
  
  
  
  
   
 

 
  
  
  

  مطالعه موردي شیوه نمایش خود در کاربران صفحه 
  اجتماعی اینستاگرام

  **علی ربیعی   ،  *منفرد آزاده هاشمی
   11/10/1395 :     تاریخ پذیرش  24/3/1395 :تاریخ دریافت

  
  چکیده

ها امکان ارتباطات میان  هاي نوین و استفاده گسترده از آن ظهور تکنولوژي
این ارتباطات باعث افزایش ورود . افراد را در فضایی امن فراهم کرده است

 فضا واقعی نیست و اما این. ها به فضاي زندگی خصوصی شده است غریبه
ي حاکم بر جامعه، آن گونه از ها ارزشاین کاربران هستند که با توجه به 

گذارند که مورد پذیرش و تأیید اطرافیانشان در این   را به نمایش می"خود"
هاي نمود افراد در شبکه اجتماعی اینستاگرام،  در این مطالعه شیوه. فضا باشد

مید مورد توجه  و نظریه کنش متقابل هربرتبا تأکید بر نظریه نمایش گافمن 
ده پست آخر متعلق به سی کاربر زن و سی کاربر مرد در صفحه . قرار گرفت

هاي متفاوتی که افراد براي نمایش خود در  اینستاگرام مطالعه شد و شیوه
با تفکیک و . صفحه اینستاگرامشان به کار برده بودند، بررسی گردید
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به پنج روش رایجی رسیدیم که افراد براي نمایش خود ها  بندي این شیوه دسته
همچنین بیشترین و پرطرفدارترین نوع بروز خود در . کنند ها استفاده می از آن

ما دریافتیم که چنین نمایشی بیشتر به شناخت . مردان و زنان مطالعه شد
 توان از این طریق به شناختی عمیق از ظاهري افراد خواهد انجامید و کمتر می

هایی  همچنین متوجه شدیم که این شیوه نمایش تفاوت. فرد دست پیدا کرد
باتوجه به این . گوید، دارد اساسی با مفهوم صحنه، که گافمن از آن سخن می

مانند (تبعیض جنسیتی در فضاي واقعی که  نتیجه گرفتیم ،نوع از نمایش خود
چنین تفاوت زا شده است و هم باعث بروز رفتارهاي بحران) حجاب اجباري

 به نوعی بحران تازه "خود"ها و نادیده انگاشتن این شکل از تحول  خواست
  .در جامعه آینده منجر خواهد شد

نوین، اینستاگرام، نمایش خود، کنش هاي  تکنولوژي: هاي کلیدي واژه
  متقابل نمادین، بحران

  
  مقدمه و طرح مسئله

 توجهی را در جوامع کنونی ایجاد هاي نوین تغییرات قابل ها و تکنولوژي ظهور رسانه
و  نوین هاي رسانه ایران به عنوان کشوري در حال توسعه، به دلیل ظهور. کرده است

هاي این  یکی از ویژگی. ها دستخوش این تغییرات شده است  گسترده از آنهاستفاد
تر از نمادها و   گستردههعصر تبدیل فرهنگ شفاهی به فرهنگ تصویري و استفاد

  .شوند ا است؛ نمادهایی که کم کم جانشین گفتار میه نشانه
 دیگر  جامعهبنیان در آن که بریم می در عصري به سر ماژان بودریار معتقد است 

 نظام با که ، قرارداديي و نمادهاها نشانه تبادل کاالهاي مادي نیست بلکه بر اساس
 جامعه هارد عرص کاالهایی براي تبادل وهشوند، به مثاب می بیان خاص خود رمزگان

 ولی امروزه بود زیربنایی ی واقعیت پوشاندن و نمادهاها نشانه پیش از این کارکرد .اند شده
این .  امر واقع در همه جا، جایگزین واقعیت شده استهاي وانموده یا واقعیت شبه
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. خیالی است1 هوانمودیا واقع  شبهواقعیت تولید شده در نظام رمزگان همان وانمایی یا 
 انیمیشن و فیلم ، تلویزیونیهاي برنامه ها، رسانه که بریم  میسره  واقع ما در جهانی بدر
  ).348: 1383اسمیت،  (کند میابعاد و وجوه آن را بازسازي  ههم

در جریان این وانمایی و تولید فرهنگی، تصویر یا جهان تصویري از اهمیت 
 دنتوان میمک وانمایی تصویري  با ک2 هنرهاي دیداري بنابراین.دار استر برخوبسزایی

نوذري، (د نشو فرهنگ عمومی تخدیر یا تغییر  و موجبفرهنگ دیداري را شکل داده
کنیم که فرهنگی تصویري یافته  اي زندگی می ما امروز در جامعه ).1388افضل طوسی، 

براي ایجاد هویت  اي رسیده که تصویر جایگاهی محوري اکنون جهان به مرحله. است
هاي هنري و تصویري اهمیت یافته، تولید و پخش  اطالع شده، فرآوردهیا کسب 

هاي تصویري بسیار دگرگون کننده به  تصاویر وضوح باال پیدا کرده و حتی فناوري
همچنین اقتصاد کشورهاي پیشرفته بیش از پیش بر تولیدات تصویري . وجود آمده است
ابسته به تصویر و با رواج چنین در این دنیاي و ).1386ملک افضلی، (تکیه کرده است 

. اند اي از نمایش خود دست یافته افراد جامعه به امکان نوع تازه فرهنگی است که
اند که افراد، جدا از ظاهر و نمودي که  هاي اجتماعی این امکان را به وجود آورده شبکه

  .رنددر اجتماع دارند و یا مجبور به حفظ آن هستند، خود دیگري را به نمایش بگذا
 نمود افراد در زندگی اجتماعی مجازیشان را هدر این مطالعه قصد داریم شیو

واقعی، این امکان را دارند که در فضایی  ها امروز، در کنار زندگی انسان. مطالعه کنیم
مورد نظر ما،  اجتماعی هدر این مطالعه، شبک. به نمایش بگذارند دیگر خودي دیگر را

 اجتماعی براي به اشتراك هاینستاگرام یک شبک. است اجتماعی ایسنتاگرام هشبک
هاي کاربران دیگر را   اجتماعی عکسهتوانید در این شبک شما می. است گذاشتن عکس

 ویژگی هافراد در این فضا به واسط. ها کامنت بگذارید هم ببینید و الیک کنید یا براي آن
ها متفاوت  صیت واقعی آنتوانند خودي را به نمایش بگذارند که با شخ مجازي آن می

                                                
1. Simulacrum 
2. Visual Art 
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یی که گاه ها ارزشي حاکم بر این فضا باشد؛ ها ارزشتواند پیرو  این خود می. است
طور مثال در یک  به. بسیار متفاوت از آن چیزي است که در فضاي واقعی جاریست

اي که از افراد  آید، اما در جهان مجازي  ارزش به حساب می"حجاب" اسالمی هجامع
 دیگر حجاب یک - آنه به دلیل ماهیت بی قانون و آزادان- گرفتهاین جامعه شکل

هایی باشد که  تواند یکی از بحران این تضاد و تفاوت خود می. شود ارزش محسوب نمی
آزادي بیان، عمل و پوشش در فضاي مجازي با . رو است  کنونی ایران با آن روبههجامع

ناي عملی دوگانه شده است که فضاي واقعی در ایران تفاوت دارد و این تفاوت مب
 هجامع در  این فضاهبا مطالع. شود باعث ایجاد نوعی بحران در عملکرد و رفتار افراد می

 توان همچنین می. هاي مرجح افراد براي نمایش خود دست یافت توان به شیوه کنونی می
  .اي آگاهی یافت ي حاکم بر چنین جامعهها ارزشاز 

گذارند؟  چگونه خود را در اینستاگرام به نمایش میسؤال اصلی اینجاست؛ افراد 
هاي این فضا با فضاي واقعی باعث بروز نوع  همچنین قصد داشتیم بدانیم آیا تفاوت

  اي از بحران خواهد شد؟ تازه
یونانی  ه کلمهبحران از ریش. ابتدا الزم است تعریف مختصري از بحران ارائه دهیم

)crinon (عطف هبه معناي نقط )گرفته شده است و امروزه در ) یژه در بیماريبه و
 هریش. رود خطر به کار می بروز معناي در  مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصاديهحوز

گیري است؛ یعنی   تصمیمه حساس، مشاجره و نقطهیونانی آن به معناي قضاوت، لحظ
. م شودتواند به نفع یا به ضرر خود تما اي که پس از آن اوضاع می رسیدن به مرحله

  ).1387ربیعی، (
به اعتقاد او ناشناخته . داند هرنوع تعریف از بحران را نسبی می) 1383(تاجیک 

  .ها بر ابهام و پیچیدگی آن افزوده است بودن عرصه، قلمرو و حریم بحران
ها و خصوصیات زیر را در  توان شاخص  با نگاهی به تعاریف بحران می

  :اختیابی بحران شن سازي و مفهوم مفهوم
 بحران نسبی، ذهنی، وابسته به ادراك میزان تهدید از محیط است.
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 عطف رویدادهاستهبحران، نقط .
 هاي سیستم ست که ظرفیت ااي بحران وجود تهدیدهاي جدید و ناشناخته، 

هاي  بحران موجب کاهش کنترل شده و سیستم. قدرت پاسخگویی به آن را ندارند
)25 :1387ربیعی، (د کنترل موجود پاسخگوي آن نخواهد بو

در این مقاله به نوعی شرایط خاص اجتماعی اشاره دارد که ممکن است  بحران
 تفاوت میان قوانین و عرف موجود در جامعه به وجود آید و به بروز رفتاري هدرنتیج

اي را  ي تازهها ارزشي اجتماعی بینجامد و یا رفتارها و ها ارزشخاص و یا مخالف 
  .ایجاد کند

طور کلی مورد پذیرش بیشتر افراد  ما از عرف جامعه، آن چیزي است که بهمنظور 
 کنونی حجاب و هطور مثال نوع پوشش مورد پذیرش در جامع به. جامعه باشد

.پوشیدگی لباس است؛ همچنین روابط نامشروع و دوستی دختر و پسر پذیرفته نیست
  

  چارچوب نظري
اي را با نام نظریه نمایشی مطرح  ، نظریه»نمود خود در زندگی روزانه«گافمن در کتاب 

ها را  ها در زندگی روزانه خود براي دیگران، که گافمن آن طبق این نظریه انسان. کند می
ها تمایل دارند تصویري  به عقیده گافمن، انسان. کنند حضار نامیده است، ایفاي نقش می

ها انتظار دارند و در یک  نکنند دیگران از آ از خود به دیگران نشان دهند که تصور می
  ).1959گافمن، (هاست  تر از تصویر واقعی آن موقعیت خاص، این تصاویر مناسب

در این نظریه تمام دنیاي اجتماعی صحنه نمایش است و تمام افراد جهان 
هاي مختلف،  از دیدگاه این نظریه کنشگران در موقعیت. بازیگران این صحنه هستند

تصویر مورد عالقه خود در ذهن حضارشان، خودهاي مختلفی براي ایجاد و نگهداري 
شود،  وقتی یک فرد در برابر دیگران ظاهر می ).1995جانسون، (گذارند  را به نمایش می

. خواهند اطالعات قبلی را درباره او بیابند یا اطالعاتی درباره او کسب کنند دیگران می
ادي، درك او از خودش، نگرش او ها دوست دارند درباره وضعیت اجتماعی و اقتص آن
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شود  اطالعات درباره افراد باعث می. اطالعاتی به دست آورند... ها، خبرگی و  به آن
. ها داشته باشیم چه انتظاراتی از آن درك کنیم که افراد چه انتظاراتی از ما دارند و ما باید

گافمن، (ی دیگر نه شود و گروه در ارتباط افراد گروهی از اطالعات در ابتدا منتقل می
1959.(  

توانند از طریق ارتباط با  کنند، می هنگامی که افراد با فردي ناآشنا ارتباط برقرار می
دهد که از  ها این امکان را می آوري کنند که به آن ش اطالعاتی جمعا او و شکل ظاهري

ه کنند یا شان در ارتباط با افراد، در ارتباط با این شخص جدید استفاد تجربیات گذشته
ها  آن. اند را درباره فرد به کار بگیرند اي که تاکنون به کار نگرفته رفتارهاي کلیشه

شان این فرض را داشته باشند که  همچنین ممکن است با استفاده از تجربیات گذشته
توانند بر گفتار  ها همچنین می آن. شوند هاي خاصی در جوامع یافت می افراد با ویژگی

  ).Gafman, 1959: 2(ودش تکیه کنند فرد درباره خ
دهد که اطالعات  در طی حضور دو نفر در کنار یکدیگر، برخی اتفاقات رخ می

دهد و برخی چیزها مانند اعتقادات،  طور مستقیم در اختیار افراد قرار می نهایی را به
صورت غیر مستقیم و از طریق اظهارنظر و رفتار  تواند به ها و احساسات می نگرش

میده شود و افراد مجبورند عمداً و یا غیرعمدي خود را نمایش دهند و افراد دیگر فه
این  ).1959گافمن، (هم به نوبه خود تحت تأثیر این نمایش قرار خواهند گرفت 

و نمایشی که  دهد نمایشی که او می: گیرد نمایش خود به دو نوع متفاوت صورت می
هایی که او براي انتقال  ادهاي شفاهی و جانشینمورد اول به نم. گذارد او به اجرا می

هایی نظر دارد که فرد به  برد اشاره دارد و مورد دوم به فعالیت این نمادها به کار می
  .دهد می  انجام،هایی براي انتقال اطالعات به دیگران منظور ارسال عالمت

کند که در  اي را توصیف می گافمن با استفاده از استعاره نمایش، زندگی اجتماعی
کنیم و  هاي مختلف اجتماعی بازي می هاي متعددي را در صحنه آن هریک از ما نقش

                                                
1. He gives 
2. Gives Off 
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گافمن معتقد . داریم عرضه می »مخاطب «نسخه نسبتاً متفاوتی از خودمان را به یک
. ها براي اجراي معمول و روان زندگی اجتماعی، ضروري است است این اجراي نقش

وي ایفاي هرگونه نقش .  چه چیزي از همدیگر انتظار داریمدر هر تعاملی باید بدانیم که
رفتاري _داند؛ یعنی یک نمایش گزینشی اجتماعی را به معناي واقعی کلمه، یک اجرا می

صورت آگاهانه یا ناآگاهانه،  طور پیوسته ادامه یابد و باید تا حدودي به تواند به که نمی
نمایش صحنه باید به شکل مناسبی آماده درست مانند یک . ریزي و فراگرفته شود برنامه

که یک فرد  هنگامی ).1389زاده،  مهدي(ها باشد  هاي سایر نمایش شود، و جدا از نقش
ي مقبول و رسمی ها ارزشپردازد، نقش او بیانگر  در برابر دیگران به اجراي نقش می

ز سایر کند، بسیار بیشتر ا نقشی که او در برابر تماشاگران اجرا می. جامعه است
به همان اندازه که یک . کند ي اجتماعی جامعه را بازنمایی میها ارزشرفتارهاي او، 

توان آن را نوعی  گذارد، می ي مقبول و جاافتاده جامعه را به نمایش میها ارزشنقش، 
دانست ) ي اخالقی جامعهها ارزشیعنی بازسازي و بازتأیید نمایشی (آیین و مناسک 

  ).1389زاده،  مهدي(
 استفاده "منش" و "ظاهر"و همچنین در تحلیل نمایشی خود از دو اصطالح ا

ظاهر، آن چیزهایی است که منزلت اجتماعی و پایگاه اجتماعی نمایشگر را به . کرد
کند که چه نوع نقشی را باید از  دهد و منش به حضار یادآوري می حضار نشان می

گافمن در  ).328: 1390یتزر و گودمن، ر(نمایشگر در موقعیتی معین انتظار داشته باشند 
وي معتقد . اند شده نمایش از پیش تعیین هاي صحنهادامه بر این نظر است که بیشتر 

 که تصویر آرمانی از خود ارائه دهند و برخی از امور کوشند میاست که کنشگران بیشتر 
دیر گافمن به هر تق. کنند میهمانند کارهاي کثیف، لذات پنهانی و خطاها را پنهان 

 جلوي صحنه هاي واقعیت یعنی جایی که کند؛ می مفهوم پشت صحنه نیز بحث درباره
کرایب،  ( غیررسمی ممکن است در آن رخ دهدهاي کنش و انواع شوند میواپس زده 

در این مطالعه شیوه نمود افراد در صفحه اینستاگرام مورد توجه قرار  ).112: 1381
 مهمی هاي اي که گافمن از آن سخن گفته تفاوت صحنهگرفته است، اما این صحنه با 
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تواند براي   روست و فرد نمی- در-صحنه مورد نظر گافمن، صحنه ارتباطات رو. دارد
رفتارش محدوده خاصی را در نظر بگیرد چراکه در کنار رفتار، طرز عمل، شیوه سخن 

نستاگرام، نمود فرد محدود اما در ای. در نمود فرد از خود مؤثر هستند... ها و  گفتن، واژه
تواند براي نمود هرچه بهتر  هاي مربوط به آن است و فرد می به فضاي عکس و مؤلفه

همان طور که  ها را به نوعی مطلوب و مورد پسند خود تغییر دهد و آن را خود مؤلفه
  .خواهد به نمایش درآورد می

تواند   فرد بهتر میهاي میان این دو فضا، در فضاي اینستاگرام، با وجود تفاوت
هاي نمود خود،  کاري و ایجاد تغییر در شیوه عقاید خود را به نمایش بگذارد و با دست

در واقع این فضا، . هاي جهان ذهنی خود را نشان دهد ، باورها و جذابیتها ارزش
روست، چرا که کنترل بیشتري -در-صحنه نمایش کاملتري نسبت به صحنه نمایش رو

توان این صحنه را جاي مناسبتري  بدین ترتیب می. د خود وجود داردهاي نمو بر شیوه
همچنین در  .ي مرجح جوانان دانستها ارزشبروز خود و  هاي براي دریافت شیوه

پرداز کنش متقابل نمادین،   نظریه"مید،". دهد جامعه همواره میان افراد کنش رخ می
دانند در  راي خود دارند و میگیري ب ها قابلیت تفکر و تصمیم معتقد بود که انسان

هایی که  شان از موقعیت شرایط معین چگونه رفتار کنند و براساس ادراکات و تعاریف
اما او همچنین بر جبرهاي اجتماعی هم . دهند یابند واکنش نشان می ها می خود را در آن

اما . کند هاي جایگزین را تحت تأثیر قرار داده و محدود می ریزي تاکید داشت که برنامه
هاي موجود در شرایط  طبق این نظریه افراد بر اساس ادراکشان از موقعیت، با واقعیت

در این فضا توانایی به  با توجه به نظرمید، هرچند فرد ).1370دیلینی، (شوند  رو می روبه
باید  نمایش گذاشتن خود را، آنطور که مطلوب و مورد قبول خودش هست، دارد اما

طور مثال نوجوانی که دوستانش  به. پیرامونش را هم در نظر بگیردجبرهاي اجتماعی 
تواند خود را آنطور که مایل است  اش هستند، کمتر می محدود به فامیل و یا خانواده

به ) اش تفاوت داشته باشد ي حاکم بر خانوادهها ارزشدرصورتی که این تمایل با (
  .نمایش بگذارد
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  پیشینه
ی بر روي شیوه نمایش و نمود فرد در جامعه صورت پیش از این مطالعات مختلف

کند، بررسی شیوه نمود  گرفته است، اما آنچه این مطالعه را از مطالعات پیشین متمایز می
  .هاي اجتماعی است فرد در شبکه

درآمدي بر فضاي «در مقاله ) 1394(محمد علی توانا و سید عبداهللا هاشمی اصل 
به دنبال » ت سوژه در پرتو تحلیل انتقادي بینامتنیمجازي فراقلمرویی و سیالیت هوی

ها چیست؟ چارچوب  پاسخ این سؤال هستند که تأثیر فضاي مجازي بر هویت سوژه
گافمن گرفته شده است و فضاي مجازي را » خود نمایشی«نظري مقاله از نظریه 

دي روش مقاله تحلیل انتقا. محیطی براي بازیگري و نمایش سوژه قلمداد کرده است
هاي باز و  گیرد که فضاي مجازي از طریق تولید متن نویسنده نتیجه می. بینامتنی است

ها را لرزان کرده  بدون مدلول و مؤلف هستند، موقعیت هویتی سوژه چندصدایی، که
هاي  پردازد و نقاب  سوژه در این عرصه به بازیگري و نمایش میاین کهضمن . است

پرتو خود نمایشی که مبین سازمندي ایستارهاي سوژه گذارد و در  متفاوت بر چهره می
اي  کند که فاصله در قالب کنش و اندرکنش در این فضاست، خودهاي مجازي تولید می

  .بسیار با خود واقعی دارد
 نوع مطالعه«، حمید خوش سیرت، در پایان نامه خود با عنوان 1394در سال 

به دنبال تبین »  بوكسی فیاجتماع شبکهخود توسط کاربران زن  پوشش ارائه شده از
بوده  اجتماعی فیسبوك شبکه در از آن توصیفی روایتی ارائه  ونوع پوشش زنان ایرانی

 اجتماعی هاي شبکهت کاربران ن اکا324 ، براساس فرمول کوکران،در این پژوهش. است
 ،هشدر این پژو. فیسبوك و اینستاگرام با تکنیک تحلیل محتوا مورد تحقیق قرار گرفت

 سرمایهاري ذثیرگأ میزان ت، پوشش زنان ایرانی در فیسبوك از توصیفیارائهبعد از 
این مطالعه . ت بدن بررسی شده استیفرهنگی و مصرف فرهنگی بر پوشش و مدیر

 نمادهاي  باعث تغییر در اجتماعی اینترنتیهاي شبکهعضویت و حضور در نشان دادکه 
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  کاربران توسط مجازي در فضايگین زنای از سبکه ارائدر این تغییر نیز وفرهنگی شده 
  .انعکاس یافته است

مطالعه : تحلیل کنش در فضاي مجازي«رضا جاروندي و نازفر فرقانی در مقاله 
در پی بررسی » وگوي یاهو هاي گفت موردي چگونگی انتخاب اسامی مستعار در اتاق

کنند  ي خود انتخاب میوگوي یاهو برا هاي گفت هایی که افراد در اتاق ویژگی نام
در این تحقیق از آراي بوردیو، گافمن و حوزه عمومی هابرماس استفاده شده . اند بوده

این پژوهش، با مطالعه کیفی ششصد اسم مستعار، دریافته است که افراد تالش . است
اي دلپذیر براي دیگران بازنمایی  کنند با استفاده از اسامی انتخابی، خود را به گونه می

 و روابط اجتماعی دنیاي واقعی ها ارزشکنند و گاه با استفاده از طنز و اسامی ناهنجار، 
» نمود خود در زندگی روزمره«این دو در این تحقیق از نظریه . را به سخره بگیرند
  .اند گافمن استفاده کرده

  
  روش شناسی

نیم و براي هاي اجتماعی را بررسی ک در این مقاله قصد داشتیم نمایش خود در شبکه
توانند در صفحه  در این شبکه می افراد. این کار شبکه اجتماعی اینستاگرام انتخاب شد

ما در این مطالعه شیوه نمایش خود را در . شان عکس یا فیلم قرار دهند شخصی
براي این . کنند بررسی کردیم هایی که افراد در صفحه اینستاگرامشان منتشر می عکس

. تصادفی، مورد مطالعه قرار گرفت طور م سی زن و سی مرد، بهبررسی صفحه اینستاگرا
اي کوچک از تصاویر هر فرد را در نظر گرفتیم تا تنوع بیش از  ما در این مطالعه نمونه

حد نمونه را تحت تأثیر قرار ندهد و به این منظور از هر فرد تنها ده عکس را تحلیل 
 را هم از میان افرادي که صفحه از آنجایی که تمایل داشتیم نمونه خود. کردیم

شان را در حالت خصوصی قرار  اینستاگرامشان عمومی است و هم افرادي که صفحه
اند انتخاب کنیم، یک پروفایل جعلی و بدون عکس ایجاد شد و به گروهی از افراد  داده

. همچنین افراد نمونه از ایرانیان مقیم ایران انتخاب شدند. درخواست دوستی داده شد
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برایمان اهمیت داشت که تمام افراد انتخاب شده در ماه اخیر حداقل یک پست 
ما در صفحه هرکدام . قرار داده و از کاربران فعال شبکه اینستاگرام باشند خود درصفحه

هایی را انتخاب کردیم  از این افراد ده پست آخر را مورد مطالعه قرار دادیم و تنها عکس
 ته باشد، عکس کودکی فرد نباشد، و در یک پست چندکه در آن خود فرد حضور داش

ما در هرکدام از سیصد . تر مورد تحلیل قرار گیرد گنجانده نشده باشد تا دقیق عکس
، هشت شیوه نمایش )در مجموع ششصد پست(ها و سیصد عکس آقایان  عکس خانم

  .را انتخاب کرده و مطالعه کردیم) مؤلفه نمایش خود(
 افراد را مطالعه کنیم باید به پارامترهاي موجود در عکس براي آنکه شیوه نمود

هاي نمود  کردیم چراکه از طریق این پارامترها، تفاوت میان دو جنس و شیوه توجه می
  .افراد، با توجه به فضاي موجود قابل بررسی است

  
  هاي مطالعه داده

 توصیف: بخش اول .1

نظر گرفته شوند که افراد از هایی در  باتوجه به هدف این مطالعه الزم بود مؤلفه
  :ها شامل این مؤلفه. گذاشتند ها خود را در صفحات اینستاگرام به نمایش می طریق آن
 فضاي عکسی که فرد خود را در آن به نمایش گذاشته است .1

 نوع پوشش .2

 میزان آرایش در زنان و یا استفاده از آرایش در مردان .3

 ها تعداد حاضرین در عکس .4

 ردان براي افزایش جذابیت و گیرایی چهرهحالت چهره زنان و م .5

 )علت عکس(آن چیزي که فرد در کنار خود به نمایش گذاشته است  .6

 همراهی متن مرتبط براي افزایش توجه یا توضیح درباره عکس .7

  ها به منظور بررسی میزان محبوبیت هر جنس در فضاي مجازي تعداد الیک .8
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ن و آقایان متفاوت است، در ابتدا از آنجایی که قوانین ایران درباره پوشش بانوا
خواستیم بدانیم، آیا قانون پوشش در انتخاب فضاي نمایش اثرگذار بوده است یا خیر؟ 

این سؤال مطرح شد  خود، نمایش و پوشش هاي بیشتر زنان در محدودیت دلیل به پس،
  که آیا زنان بیشتر از مردان تمایل دارند در فضاي بسته عکس بگیرند؟

  یش از مردان تمایل دارند خود را در فضاي بسته به نمایش بگذارند؟آیا زنان ب
  

  فضاي عکس زنان-1جدول 

  درصد معتبر درصد تعداد 

 75,7 75,7 75,7 227 عکاسی در محیط بسته

 96,7 21,0 21,0 63 در فضاي باز

 97,3 7. 7. 2 خارج از کشور

 100,0 2,7 2,7 8 در ماشین

 

  100,0 100,0 300 کل
  

  فضاي عکس مردان-2جدول 

  درصد معتبر درصد تعداد 

 48,7 48,7 48,7 146 محیط بستهعکس در 

 98,7 50,0 50,0 150 محیط باز

 100,0 1,3 1,3 4 در ماشین

  100,0 100,0 300 کل

در این مورد، محیط بسته به فضاهاي شخصی افراد اشاره دارد که در آن افراد 
نه پوشش خود را انتخاب نمایند و محیط باز محیطی است که زنان باید توانند آزادا می

هایی که در کشورهاي خارجی گرفته شده  همچنین عکس. حجاب خود را رعایت کنند
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هاي در فضاي داخلی ماشین، که امکان اعمال قانون در آن کمتر است، هم  و یا عکس
  .انتخاب شده است

ان تمایل دارند در فضاي بسته از خودشان زن% 75شود،  طور که مشاهده می همان
. شان به نمایش بگذارند عکس بگیرند تا راحت بتوانند خود را مطابق با نظر شخصی

به . ها در محیط باز است است که تقریباً برابر با تعداد عکس% 48این مقدار براي مردان 
اد اثرگذار  قوانین پوشش بر فضاي نمایش افراین کهاین ترتیب فرض ما، مبنی بر 

  .گذارند شود و زنان بیشتر خود را در محیط بسته به نمایش می است، تأیید می
هاي اجتماعی، نوع پوشش افراد مورد  براي بررسی شیوه نمایش افراد در شبکه

هاي افراد، نمایانگر پوشش  نوع پوشش زنان و مردان عالوه بر ویژگی. توجه قرار گرفت
  :تمرسوم میان این اجتماعات اس

  میزان پوشش در زنان و مردان چگونه است؟
  
  
  
  

                                                
-   حجـابی را جـرم    ترین قانونی کـه بـی    مهمحجابی در انظار عمومی باید توجه داشت که        درباره ممنوعیت بی

هرکس «به موجب این ماده  .  است 1375قانون مجازات اسالمی مصوب سال       638 ن پرداخته، ماده  دانسته و به آ   
علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، عالوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو 

 نفس آن عمل داراي کیفر نیست گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که  ضربه شالق محکوم می74ماه یا تا 
 ضربه شالق محکـوم خواهـد   74ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا    

زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس «در تبصره این ماده آمده است  .»شد
 22البته بنابر مـاده   .»هزار تا پانصد هزار ریال جزاي نقدي محکوم خواهند شداز ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه         

 تواند حبس و شالق متهم را به جزاي نقدي تبدیل کند  چنانچه قاضی تشخیص بدهد، می قانون مجازات اسالمی،
  ).1391جیران پور، (
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  نوع پوشش زنان-3جدول 

  درصد معتبر درصد تعداد 

ي بدون ها لباس (عریانی باالتنه
 )آستین

41 13,7 13,7 13,7 

 14,3 7. 7. 2 لباس کوتاه

 19,0 4,7 4,7 14 لباس باز و کوتاه

 21,7 2,7 2,7 8 لباس اندامی و پوشیده

 64,3 42,7 42,7 128 ی بدنپوشیدگ

حجاب مرسوم در خیابانهاي ایران 
 و داشتن شال

107 35,7 35,7 100,0 

 

  100,0 100,0 300 کل

  
  نوع پوشش مردان-4جدول 

  درصد معتبر درصد تعداد 

 4,7 4,7 4,7 14 دون لباسب

 8,0 3,3 3,3 10 حلق آستین

 10,3 2,3 2,3 7 شلوارك

 91,7 81,3 81,3 244 اسپرتلباس مردانه یا 

 100,0 8,3 8,3 25 کت و شلوار

 

  100,0 100,0 300 کل

  
زنان تمایل داشتند بدون حجاب عکس % 42,7شود  طور که مشاهده می همان

زنان هم حجاب مرسوم در % 35,7همچنین . بگیرند اما بدن خود را به نمایش نگذارند
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افراد هم تمایل داشتند % 19 هرچند. بودندهایشان رعایت کرده  ها را در عکس خیابان
مردان تمایل داشتند % 81شود که  درمقابل مشاهده می. بدن خود را به نمایش بگذارند

تمایل داشتند که با کت و % 8خود را با لباس مردانه به نمایش بگذارند و پس از آن 
نون پوشش در توان به تفاوت قا این موضوع را باز هم می. شلوار خود را نشان دهند

زنان بیش از مردان با فشارهاي ناشی از پوشش و حجاب . این دو گروه نسبت داد
شکنی و نمایش بدون حجاب خود  رو هستند و به همین جهت تمایل به قانون روبه
حتی داشتن شال هم به منزله داشتن حجاب مورد قبول از سوي قانون کشور . دارند
شان عکس  کامل و مورد قبول حکومت در صفحات از زنان با حجاب هیچ کدام. نیست

 چراکه 1گریزي به حساب آورد، توان هنجارشکنی و قانون نداشتند و این موضوع را می
به عنوان حجاب برتر شناخته و معرفی  در جامعه ما چادر و حجاب کامل همواره

اما . نیستدهد این امر چندان مورد پذیرش افراد جامعه  نشان می شود، که مطالعه ما می
طور فراگیر با شکستن هنجارها همراه نبوده است  شکنی هنوز به درعین حال این قانون

 %78,4اند و در مقابل  افراد تمایل به نمایش بدن خود داشته% 20چراکه تنها حدود 
این . اند خود را به دو روش دیگر به نمایش بگذارند، که نسبت بزرگی است خواسته می

اعتمادي به  نجارهاي اجتماع همچنان قدرت زیادي دارند، هرچند بیدهد که ه نشان می
  .تواند دلیل این نتایج باشد هاي مجازي هم می شبکه

                                                
-  المی نرسید و اولین قانونی  هیچ قانونی در مورد حجاب و عفاف به تصویب مجلس شوراي اس1362تا سال

در .  بـود 1362 قانون تعزیرات مصوب سال  102 که در خصوص پوشش زنان، در کشور به تصویب رسید، ماده 
 ضـربه  74زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تـا  «: این قانون آمده بود   

 زنانی که در جمهوري اسـالمی ایـران هـستند، اعـم از ایرانـی و      براساس این قانون،. شالق محکوم خواهند شد  
تـا جـایی کـه    . خارجی، مسلمان و غیرمسلمان، مکلف به رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر شدند        

هاي دولتی و  به تمام مسئوالن در ادارات و سازمان « :نویسد دادستان عمومی تهران در بخشی از اطالعیه خود می     
هاي  ها، تاالرها و باشگاه ها، مسافرخانه  و سایر واحدهاي دولتی و خصوصی، اماکن عمومی از قبیل هتلها شرکت

دارد، از تاریخ انتشار این  ها و سایر اماکن عمومی اعالم و ابالغ می برگزارکننده مجالس جشن عروسی، غذاخوري
کننـد، جلـوگیري بـه عمـل      می را نمیاطالعیه موظفند از ورود بانوانی که رعایت حجاب و پوشش صحیح اسال         

  ).1391جیران پور، (» آورند



 
 
 
 
 
 
 

  1396 پاییز، 78شماره ، 26، سال فصلنامه علوم اجتماعی     172

شناختی با  هاي شخصیتی و روان رابطه ویژگی«در مطالعه ) 1391(رقیه یحیوي 
 ساله تهرانی صورت 45 تا 18 زن 400که بر روي » الگوي مصرف لوازم آرایش در زنان

ه است، بین متغیرهاي سالمت روان و مصرف لوازم آرایشی رابطه منفی معناداري گرفت
تواند بیانگر مشکالت  اي از مصرف لوازم آرایش می یعنی اندازه. دست آورده است به

در عین . روحی در افراد باشد و شاید بتوان آن را نوعی مکانیسم جبران به حساب آورد
هاي زیبایی  شناخت و تحلیل مردم شناختی مالك«ه در مطالع) 1391(حال طاهره مهربد 

از (زنند  دارد که امروزه افراد براي زیبا شدن تقریباً دست به هر عملی می بیان می» صورت
چراکه زیبایی دیگر تنها یک مفهوم نیست و بعد ) هاي جراحی زیبایی آرایش تا عمل

اي کالبد خویش نیستند بلکه وچر چون افراد دیگر حاضر به پذیرش بی. نمادین یافته است
خواهند آن را در جهت کامل شدن دگرگون کنند و با تصویري که از خود در ذهن  می

حلی عقالنی در جهت فرار از داغ ننگ  همچنین این همنوایی راه. اند مطابق سازند ساخته
مؤثر براي کسب منزلت اجتماعی  زیبایی و توجه به بدن عاملی. رود خوردن به شمار می

آید،  پس عمل آرایش لزوماً یک بحران به حساب نمی .و افزایش اعتماد به نفس است
توان نوعی  آرایش در زنان و مردان را می. بلکه نوعی تغییر نگاه فرد به خود است

که در عین حال نمایانگر اهمیت زیبا بودن به عنوان منبعی براي  مکانیسم جبران دانست
  . استه نفسکسب منزلت اجتماعی و اعتماد ب

  
  میزان آرایش در زنان و مردان به چه میزان است؟

  آرایش زنان-5جدول 

  درصدمعتبر درصد تعداد 
 3,3 3,3 3,3 10 بدون آرایش

 15,7 12,3 12,3 37 آرایش ساده

 95,0 79,3 79,3 238 ارایش غلیظ

 100,0 5,0 5,0 15 نامشخص بودن صورت و آرایش

 

  100,0 100,0 300 کل
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  آرایش مردان-6جدول 

  درصد معتبر درصد تعداد 

 99,3 99,3 99,3 298 بدون آرایش

 99,7 3. 3. 1  بر صورتعاديانجام کاري غیر

 100,0 3. 3. 1 نامشخص بودن صورت

 

  100,0 100,0 300 کل

  
ها زنان تمایل داشتند چهره بدون آرایش خود را به نمایش  عکس% 3تنها در 

% 99درمقابل . مندند زنان به آرایش غلیظ عالقه% 79این در حالی است که بگذارند و 
) هرچند مدل مو بعنوان آرایش در نظر گرفته نشد(صورت طبیعی  مردان خود را به

تواند اشاره به این نگاه تبعیض وار داشته باشد که زیبایی براي  دادند که می نمایش می
همچنین از میان این سی . آید به حساب میزنان منبع کسب منزلت و اعتماد به نفس 

 نفر، با 29نفر زن انتخاب شده، یازده نفر چهره طبیعی خود را داشتند و در مقابل 
جراحی زیبایی یا آرایش غلیظ، سعی در تغییر بسیار در چهره خود داشته و حالتی 

  .صورتشان داده بودند مصنوعی به
ري غیرعادي در مردان، آویختن الزم به ذکر است که منظور ما از انجام کا
  .گوشواره به گوش و بینی یا رنگ کردن صورت است

توان نوعی  تعداد الیک را می. هاي افراد سنجیده شد در مرحله بعد، تعداد الیک
تواند به نوعی بیانگر محبوبیت افراد باشد و همچین نمایانگر  تأیید به حساب آورد و می

این شاخص در واقع نمایانگر این نکته . ان استمیزان توجه افراد به صفحات دیگر
از آنجایی که صفحات بیشتر . است که آیا افراد از سوي جامعه پذیرفته شده هستند یا نه

هاي دیگران دسترسی  توانستند به راحتی به عکس این کاربران باز بود و افراد دیگر می
  .فتپیدا کنند، تعداد دوستان و فالوئرها مورد بررسی قرار نگر
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   و صفحات زنان بیشتر است یا مردان؟ها عکستوجه به 
  

  تعداد الیک براي زنان-7جدول 

  درصد معتبر درصد تعداد 

 35,0 35,0 35,0 105 200کمتر از 

200-399 51 17,0 17,0 52,0 

400-599 39 13,0 13,0 65,0 

600-799 22 7,3 7,3 72,3 

800-999 16 5,3 5,3 77,7 

 100,0 22,3 22,3 67 آن و بیش از 1000

 

  100,0 100,0 300 کل

  
  تعداد الیک براي مردان-8جدول 

  درصد معتبر درصد تعداد 

 16,3 16,3 16,3 49 200کمتر از 

200-399 76 25,3 25,3 41,7 

400-599 30 10,0 10,0 51,7 

600-799 41 13,7 13,7 65,3 

800-999 15 5,0 5,0 70,3 

 100,0 29,7 29,7 89   و بیش از آن1000

 

  100,0 100,0 300 کل
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اند؛ این در حالی است   الیک خورده200زنان کمتر از % 35شود که  مشاهده می
به . اند  و بیش از آن الیک شده1000بوده است که % 30که باالترین درصد براي مردان 

از زنان مورد توجه و بازدید توان نتیجه گرفت که صفحات مردان بیشتر  این ترتیب می
همچنین این تعداد . اند  الیک خورده1000زنان هم بیش از % 22گیرد؛ هرچند  قرار می

باالي الیک در مردان و زنان نمایانگر توجه بیشتر مردم به صفحه اجتماعی اینستاگرام و 
اد هاي مختلف کم بود اما تعد ها در پست اگرچه تعداد کامنت. استفاده از آن است

  .هاست ها نمایانگر حضور پررنگ افراد در این شبکه الیک
یکی دیگر از سؤاالت در خصوص شیوه نمایش خود، این بود که آیا افراد تمایل 

به . دارند به تنهایی دیده شوند یا دوست دارند خود را در جمع به نمایش بگذارند
دهند، یا خود را  تنهایی نمایش می همین جهت بررسی شد که آیا افراد خود را به

هاي بزرگی که احتماالً نظر بیننده کمتر به خود  ي کوچک و یا در جمعها گروهدر
ها بیننده  هایی است که در آن منظور جمع. گذارند شود به نمایش می شخص معطوف می

  :کند به اشخاص دیگر هم توجه کرده یا فرد را با افراد پیرامونش مقایسه می
  

  صورت فردي؟ دارند خود را در جمع به نمایش درآورند یا بهمایل تکاربران بیشتر 

  تعداد حاضران در عکس زنان-9جدول 

  درصد معتبر درصد تعداد 

 63,7 63,7 63,7 191 عکس تکی

 93,7 30,0 30,0 90  نفر5کمتر از 

 100,0 6,3 6,3 19 عکس دسته جمعی

 

  100,0 100,0 300 کل
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 عکس مردان تعداد حاضران در -10جدول 

  درصد معتبر درصد تعداد 

 68,7 68,7 68,7 206 عکس تکی

 95,7 27,0 27,0 81  نفر5کمتر از 

 100,0 4,3 4,3 13 عکس دسته جمعی

 

  100,0 100,0 300  کل

  
تنهایی  در هردو گروه به روشنی مشخص است که افراد تمایل دارند خود را به

کوچک، مردان  حتی، با اختالفی. ود جلب کنندنمایش دهند و توجه دیگران را به خ
توان نتیجه  بر این اساس می. بیش از زنان تمایل دارند خود را تنها به نمایش بگذارند

گرفت که افراد ممکن است با نمایش خود در اجتماع یا در میان گروه خانواده کمتر 
دهند با   ترجیح میمورد پذیرش قرار گیرند و به دلیل هراس از مقایسه شدن با دیگران

  .نمایش انفرادي خود، خود را بیشتر در معرض توجه و تاکید قرار دهند
اي حالت چهره  در عکاسی حرفه. مؤلفه دیگر مورد توجه ما، حالت چهره فرد بود

یکی از نکات مهم براي بهتر دیده شدن فرد است، اما این انتظار وجود نداشت که افراد 
همچنین برخی . ها بهره جویند شخصی از این تکنیکبراي نمایش خود در صفحات 

هایی مانند غنچه کردن لب یا زبان دراز  زنان یا مردان براي نمایش خود از تکنیک
هرچند ممکن . کنند هاي جنسی است، استفاده می کردن، که بیشتر حاکی از جذابیت

 را، نه به ها در جوامع مختلف متفاوت باشد و برخی افراد آن است تعریف این حالت
  .مثابه جذابیت جنسی، بلکه به عنوان ژستی بامزه یا جالب تلقی کرده و به کار ببرند
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   به چه صورت است؟ها عکسژست و حالت چهره کاربران در 
 ي خود زنانها عکس زنان در چهره حالت -11جدول 

  درصد معتبر درصد تعداد 

 5,0 5,0 5,0 15 اخم

 7,0 2,0 2,0 6 تاباندن ابرو

 62,7 55,7 55,7 167 لبخند

 74,3 11,7 11,7 35 لب غنچه

 88,7 14,3 14,3 43نگاه کردن به دوربین بدون حالت

 94,7 6,0 6,0 18 نامشخص بودن چهره

 95,3 7. 7. 2 چشمک

 97,7 2,3 2,3 7 چشمک و غنچه کردن لب

 98,0 3. 3. 1 خواب

 98,7 7. 7. 2 خنده

 99,7 1,0 1,0 3 بوسه

 100,0 3. 3. 1 پوشاندن دهان

 

  100,0 100,0 300 کل

  
 ي خودها عکس مردان در چهره حالت -12جدول 

  درصد معتبر درصد تعداد 

 18,0 18,0 18,0 54 اخم

 35,3 17,3 17,3 52 تاباندن ابرو

 59,7 24,3 24,3 73 لبخند

 81,7 22,0 22,0 66نگاه کردن به دوربین بدون حالت

 

 86,0 4,3 4,3 13 نامشخص بودن چهره
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 86,3 3. 3. 1 چشمک

 86,7 3. 3. 1 خنده

 100,0 13,3 13,3 40 زدن عینک و عدم تغییر در لب

  100,0 100,0 300 کل

  
هاي صورت براي مردان آن است که ابروهاي خود را  ها و حالت یکی از تکنیک

شود بیشتر  طور که مشاهده می ظر برسند، و همانتر به ن بتابانند و یا اخم کنند تا جذاب
این تمایل نشان از . اند خود را به این شیوه نمایش دهند ، تمایل داشته%)35(مردان 

اما در زنان بیشترین درصد، که نیمی از زنان این نمونه . ها دارد آگاهی افراد از این ژست
 بهترین شیوه براي نمایش چهره خود اند و آن را گیرد، به لبخند اعتقاد داشته را در برمی

بوسه، چشمک (هاي جنسی  در مورد زنان پس از لبخند، تأکید بر جذابیت. اند دانسته
ها را به خود اختصاص داده بود که نشانه افزایش  عکس% 15) زدن و غنچه کردن لب

  .توجه به این نوع از جذابیت است
ه لنز بدون نمایش حالتی ها خیره شدن ب یکی دیگر از موارد معمول در عکس

  .اند مردان از آن پیروي کرده% 22زنان و % 14که  خاص در صورت بود،
گیرند  آیا افراد بیشتر خودشان عکس می. ها بود پرسش بعد، عکاسان عکس

  :ها عکس بگیرند دهند دیگران از آن یا ترجیح می) عکس سلفی(
  

  شیوه مرجح عکاسی افراد
  زنانهاي  عکاسان در عکس-13جدول 

  درصد معتبر درصد تعداد 

 62,0 62,0 62,0 186 سلفی

 100,0 38,0 38,0 114 عکس گرفتن توسط دیگري

 

  100,0 100,0 300 کل
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 هاي مردان  عکاسان در عکس-14جدول 

 
 درصد معتبر درصد تعداد

 

 38,0 38,0 38,0 114 عکس گرفتن توسط دیگري

 100 62 62 186 سلفی

 

 100 100 100 300 کل

  

صورت خویش  هایشان را به نکته جالب این است که هر دو گروه بیشتر عکس
است که » توده تنها«گیرند و شاید این موضوع نشانگر همان مفهوم  می) سلفی (انداز

داند و معتقد است در این دوره  هاي نوین می آن را دوره سوم در ظهور رسانه» رایزمن«
حتی ابزارهاي جدید در پی برآوردن ). 1392روخانی، سا(گیرد  توده تنها شکل می

اند، چنانچه ارائه ابزاري مانند مونوپاد براي گرفتن عکس  نیازهاي این توده تنها برآمده
رو شده است، از پیامدهاي توجه به این  که با استقبال افراد روبه) سلفی(خویش انداز 

  .نیاز است
 علت عکس بود؛ آیا با توجه به رشد یکی از عوامل مهم در شیوه نمایش افراد،

گسترده عکس گرفتن در جوامع، افراد بیشتر دوست دارند از اتفاقات پیرامونشان عکس 
هاي  کنند با شیوه گیرند و سعی می بگیرند یا تنها عکس را براي نمایش خود به کار می

  :تر و مورد قبول را به نمایش بگذارند متفاوت نمایش خود، خودي جذاب
  

   عکاسی افرادژست
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  علت عکس در زنان-15جدول 

  درصد معتبر درصد تعداد 
 72,0 72,0 72,0 216 ژست

 73,0 1,0 1,0 3 همراه قلیون

 شهیهمراه جام شراب یا ش
 مشروب

1 .3 .3 73,3 

 74,0 7. 7. 2 با عروسک

 75,3 1,3 1,3 4 با بچه کوچک یا نوزاد

 82,3 7,0 7,0 21 در طبیعت

 83,7 1,3 1,3 4 نار دریاک

 85,3 1,7 1,7 5 در کوچه و خیابان

 87,7 2,3 2,3 7 در خانه یا محل سکونت

 88,0 3. 3. 1 کنار آتش

 89,0 1,0 1,0 3  خانگیوانیدر کنار ح

 89,3 3. 3. 1 وسایل هنري

 90,0 7. 7. 2 با عروس و داماد

 90,7 7. 7. 2 پارك

 93,0 2,3 2,3 7 ف جالب در اطرايا سوژه

 94,0 1,0 1,0 3 شده مکانی معروف یا شناخته

 94,7 7. 7. 2 در کنار افراد مشهور

 98,0 3,3 3,3 10 همراه غذا و خوراکی

 98,3 3. 3. 1 با اشیاي زیبا

 99,7 1,3 1,3 4 شاپ یدر رستوران و کاف

 100,0 3. 3. 1 با کیک تولد

 

  100,0 100,0 300 کل



   
  
  
  

  181  ...  العه موردي شیوه نمایش خود در کاربران  مط

  علت عکس در مردان-16جدول 

  درصد معتبر درصد تعداد 
 58,7 58,7 58,7 176 ژست

 60,7 2,0 2,0 6 همراه قلیون

 شهیهمراه جام شراب یا ش
 مشروب

3 1,0 1,0  61,7 

 62,7 1,0 1,0 3 با بچه کوچک یا نوزاد

 75,0 12,3 12,3 37 در طبیعت

 77,7 2,7 2,7 8 کنار دریا

 79,7 2,0 2,0 6 اندر کوچه و خیاب

 81,7 2,0 2,0 6 در خانه یا محل سکونت

 83,3 1,7 1,7 5 در کنار حیوان خانگی

 86,7 3,3 3,3 10 پارك

 87,0 3. 3. 1  جالب در اطرافيا سوژه

 89,3 2,3 2,3 7 شده مکانی معروف یا شناخته

 92,3 3,0 3,0 9 در کنار افراد مشهور

 95,3 3,0 3,0 9 همراه غذا و خوراکی

 96,0 7. 7. 2 با اشیاي زیبا

 96,3 3. 3. 1 شاپ در رستوران و کافی

 98,0 1,7 1,7 5 در باشگاه ورزشی

 98,3 3. 3. 1 در استخر

 99,3 1,0 1,0 3 اماکن مذهبی

 99,7 3. 3. 1 با ماشین

 100,0 3. 3. 1 نمایش خالکوبی

 

  100,0 100,0 300 کل
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هاي صفحه  در مردان نشانگر این نکته است که افراد عکس% 58در زنان و % 72
اجتماعی خود را تنها براي نمایش خود استفاده کرده و سایر موارد مانند محیط زندگی، 

 ندارد و آنان -هاي مربوط به زنان خصوص در عکس  به-جایگاه چندانی... طبیعت و 
هاي خود، عالوه بر  عکس% 12مردان در . اند تنها به نمایش خود توجه نشان داده

در اینجا باید به پرسش اول و دالیلی که . اند حضور خود، به طبیعت هم توجه داشته
ها   قوانین محدودکننده درباره زنان باعث شده آناین که. براي آن بیان شد برگشت

 زنان این که. تمایل کمتري براي عکس گرفتن در محیط باز و طبیعت داشته باشند
هاي بسته با پوشش دلخواه خود حضور داشته باشند یکی از دالیل  د در محیطتوانن می

حال  اما درعین. هایی با زمینه محیط باز است کننده حضور کمتر زنان در عکس توجیه
ها بیشتر به خودشان توجه نشان  باید به این نکته هم توجه داشت که زنان در عکس

  .اي در اطراف دهند تا سوژه می
. دي که در هردو گروه بررسی شد، قرار دادن متن در کنار عکس بودآخرین مور

ها را بدون شرح در صفحه شخصی  پرسش این است که آیا افراد تمایل دارند عکس
محور  هرچند اینستاگرام یک برنامه عکس. خود بگذارند یا متنی را زیر آن قرار دهند

که به توجیه و تعریف عکس و است اما قابلیت گذاشتن متن در کنار تصاویر را دارد 
منظور ما در اینجا از متن، . کند حتی بیان انگیزه و هدف از گرفتن عکس کمک می

چیزي عالوه بر توضیح درباره عکس است؛ گاهی اشخاص حاضر در عکس 
شده است، اما منظور ما متنی فراتر از این  اند یا به مکان عکس اشاره شده معرفی

در بررسی . اط مستقیم هم با محتویات عکس نداشته باشدموضوعات است، هرچند ارتب
توان به یک عکس خویش  طور مثال، می ها مربوط نبود؛ به ها چندان به عکس ما متن

  :یک جوك قرار داده شد بود با فرمان خودرو اشاره کرد که زیر آن) سلفی (انداز
  

  ؟شود یمآیا از متن براي افزایش توجه و یا توضیح فضاي عکس استفاده 
  



   
  
  
  

  183  ...  العه موردي شیوه نمایش خود در کاربران  مط

 هاي زنان  وجود یا عدم وجود متن در عکس-17جدول 

  درصد معتبر درصد تعداد 

 55,7 55,7 55,7 167 بدون متن

 100,0 44,3 44,3 133 همراه متن

 

  100,0 100,0 300 کل

  
 هاي مردان  وجود یا عدم وجود متن در عکس-18جدول 

  درصد معتبر درصد تعداد 

 28,7 28,7 28,7 86 همراه متن

 100,0 71,3 71,3 214 بدون متن

 

  100,0 100,0 300 کل

  
هایشان از متن  همراه عکس اند که بیش از نیمی از زنان این نمونه تمایل نداشته

است، و این خود به آن معناست که % 70این نسبت در مردان بیش از . استفاده کنند
اند و عکس را براي بیان و نمایش  نداشتهقرار دادن مطلب  بیشتر افراد تمایل چندانی به

  .اند هدف یا علت عکس را بیان کنند اند و الزم ندیده خود کافی و کامل دانسته
  
  :بخش دوم؛ تحلیل .2

در . در این بخش در نظر داریم رابطه مورد نظر بین متغیرهاي متفاوت را بسنجیم
ود که در محیط بسته هایی از خ ابتدا این پرسش به وجود آمد که آیا زنان در عکس

ها چقدر   آناین کهگذارند؟ و پرسش دیگر  گرفته شده، بیشتر بدن خود را به نمایش می
  هاي بسته هم حجاب مرسوم را رعایت کنند؟ اند در محیط تمایل داشته
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  رابطه میان فضاي عکس و نوع پوشش افراد-19جدول 

 پوشش

 

عریانی 
 باالتنه

لباس 
 کوتاه

لباس باز و 
 اهکوت

لباس اندامی و 
 پوشیده

پوشیدگی 
 بدون بدن

  روسري

حجاب 
مرسوم در 

 يها ابانیخ
ایران و داشتن 

 شال

 55 110 8 13 2 39 محیط بسته

 44 18 0 0 0 1 محیط باز

 0 0 0 1 0 1 خارج از ایران

 

 8 0 0 0 0 0 ماشین سواري

 107 128 8 14 2 41 کل

  
هاي بسته نیز تمایل کمتري به نمایش  محیطشود زنان در  طور که مشاهده می همان

مربوط به زنانی با پوشیدگی بدن ) نفر 110(اند چنانچه بیشترین فراوانی  خود داشته بدن
از این زنان حتی در )  نفر55% (18این در حالی است که %). 36(بدون روسري است 

 از اند و شاید این موضوع ناشی محیط بسته هم حجاب مرسوم را رعایت کرده
توان چنین استنباط کرد  همچنین می. هاي مجازي و این محیط باشد اعتمادي به شبکه بی

قدرت  فضاي مجازي نیز همچنان که هنجارهاي اجتماع و پوشش مرسوم در جامعه در
  .اند غالب است و هنوز افراد از هنجارهاي جامعه فاصله زیادي نگرفته

هایشان  ع پوشش زنان و تعداد الیکسپس این موضوع را سنجیدیم که آیا میان نو
نسبتی وجود دارد؟ این موضوع بدین جهت سنجیده شد تا بدانیم آیا نوع پوشش بدون 

و آیا این  باحجاب؟ کند یا پوشش حجاب طرفداران بیشتري را به خود جلب می
  شود که فرد پوششی که بیشتر مورد تأیید است را استفاده کند؟ موضوع باعث می



   
  
  
  

  185  ...  العه موردي شیوه نمایش خود در کاربران  مط

  میان نوع پوشش و تعداد الیک در زنانبطهرا -20جدول 
 الیک

کمتر از  پوشش
200 

200-
400 

400-
600 

600-
800 

800-
1000 

 1 6 2 7 11 عریانی باالتنه

 0 0 1 0 1 لباس کوتاه

 0 2 1 5 4 لباس باز و کوتاه

 1 2 2 0 1 لباس اندامی و پوشیده

 8 8 19 24 47 پوشیدگی بدن

 

 ایران و يها بانایحجاب مرسوم در خ
 داشتن شال

41 15 14 4 6 

Total 105 51 39 22 16 

  
 2 یخ آزمون -21جدول 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided( 

Pearson Chi-Square 31,220 25 .182 
Likelihood Ratio 31,744 25 .166 
Linear-by-Linear 

Association 
1,930 1 .165 

N of Valid Cases 300   

  
  آزمون فی و وي کرامر-22ول جد

 Value 
Approx. 

Sig. 

Phi .323 .182 Nominal by 
Nominal 

Cramer’s V .144 .182 
N of Valid Cases 300  
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اي میان تعداد الیک و نوع پوشش زنان  شود هیچ رابطه طور که مشاهده می همان
 فرد با افراد دیگر و توان الیک را به روابط اجتماعی طور کلی می به. وجود نداشت

  .جایگاهش در گروه اجتماعی نسبت داد
سپس این موضوع سنجیده شد که آیا قرار گرفتن متن در کنار عکس در میزان 

  الیک اثر مثبت دارد؟
  

  رابطه میان تعداد الیک و وجود و عدم وجود متن براي زنان-23جدول 

 الیک

کمتر از  متن
200 

200-
400 

400-
600 

600-
800 

800-
1000 

باالي 
 کل 1000

 167 48 11 9 27 32 40 همراه متن
 133 19 5 13 12 19 65 بدون متن 

 300 67 16 22 39 51 105 کل

 2 آزمون خی -24دول ج

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 27,059 5 .000 

Likelihood Ratio 27,434 5 .000 

Linear-by-Linear 
Association 

15,324 1 .000  
N of Valid Cases 300   

  آزمون فی و وي کرامر-25جدول 

 Value Approx. Sig. 

Phi .300 .000 Nominal by 
Nominal 

Cramer’s V .300 .000 

N of Valid Cases 300  



   
  
  
  

  187  ...  العه موردي شیوه نمایش خود در کاربران  مط

 به دست آمد، پس، بین این دو رابطه 0,05تر از   کوچک2از آنجایی که آزمون خی 
شود اگر عکس همراه متن باشد باعث  طور که در جدول دیده می دارد و همانوجود 

افزایش میزان الیک خواهد شد، هرچند پیش از این گفته شد که افراد چندان تمایل 
  .هایشان متنی را بیفزایند عکس ندارند که به

گیري رابطه میان حالت افراد در عکس و نوع عکس به این  همچنین با اندازه
براي نمایش خود فرد به تنهایی ) سلفی( عکس خویش انداز 162 رسیدیم که نتیجه

  .گرفته شده است
 

  نوع عکس و حالت افراد در عکس براي زنانرابطه -26جدول 

 نوع

 حالت

 سلفی

عکس گرفتن 
 کل توسط دیگري

 216 54 162 ژست

 3 1 2 همراه قلیون

 1 0 1  مشروبشهیهمراه جام شراب یا ش

 2 1 1 سکبا عرو

 4 1 3 با بچه کوچک یا نوزاد

 21 18 3 در طبیعت

 4 4 0 کنار دریا

 5 3 2 در کوچه و خیابان

 7 5 2 در خانه یا محل سکونت

 1 1 0 کنار آتش

 3 2 1 در کنار حیوان خانگی

 1 1 0 وسایل هنري

 2 1 1 با عروس و داماد
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 2 1 1 پارك

 7 6 1  جالب در اطرافيا سوژه

 3 2 1 شده معروف یا شناختهمکانی 

 2 2 0 در کنار افراد مشهور

 10 6 4 همراه غذا و خوراکی

 1 1 0 با اشیاي زیبا

 4 3 1 شاپ یدر رستوران و کاف

 1 1 0 با کیک تولد

 300 114 186 کل

  
 :در مورد مردان رابطه میان تعداد الیک و بودن یا نبودن متن در کنار عکس را سنجیدیم

  میان بودن یا نبودن متن و تعداد الیکرابطه -27جدول 

 کل الیک

کمتر از  متن
200 

200-
400 400-600 600-800

800-
1000 

باالي 
1000  

  86 39 2 8 13 18 6  متنبدون

 214 50 13 33 17 58 43  متنهمراه

 300 89 15 41 30 76 49 کل

 2 آزمون خی -28جدول 

 Value df 

)Asymp. Sig. (2-

sided 
Pearson Chi-Square 23,940  5 .000 

Likelihood Ratio 24,520 5 .000 

Linear-by-Linear 
Association 

12,148 1 .000 

N of Valid Cases 300   



   
  
  
  

  189  ...  العه موردي شیوه نمایش خود در کاربران  مط

  آزمون فی و وي کرامر-29جدول 

 Value Approx. Sig. 

Phi .282 .000 Nominal by Nominal 

Cramer’s V .282 .000 

N of Valid Cases 300  

  
شود میان این دو رابطه وجود دارد و اگر عکسی همراه  طور که مشاهده می همان

توان نتیجه گرفت  به این ترتیب می. با متن باشد، تعداد الیک آن افزایش خواهد یافت
تر شده است و افراد تمایل بیشتري به دیدن عکس  که هرچند فرهنگ افراد تصویري

توانند نظر افراد را جلب کنند و با  هاي کوتاه می اما باز هم متندارند تا خواندن مطلب، 
این در حالی . قرار دادن عکس در کنار متن باعث افزایش محبوبیت یک پست شوند

هایشان را  دهند عکس است که افراد کمتر از این موضوع آگاهی داشته و ترجیح می
  .گذارند ببدون متن و توضیح به اشتراك 

توجه به رابطه میان نوع عکس و علت عکس در مردان متوجه در آخر هم با 
عکس و گرفتن عکس براي ) سلفی بودن(شدیم که ارتباطی بین خویش انداز بودن 

  ).30نگاه کنید به جدول (نمایش خود وجود ندارد 
 

  نوع عکس با حالت مردان در عکسرابطه -30جدول 

  نوع
 حالت

 سلفی

عکس گرفتن 
 کل 22 3 توسط دیگري

 176 0 0 91 85 ژست

 6 0 0 5 1 همراه قلیون

  
  
 شهیهمراه جام شراب یا ش 

 مشروب
0 2 0 1 3 
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 3 0 0 2 1 با بچه کوچک یا نوزاد

 37 0 0 29 8 در طبیعت

 8 0 0 7 1 کنار دریا

 6 0 0 5 1 در کوچه و خیابان

 6 0 0 6 0 در خانه یا محل سکونت

 5 0 0 4 1 در کنار حیوان خانگی

 10 0 0 7 3 پارك

 1 0  0 1 0  جالب در اطرافيا سوژه

 7 0 0 4 3 شده مکانی معروف یا شناخته

 9 0 0 8 1 در کنار افراد مشهور

 9 0 0 3 6 همراه غذا و خوراکی

 2 0 0 1 1 با اشیاي زیبا

 1 0 0 1 0 شاپ یدر رستوران و کاف

 5 0 0 4 1 در باشگاه ورزشی

 1 0 1 0 0 ردر استخ

 3 0 0 2 1 اماکن مذهبی

 1 0 0 1 0 با ماشین

 1 0 0 1 0 نمایش خالکوبی

 300 1 1 184 114 کل

  
توان نتیجه گرفت که زنان بیش از  پس طبق آنچه درباره زنان مشاهده شد می

  .کنند براي نمایش خود استفاده می) سلفی (مردان از عکس خویش انداز
  



   
  
  
  

  191  ...  العه موردي شیوه نمایش خود در کاربران  مط

  گیري بحث و نتیجه
در تحقیق ما شبکه اجتماعی (طور که در بحث گافمن بیان شده بود، فضاي جامعه  انهم

اینستاگرام، به عنوان فضاي جامعه در نظر گرفته شده که فرد به دنبال نمود خود در آن 
کنند  صحنه نمایشی است که افراد در آن خود را به دیگران نشان داده و سعی می) است

اما در این نوع نمایش تنها ظاهر . ر ذهن دیگران بسازندتصویر مورد عالقه خود را د
افتد که اعتقادات فرد با نمایش عکس در  افراد انتقال خواهد یافت و بسیار کم اتفاق می

صفحه اجتماعی به نمایش درآید؛ یعنی این نمودها بیشتر ظاهر افراد را به نمایش 
ه اجتماعی فرد نیز در این گذارند و حتی در بسیاري از مواقع ممکن است پایگا می

توان گفت که این نوع نمایش داراي تمام  به این ترتیب می. نمایش آشکار نشود
گوید نیست و این امکان براي افراد  اي که گافمن از آن سخن می هاي آن صحنه ویژگی

وجود دارد که خود را متفاوت از پایگاه خود به نمایش گذاشته و عقاید و منش خود را 
  .سازندپنهان 

ي اجتماعی ها ارزشکند بیانگر  همچنین گافمن معتقد بود نقشی که فرد بازي می
مید هم بر این . خود هستند از آرمانی جامعه است و کنشگران به دنبال ارائه تصویري

واقع، خودي  گیرد، پس در در فرآیند اجتماعی شدن فرد شکل می» خود«باور بود که 
  . از اجتماع استآید بروزي که به نمایش در می

  :رو شدیم در این تحقیق ما با موارد متفاوتی از این بروزها روبه
درصد باالیی از زنان تمایل داشتند خود را متفاوت از : بحران در نمایش زنان .1

باید توجه داشت که این نوع . آنچه در فضاي عمومی جامعه هستند به نمایش درآورند
اعتمادي به فضاي مجازي مانع  ت چراکه بیهنجارشکنی با سرعت ادامه نیافته اس

هاي ارتباطی نوین در کنار  البته تکنولوژي. سرعت گرفتن این هنجارشکنی شده است
 .تواند در تغییر فرهنگ عمومی مؤثر باشد می) همچون ماهواره(عوامل دیگر 

هاي  آرایش غلیظ نمودي اجتماعی است و تنها به شبکه: آرایش غلیظ .2
جا که در جامعه ایران دختران و پسران در مدارس  از آن. شود یاجتماعی محدود نم
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کنند و روابطشان، حتی در سطح ارتباطات اجتماعی معمول، مورد  جداگانه تحصیل می
به این ترتیب  .قبول نیست، تنها راه براي شناخت جنس مخالف، ظاهر افراد است

ي جلب نظر جنس مرد زنان برا هاي جراحی زیبایی در نمایش ظاهر و آرایش و عمل
توان آن را نتیجه این عدم ارتباط دانست که اکنون فضاي جامعه  رواج یافته است که می

 .طور عکس براي مردان هم صادق است البته این موضوع به. را بحرانی کرده است

 مردان و زنان در جامعه به شدت تمایل داشتند خودشان :نمود خود به تنهایی .3
تواند هم علت و هم معلول توجه  این موضوع می. یش بگذارندرا به تنهایی به نما

طور که بیان شد نمایش ظاهر فرد در جامعه  همان. بیشتر افراد جامعه به ظاهر افراد باشد
رواج بیشتري یافته است و از طرفی افراد عالقمندند که این ظاهر را به بهترین نحو به 

 در کنار اشیاء و افراد دیگر ممکن عکس در زمینه طبیعت یا عکس. نمایش بگذارند
است توجه بیننده به فرد را کاهش دهد، درنتیجه فرد براي نمود بهتر خود ترجیح 

دهد تنها خود را به نمایش بگذارد و به این ترتیب عکس از خود و از طرفی عکس  می
 .یابد انفرادي افزایش می

هاي قدیمی و  بینبا کنار گذاشته شدن دور: اي یا بحران ژست عکاسان حرفه .4
هاي جدید که نیاز به خرید فیلم و چاپ عکس را از بین برد، و  به عرصه آمدن دوربین

هایی که دوربینشان کیفیت الزم براي عکس گرفتن را داشت، گرایش  پس از آن موبایل
در عین حال این . برداري افزایش یافت و تقریباً توده مردم را در برگرفت افراد به عکس

زاي اجتماعی، توجهش را به خود و ظاهر خود افزایش  ا توجه به قوانین بحرانتوده، ب
ها، طبق آنچه پیش از  رو شدیم که در آن هاي فردي روبه داد و ما با تعداد باالي عکس

این گفته شد، فرد تمایل داشت خود را به زیباترین شکل ممکن به نمایش بگذارد و 
 .ه استاین نوعی افزایش ظاهرگرایی در جامع

 باوجود تصویري شدن فرهنگ جامعه، کاربران بیش از پیش به اینستاگرام :متن .5
هرچند باید به این موضوع . اند هاي اجتماعی توجه نشان داده و نمایش خود در شبکه

  .توجه داشت که متن کوتاه همچنان مورد توجه مخاطب است
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ها و  بروز این تفاوتترین عامل  انتها توجه به این نکته ضروري است که مهم در
هاي قانونی میان زنان و مردان و  تفاوت. تضادها، تفاوت میان زنان و مردان است

ممنوعیت روابط دو جنس از کودکی باعث بروز عواملی است که بحران ظاهرگرایی را 
  .ندا ایجاد کرده
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