تلفيق به گيدنز
 هـاي  فعاليـت  جريـان  در مـا  .هسـتند  اجتمـاعي  ساختارهاي بازتوليد هم و توليد هم افراد، زندگي
 )139 :1390 زاده، مهـدي ( .كنيم مي بازسازي و سازيم مي فعاالنه را اجتماعي ساخت خود، روزمره

 بازتوليـد  هـم  افراد خود توسطو  دارد وجود افراد درون در كه است چيزي ساخت، ينظر و از
 را آنها پذيري جامعه جريان در مردم كه است از قواعدي عبارت ساخت مفهوم، اين در. شود مي
  .كنند مي اخذ

 تغييـر  حـال  عـين  در و يكپـارچگي  تداوم، و حفظ بر مبتني گيدنز بازانديشانه هويت ةپروژ
 را خودمـان  كـه  گونـه  آن بلكـه  هسـتيم  آنچه نه ،افراد هويت بودن بازانديشانه او نظر از. است
 ارزيـابي  خـود  و وري خالقيت، بهره نمايش طريق از عامليت براي را پتانسيل حداقل ،سازيم مي

 نمـايش  بـه  را خـود  پـذير  انعطـاف  و بازانديشـانه  هـاي  انـدام  افراد، امروزه. كند مي فراهم مثبت
 تلفـن  و تـاپ  لپ طريق از مسافرت، هنگام به همزمان، طور به افراد ارتباطي، لحاظ به .گذارند مي

 صـورت  بـه  بازانديشـانه  هويـت  پـروژه  ايـن،  وجـود  با. كنند مي برقرار ارتباط ديگران با همراه
كنند  مي عمل دارند افراد كردن ملزم و محدود به تمايل كه موجود اجتماعي ساختارهاي بازتوليد
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 بـه  نسـبت  متجدد، دنياي بارزهاي  تفاوت از يكي كه كند مي اعالم صريحاً . گيدنز،)142: همان(
 عصـر  نهادهـاي . اسـت  آن ةسـابق  بـي  تحـرك  و اجتماعي، پويايي زندگي پيشينهاي  دوره تمام

 زندگيهاي  شيوه و ها فرهنگ ةدنبال وجه هيچ به و اند سابقه بي و جديد لحاظ، بسياري از جديد،
 و تحـرك  پويـايي،  و اسـت  فرار دنياي امروز دنياي مبنا اين بر. شوند نمي حسوبم مدرن ماقبل
 بـين،  ايـن  در. اسـت  تجـدد  دورانهـاي   ويژگي ترين مهم از اجتماعي زندگي العاده خارق تغيير

 مختلـف  عوامـل  و شـرايط  تحـت  و مكـان  و زمان به نسبت و است جديد عصر ةزاييد هويت،
 بازتاب و تجدد بازتابندگي زندگي، ةشيو و شخصي هويت از خودآگاهي همچنين. كند مي تغيير

 بلكـه  نيسـت  ثابـت  امـري  هويـت  دهـد  مـي  نشان كه است هايي مشخصه ترين مهم از تفسيري
 .شـود  مـي  تثبيـت  و يافتـه  تغييـر  شـود،  مي ايجاد روزمره و مداوم طور به و است متغير اي پديده

  )47: 1387 احمدي،(
 تـز يروويبـدون حـس مكـان از جاشـوا م     ةيگرفت، نظر مياهكه از آن كمك خو گريد ةينظر
دانـد   يم يديجد يكيهاي الكترون تيموقع ةدآورنديپد راي كيهاي الكترون رسانه تز،يرووياست. م

ـ جد يهـا  نـه ي،گزتازههاي  تيموقع نيرد شوند. ااتوانند به درون آنها و كه افراد مي  يرا بـرا  يدي
 )124: 1390 زاده، يمهـد ( .دهـد  انسـان قـرار مـي    اريتدر اخ يو جمع يفرد تيمعنا و هو ديتول

ـ حـدومرزها   ةليوسـ  درباره بدون مكان بودن آن است كه مردم نـه بـه   تز،يروويم هينظر اساس  اي
 اطالعات و دانـش  يهاي اجتماع شبكه ةليوس به حاًيترج كه هستند بلكه ييجاي كيزيي فها انمك

مكان هستند. از نظـر   حس فاقد د،يجد يطالعاتا يها شبكه نيشوند. ا  يم فيتعر دانند يآنچه م
تـر و قابـل    كيـ دموكرات يانسـان از فرهنـگ عمـوم    ،يكيرونتهاي الك رسانه ةامروزه با سلط يو

 يهـا  و نقـش  يو خصوصـ  يهاي عمـوم  حوزه نيب يتسنّ يشده، مرزها برخورداري تر دسترس
جدا و منفك شـده   گريكدي از يو اجتماع يكيزيفي رفته و فضا نياز ب يتا حد فراوان ياجتماع

 ياجتمـاع  زيتمـا  اشـكال  گريو د يسن ،يهاي طبقات به محو تفاوت يكيالكترون يها است. رسانه
  )127: همان( .اند كمك كرده
 اجتمـاعي  هـاي  كـنش  در هويت شدن ساخته مفهوم زند مي پيوند هم به را نظريه 3 اين آنچه

 متقابـل  كـنش  يـك  در فـرد  اينستاگرام رد كه تأكيد است مورد جهت آن از گافمن نگاه و است
 را خـود  نظر و پسندند مي را او بيند؛ مي بازخورد ديگران از و دهد مي نمايش را خود دارد، قرار
 اش روزمـره  زندگي از بيشتري تصاوير دادن و اخالقي فشار اصطالح به با كاربر و كنند مي ارائه
 قابـل  ايـن منظـر   از ميروويتـز  نظريه ديگر ويس در. ببينند چگونه را او كه خواهد مي ديگران از

 رسـانه  ايـن  اينكـه  و كنـد  مي بيان الكترونيكي هاي رسانه در را ارتباطات موقعيت كه است تأمل
  .كند محو را اجتماعي تمايزهاي توانسته
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  روش تحقيق
ت. مقاله تحليل محتواي متن و تحليل متني اينستاگرام اسـ  اين در شده گرفته كار به روش اصلي

ـ  اي از داده تحليل محتوا روش تحقيقي است كه مجموعه ي قـرار  هاي موجود را مورد تحليل كم
  )1388به نقل از سعيدي و ديگران، (بيكر  .ها الگوهايي تكراري پيدا كند دهد تا در ميان داده مي

ليسانس، كه رضايت داشـتند   ةدانشجوي دور  80نمونه متن اينستاگرام  رايدر اين تحقيق ب
ا صفحات اينستاگرامشان بررسي شود، مورد تحليل قرار گرفته شده است. بـراي انتخـاب ايـن    ت

گيـري غيرتصـادفي و هدفمنـد     ها، از نمونه ها با توجه به اهميت سن و دانشجوبودن نمونه نمونه
استفاده شد و از آنجا كه قصد داشتيم تا تفاوت بين صفحات دختران و پسران را نيز با يكـديگر  

  پسر جوان و دانشجو انتخاب شدند. 40دختر و  40ه كنيم، در نهايت تعداد مقايس
عكس يا فيلم آخـر كـاربران، در كنـار عكـس پروفايـل، نـام كـاربري         5براي تحليل متون، 

  انتخابي و يادداشتي كه براي معرفي خود در نظر داشتند، مورد توجه و تحليل قرار گرفته است.
هـاي هـويتي افـراد كـه      بعدي كدگذاري شدند تا پيوست ةرحلتصاوير و پروفايل افراد در م

اند را كدگذاري و مورد تحليل قرار دهيم. تصاوير بر اساس  كاربران براي نمايش خود ارائه داده
  وها و پروفايل كاربران به اين ترتيب كدگذاري شد:ئها و ويد دختر يا پسر بودن، موضوع عكس

(خالف هنجـار)،   “مخالف جنس با گروهي ”بدن)، (پرتره يا  “خود فرد”موضوعات عكس: 
 جمـالت، ”، “رسـتوران  غذا و”، “اجتماعات و ها همايش در حضور”، “خويشاوندي يا گروهي ”

  “متعلقات”و  “تبليغ ”، “رساني و خبر اطالع ”، “نقاشي، طبيعت گرافيك و
  “رساني اطالع ”و  “سرگرمي”، “شخصي”و: ئموضوعات ويد
    “ينيئتز ”و  “گروهي يا عكس دونفره”، “اربرعكس ك”عكس پروفايل: 

 (عموماً خالف عـرف)،  “اي خاص داشتن رابطه تأكيد بر ”، “كاربر اسم ”: كپشن (شرح عكس)
  “قول يا معرفي خود نقل ”

افـزار)،   جوي افراد در اين نرمو (قابل شناسايي در جست “نام و نام خانوادگي” نام كاربري: 
  وجو) اسايي در جست(غير قابل شن “مشتقات اسم”

پـژوهش، چگـونگي نمـايش     ةدر مرحله بعد براي تحليل متني تصاوير بـا توجـه بـه مسـئل    
ترين رده سني) در فضـاي اينسـتاگرام، مطالعـه شـد بـا اسـتفاده از نتـايج         عنوان فعال جوانان (به

يـان و  شود و به ب اول تحليل متني محسوب مي ةنوعي مرحل دست آمده از تحليل محتوا، كه به هب
ها كه مراحل بعـدي تحليـل متنـي محسـوب      پردازد، كدگذاري و تحليل يافته توصيف مسئله مي

  شوند، انجام شد. مي

  ها ارائه و تحليل يافته
هـاي   توليـد پيـام    خـاطر قابليـت   شان، بـه  اي كنشي و چند رسانه هاي ديجيتال، در اشكال برهم رسانه

 2درنگ مورد تحسين قرار گرفتند. اين نگرش بر  ارند، بيچندمعنايي كه مشاركت بيننده را نيز در برد



 

 

97  

ام 
گر
ستا

 اين
ن و

الي
ت آن

هوي
)

طالع
م

 ة
ي ...

ونگ
چگ

(  

تـر از   شد كه پيش ها مي گرايي رسانه شدن نخست موجب هم اصلي استوار بود؛ قابليت ديجيتالي ةپاي
بر همين  )407: 1391 ،كند (ولز هم جدا بودند و سپس رابطه برهم كنشي ميان بيننده و متن ايجاد مي

شـود چنـد رسـانه را در هـم      نصب ميتلفن همراه اپليكيشني كه بر روي  عنوان اساس اينستاگرام به
، اينترنت و عكاسي در كنار هم امكانات متعددي را براي كاربر فـراهم  تلفن همراهادغام كرده است؛ 

بوك هم امكاني براي انتشار عكس و هر نوع متن ديگري بود اما  كند. هرچند، تا پيش از اين فيس مي
، قابليت جديدي را براي كاربرانش تلفن همراهتأكيد بر رسانه عكس و استفاده از رسانه اينستاگرام با 
  كند و به نقل از سايت اينستاگرام يك راه جديد براي ديدن جهان است. فراهم مي
ارائه هويت ايـن كـاربران در ايـن     ةمورد توجه در اين تحقيق تمركز بر ساختن و نحو ةنكت

معتقدنـد   )2005، 1986 ويتـز، و، مير2000 (پوتنـام،  كـه محققـان   طـور  بكه بوده است. همـان ش
هاي الكترونيكي و ديجيتال مانند تلويزيون و اينترنت؛ اطالعات و حـوزه عمـومي را وارد    رسانه

موضوعات مـورد توجـه   ”كنند (مانند خانه و اتاق خواب). در اين پژوهش  فضاي خصوصي مي
  وصيف كرد:ت 1نمودارتوان بر اساس  را مي “كاربران

  
  صورت كلي ها به توزيع درصدي موضوعات عكس  1نمودار 

تـرين موضـوع در ارائـه و نمـايش      مهـم  “پرتره و بدن”بر اساس فراواني موضوعات، توجه به 
شود و حضور در محافل اجتماعي كمترين موضوع مورد توجه، با تنها  خود و هويت محسوب مي

ر، بوده است. اگر بتوان تعريف هويت را، آنچنان كه پيش از اين هم اشاره شـد،  درصد كل تصاوي2
دهد كه جوانان در اين زمينـه   ، اين پژوهش نشان مي»من كه هستم؟«پاسخ به اين سؤال دانست كه 

بيشتر به ارائه تصويري از بدن و يا پرتره خود، روابطشان در دو گروه دوستان و خويشاوندان و يـا  
نبـودن  بـه  اند. بنابراين در هويت آنالين بـا توجـه    تانه با دوستان جنس مخالف پرداختهگروه دوس
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هاي آفالين، جوانان براي معرفي خود بر روابطشان با دوستان جنس مخالف هم تأكيـد   محدوديت
، يكـي ديگـر   آنهاوسايل شخصي  تلفن همراه واند. عالوه بر اين متعلقات افراد، مانند گوشي  داشته
  و طبيعت. ها انهاي نمايش خود در اين فضا بوده است و همچنين مك هاز را

ها نشان دهنـده    هاي دختران و پسران در اين نمايش (نمايش خود) داده براي مقايسه تفاوت
  است. 3و  2 نموداردو 

  
  هاي دختران توزيع درصدي موضوعات عكس  2 نمودار

  
  نهاي پسرا توزيع درصدي موضوعات عكس  3 نمودار
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گـذاري عكـس    هايي را مشاهده كرد، ميزان بـه اشـتراك   توان تفاوت در مقايسه دو شكل مي
درصد)، بر تأكيد بيشـتر دختـران    29درصد) در مقايسه با پسران ( 34در دختران، ( “پرتره و بدن”

هـا،   هـاي الك خـورده، چشـم    هـايي از دسـت   عكـس ايـن تأكيـد بـا    بر بدن خود اشـاره دارد.  
در ....  هـاي آرايـش شـده و    انـد و چهـره   اهي با دست يا مـو پوشـانده شـده   هايي كه گ  صورت

اي شـده نمـايش (خودنمـايي)،     اشـكال رسـانه   :گافمن معتقد استاينستاگرام قابل توجه است. 
شـود،   هـاي تعامـل در زنـدگي اجتمـاعي مـي      باعث بازتوليد تصـاوير مرسـوم و متـداول آئـين    

هـاي   خواند كه بـه آئـين   ر گافمن مخاطبان را فراميهاي جنسيتي شده در تصاوير از نظ وضعيت
. گيـرد  كردن چهره پشت دست هم در اين دسته جاي مي مرسوم و متداول شهادت بدهند؛ پنهان

  )122: 1389ده، (مهدي زا
خالف عرف) و تفاوت عملكرد دختران و پسران در  ةتأكيد بر رابطه با جنس مخالف (رابط

هـاي خـود، بـه ايـن      درصد در عكس 4ديگر است، دختران تنها اين نمايش نيز نكته قابل توجه 
درصـد تصاويرشـان را بـه نمـايش      8رابطه اشاره دارند و پسران تقريباً دو برابر اين ميزان يعني 

اند. شايد بتوان اين تفاوت را به مسائل عرفي و هنجارهاي  رابطه با جنس مخالف اختصاص داده
ت بنسـ  يـابي  هاي اجتماعي پسران در روابط و دوسـت  ادياجتماعي براي دختران و پسران و آز

هايشان را به تعلقاتشان و تصوير غـذا و رسـتوران    . در مقابل دختران حجم بيشتري از عكسداد
عاليق كـاربران باشـد كـه در ايـن تصـاوير بـا        ةدهند تواند نشان اند و اين امر مي اختصاص داده

  گذارند. ديگران به اشتراك مي
مـدت را   وهاي كوتاهئبا توجه به اينكه اينستاگرام امكان به اشتراك گذاشتن ويد .سو يا عكئويد

هم براي كاربرانش فراهم كرده است، اما همچنان عكس پرطرفدارتر است، در ميان دختـران و  
نمـايش   4 نمـودار طـور كـه در    پسران هم در اين مورد تفاوتي مشاهده نشده است؛ يعني همان

و بـه  ئدرصد از حجم متون به اشتراك گذاشته شده در اينسـتاگرام را ويـد   3داده شده است تنها 
  خود اختصاص داده است.

  
  شده توزيع درصدي نوع فايل به اشتراك گذاشته  4 نمودار
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كه كاربران براي معرفي خـود   “هاي كپشن ”و  “عكس”تحليل پروفايل افراد، بر اساس  .پروفايل
درصد كاربران، از عكس خـود بـراي    90طور كلي  دهد كه به به اشتراك گذاشته بودند، نشان مي
  )5 نمودار. (اند معرفي در پروفايلشان استفاده كرده

  

  توزيع درصدي عكس پروفايل كاربران  5نمودار 
انـد،   درصد پسران از عكس خود براي پروفايلشان استفاده كرده 95، 7و  6هاي  بر طبق شكل

هـاي   درصد اسـت. همچنـين تأكيـد بـر رابطـه در عكـس       85كه در دختران اين ميزان  در حالي
هاي دونفره و گروهي براي معرفي خـود   درصد دختران از عكس 7پروفايل دختران بيشتر است. 
هاي گروهي و دونفـره   درصد پسران از عكس 2كه تنها  در حالي ؛اند در پروفايلشان استفاده كرده

هاي تزئيني در پروفايلشان اسـتفاده   ران نيز از عكسدرصد دخت 8بر اين   اند. عالوه استفاده كرده
رسد دختران گرايش بيشتري به سانسور تصوير خودشان و ناشناس بـودن در   نظر مي اند. به كرده

 هـم  افـراد،  زنـدگي  در روزمره هاي گيدنز، كنش يبا توجه به آرافضاي مجازي دارند تا پسران. 
 خـود،  روزمـره  هـاي  فعاليـت  جريـان  در مـا  .تندهسـ  اجتماعي ساختارهاي بازتوليد هم و توليد

كنيم در اينستاگرام هم كاربران بـه بازتوليـد    مي بازسازي و سازيم مي فعاالنه را اجتماعي ساخت
هاي آفالين و در برخي موارد مانند تصاويري كه دختران بدون پوشش و يـا بـا    روابط و هويت

  پردازند. ليد هويت ميگذارند به تو دوستان جنس مخالف خود به اشتراك مي
  

  
  توزيع درصدي عكس پروفايل دختران  6نمودار 
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  توزيع درصدي عكس پروفايل پسران  7نمودار 

جوي افراد در اين و نام كاربري و قابل شناسايي و غيرقابل شناسايي بودن كاربران در جست ةدربار
درصدكاربران  53قابل مشاهده است،  8 نمودارطور كه در  افزار، هم اين نكته مورد توجه است. همان نرم

  اند.  جو و شناسايي را براي خود انتخاب كردهو (دختران و پسران) نام كاربري غير قابل جست

  
  توزيع درصدي نام كاربري  8نمودار 

  
بودن نام كاربري، آنچه مورد توجه است اين است كه  در قابل شناسايي و غيرقابل شناسايي

انـد تـا مشـتقاتي از نامشـان و يـا عنـواني غيرقابـل شناسـايي در          داشته درصد دختران تمايل 58
اند. بنابراين  درصد پسران به اين عناوين تمايل داشته 48كه  در حالي .جو را انتخاب كنندو جست

نامي در فضاي مجازي بيشتر تمايل دارند، به اين معنا كـه تنهـا افـرادي كـه خـود       دختران به بي
  )10و  9هاي  نموداركردن او را دارند. ( اشد، امكان دنبالكاربر تمايل داشته ب
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  توزيع درصدي نام كاربري دختران  9نمودار 

  

  
  توزيع درصدي نام كاربري پسران  10 نمودار

  

درصد كاربران  26ها و معرفي افراد در پروفايل هم نتايج تحقيق نشان داد كه  در مورد كپشن
درصـد   35انـد.   ي و يا هر دو) را براي معرفي خود انتخاب كردهخانوادگ دختر نامشان (نام يا نام

درصـد   32انـد.  قول و توصيفي از عاليقشان را بـراي معرفـي خـود در كپشـن آورده     دختران نقل
قـول و توصـيف عاليقشـان را بـراي      درصد نقـل  3پسران هم نام خود را در كپشن آورده و تنها 

  )1اند. (جدول  معرفي انتخاب كرده
  موارد مطرح شده در كپشن 1جدول 

 كلجمله نغز/ توصيفي تأكيد بر رابطهاسم خود  
 64 35 3 26 دختر
 39 3 4 32 پسر
 103 38 7 58 كل

  هايشان داشتند. بنابراين دختران گرايش بيشتري براي توصيف و معرفي خود در پروفايل
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  بندي جمع
، موقعيت و تجربياتشـان را بـا   همراهتلفن   ة) دريافت كه كاربران رسان2009طور كه چن ( همان

تنها به اشتراك گذاشـتن   نه آنهاگذارند و هدف  خانواده و دوستانشان در يك زمان به اشتراك مي
، و همچنـين اشـتراك   “كنش تعاملي بين دو نفر براي ابـراز تمايـل   ”، “نمايش دادن” بلكه براي 

اي است از  م كه يك رسانه چند رسانهگذاشتن عاليق است، در اين مطالعه هم كاربران اينستاگرا
هايشان را  عاليق و لذت آنهااند؛  شان استفاده كرده اين امكان براي نمايش خود و زندگي روزمره

تواند نشان دهنده شـيوه زنـدگي    گذارند. تحليل اين شبكه اجتماعي مي با ديگران به اشتراك مي
عنوان يـك رسـانه بـراي نمـايش خـود       بهروزمره كاربرانش باشد. كاربران اينستاگرام از عكس 

گذارنـد و در يـك كـنش     كنند و حريم خصوصي خود را در اين فضا به اشتراك مي استفاده مي
سازند؛ هويتي پويا كه در يك شبكه اجتمـاعي در حركـت و تعامـل     متقابل هويت خود را بازمي

خصوصـي و نمـايش    است. كاربران مورد مطالعه اين شبكه اجتماعي تمايل به معرفي فضـاهاي 
خصوص در  يكي از تمايالت كاربران جوان به “نامي بي”چهره و بدن خود داشتند از سوي ديگر 

هـاي آفاليـن    ان دختران جوان در معرفي خود بوده است. كاربران گاهي بـه بازتوليـد هويـت   يم
هاي موجود نوعي هويتي مقاوم در برابر هنجار هاي آنالين به پردازند و گاهي در توليد هويت مي

در جامعه در نوع پوشش و روابط خود دارند. دختران و پسران جوان در نمـايش خـود بـا هـم     
هايشان  براي مثال دختران در مقايسه با پسران حجم بيشتري از عكس .هايي هستند داراي تفاوت

 ةددهنـ  توانـد نشـان   اند. و اين امـر مـي   را به تعلقاتشان و تصوير غذا و رستوران اختصاص داده
هـاي   گذارند و در مقابل عكـس  عاليق كاربران باشد كه در اين تصاوير با ديگران به اشتراك مي

هرچند هر دو گروه به نمايش تصاوير پرتره و  ؛مناظر در ميان پسران بيش از دختران رايج است
ز گويـد؛ ا  كه نظريه نمـايش گـافمن مـي    چنان بدن خود گرايش دارند. در اينستاگرام، كاربران آن

دهنـد كـه در    كنند و هـويتي آناليـن را شـكل مـي     فضاي مجازي براي نمايش خود استفاده مي
  بستاني با هويت آفالينشان است. بده

 نوشت پي
هاي اجتماعي، بيشترين كاربران اينسـتاگرام   درباره كاربران رسانه  2015المللي در سال  تحقيق بينيك بر اساس . 1

سـاله تشـكيل    16 -24درصد كـاربران در جهـان را افـراد     41ساله و به طور كلي  18 -29در آمريكا، جوانان 
  )2015(پيو،  شوند. وب ميوانان بيشترين كاربران اينستاگرام محسرسد ج دهند كه به نظر مي مي

  منابع
 پژوهشـي  _علمي  ، فصلنامة“بررسي عوامل مؤثر بر هويت اجتماعي زنان”)، 1382قان (ذاهره كيطايمان، محمدتقي و 

   45و  44شمارة  ،، سال دوازدهم و سيزدهمعلوم انساني دانشگاه الزهرا
  .آواي نور ، تهران، انتشاراتشناسيمباني جامعه ،)1380رباني، شاهنوشي، م (

ـ  ة، ترجمدر دوران معاصر يهاي جامعه شناس هينظر ،)1379( جورج تزر،ير : نشـر انتشـارات   تهـران  ،يمحسن ثالث
 دوم. چاپ ،يعلم
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  .شناسان ، تهران: جامعههاي كمي و كيفي تحقيق در علوم اجتماعي  درآمدي بر روش، )1388( سعيدي، ا و ديگران
جـازي و هويـت جهـاني (مـورد مطالعـه: دانشـجويان دانشـگاه آزاد        فضـاي م ” ،)1392(ح ،صبوري خسروشاهي  

  .1392ار ، به10 ة، شمارشدن مطالعات راهبردي جهاني ةفصلنام “اسالمي)
  انتشارات سمت. تهران: ،هاي تحقيق در مطالعات فرهنگي و رسانه روش، )1392( س عاملي، 
  انتشارات طرح نو. :تهران ان،يوشحسن چا ة، ترجمتيعصر اطالعات، قدرت هو ،)1385(  كاستلز، م 
 ،يتهران: نشر ن ان،يناصر موفق ةترجم ،ديدر عصر جد يشخص تيتجدد و تشخص: جامعه و هو ،)1387آ ( دنز،يگ 

  پنجم. چاپ
  شناسان. هجامع :تهران ،يشناس جامعههاي  هينظر ،)1388( اصل، ع يمحمد 

  انتشارات همشهري. تهران: ،هاي انتقادي ايج و ديدگاههاي ر انديشه هاي رسانه: نظريه، )1389( زاده، س م مهدي
 ،گيري و فروپاشي جـواني در اروپـاي شـرقي و غـرب      شكل:جوانان در جامعه  )،1380كواچوا (س واالس، ك و 

  .نشر اسپيد :اكبرتاج، تهران  علي ةترجم
ـ با هو ياجتماع هيرابطه سرما” ،)1383( همكارانف و  دا،يوح  ـ  ي: مطالعـه مـورد  انيدانشـجو  ياجتمـاع  تي  ازدهي

  .2ة ، شماردانشگاه اصفهان يپژوهش ة. مجل“شهر تهران يدانشگاه دولت
  انتشارات مينوي خرد. تهران: ،عكاسي درآمدي انتقادي ،)1391ل ( ولز،
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