
 

  

 

 

 

 

 

در » خود«بررسى رابطه ميان انواع 

  های اجتماعى خودگشودگى جوانان در شبكه

 »كام داتمطالعه موردی سايت كلوب «

  *داود رحيمي سجاسي

  **مختار مواليي توتا خانه

  چكيده
است كه كاربران شبكه اجتماعى كلوب، از ميان انواع خودها، چگونه خودشان را مسئله تحقيق اين 

بنيان نظری ايـن تحقيـق، بـه بررسـى آراء انديشـمندان در حـوزه . كنند ب معرفى و اظهار مىدر كلو

جامعه آماری پژوهش، شامل همـه كـاربران . كنش متقابل نمادين، خود و معرفى خود پرداخته است

گيری اين تحقيـق از نـوع در دسـترس و بـا تعـداد  نمونه. است» كام كلوب دات«فعال و جوان سايت 

آناليـن و ابـزار اصـلى  صـورت بهروش اين پژوهش، از نوع پيمايشى و . نفر انجام گرفت 370نمونه 

كه پس از انجـام پـيش آزمـون روايـى و پايـايى آن تأييـد  است نامه پرسشگردآوری اطالعات، 

، مشـاهده پروفايـل كـاربران نيـز بـه عنـوان راه دوم ابـزار نامه پرسـشگرديده است و عالوه بـر 

هـای  در ايـن پـژوهش، بـرای داوری تجربـى از آزمون. ت، بررسـى گرديـدگردآوری اطالعـا

دهـد، كـاربران بـرای معرفـى  نتـايج تحقيـق نشـان مى. توصيفى و استنباطى اسـتفاده شـده اسـت

كننـد و همچنـين خـود را  خودشان، خود را شخصى موفق، نخبـه، مثبـت و توانمنـد معرفـى مى

نتايج تبيينى، حاكى از آن است . اند فى كردهكمتر شخص غير مذهبى و مخالف نظام حاكم معر

مشاهده پروفايل كاربران نيز . كه ميان جنسيت و نحوه خوداظهاری تفاوت معناداری وجود دارد

خواه  گرايانـه و كمـال كنند خـودی مثبـت، آرمان نشان داد كه كاربران در معرفى خود سعى مى

  . كنند بازی مى نظريه گافمن به نوعى، نقش معرفى كنند كه شايد به دور از واقع باشد و بر اساس

  ها كليدواژه

  . كام، كنش متقابل نمادين، گافمن پيمايش آنالين، خوداظهاری،كلوب دات
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  بيان مسئله

ای كه جهـان  گونه اند، به ها همه جوانب زندگى بشری را تحت تأثير قرار داده رسانه ،امروزه

كـه از همـه  در بين وسـايل ارتبـاط جمعـى، آن. توان تصور كرد ها نمى امروز را بدون رسانه

فراگيـری اسـتفاده از آن رو  صورت بهاينترنت است كه  ،باشد تر مى تر و با اهميتتأثيرگذار

دارد؛ استفاده  از بين تمام امكاناتى كه اينترنت به مخاطبان خود ارائه مى. باشد به گسترش مى

هايى اسـت كـه نقـش  يكـى از رسـانه ،اينترنـت. های اجتماعى رو به گسترش است از شبكه

  .شدن ارتباطات شده است تر ی در زندگى افراد داشته و موجب گستردهدّ جِ 

ورود اينترنت، عرصه . های ارتباطى، فراتر از تصور ما در حال پيشرفت هستند تكنولوژی

های  و همچنــين شــبكه 2ارتباطــات را دچــار تحــول شــگرفى كــرد، ولــى بــا گســترش وب 

 ،واژه فضـای مجـازی يـا سـايبر اسـپيس. شـد ن تحوالت وارد مرحله جديـدیاجتماعى، اي

ای و قابـل دسـترس بـرای  های شـبكه معطوف است به فضای قابـل هـدايت ديجتـالى رايانـه

تبـادل  ،كاربران رايانه يا يك فضای بصری، رنگى و الكترونيك كه افراد در چـارچوب آن

ضـای مجـازی، فضـای تصـوری اسـت كـه به عبارت ديگر، منظـور از ف. كنند اطالعات مى

  .)17: 1390نژاد و ديگران،  نجفقلى(كنند  آن را ايجاد مى ،اطالعاتى -های ارتباطى فناوری

گيرى فضاى جهان جديد و تعامل در  يكى از عوامل مهم در شكل ،های اجتماعى شبكه

مجـازی و توجهى از ارتباطات انسانى در فضـاى  بخش قابل ،امروزه. گسترۀ ارتباطات است

در حكـم  ،هاى اجتماعى مجازى با گسترش و توسعه خود گيرد و شبكه اينترنت صورت مى

  .كنند پل ارتباطى ميان عناصر اجتماعى عمل مى

كند تا آنهـا خـود را در ايـن  های اجتماعى فضايى را برای كاربران خود فراهم مى شبكه

گمنـامى در  ،رسـد بـه نظـر مى. بـه خودافشـاگری بپردازنـد ،نـوعى  محيط معرفى كنند و به

دهـد كـه خودشـان را چندگانـه و  های اجتماعى مجـازی بـه افـراد ايـن شـانس را مى شبكه

. متفــاوت بيــان كننــد و ســعى كننــد تــا هويــت و خــود جديــدی را بــرای خودشــان بســازند

محيطـى بـرای تبـادل آراء و نظـرات، برقـراری ارتباطـات بـا ديگـران،  ،های اجتماعى شبكه

  اگـــر چـــه روابـــط ميـــان افـــراد در فضـــای  ؛اســـت... اخبـــار و اطالعـــات و آگـــاهى از 

ــره ــات چه ــراری ارتباط ــان برق ــتقيم اســت و امك ــازی غيرمس ــه مج ــدارد  ب ــود ن ــره وج   چه

ولى تأثيرگذاری باالی اين فضا، موجب شده تا محققـان علـوم ارتباطـات و سـاير علـوم بـه 
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  .های اجتماعى بپردازند تحقيق و پژوهش در باب شبكه

يك شبكه اجتماعى ايرانـى اسـت كـه در يكـم دی مـاه سـال  ،»كام داتكلوب «سايت 

به سـايتى معـروف در  ،مرور زمان و با گسترش اينترنت در ايران ايجاد شده است و به 1383

را به دليـل ايـن كـه  كام داتشبكه اجتماعى كلوب . زمينه ارتباطات اينترنتى بدل شده است

  .انتخاب كرديم ،پردازند مى» خود«بازنمايى كاربران در آن به نمايش و 

به معرفـى و  ،مسئله اصلى در اين تحقيق آن است كه كاربران در شبكه اجتماعى كلوب

در اين مقاله به بررسى و مطالعه نحوه  ،بر همين اساس. پردازند در آن فضا مى» خود«نمايش 

كاربران خودشان را  ،ارتىبه عب. پردازيم مى كام داتخوداظهاری كاربران در سايت كلوب 

دهند و اينكه كاربران كلـوب، خـود واقعـى از  در سايت كلوب چگونه معرفى و نمايش مى

  .گذارند يا خود غيرواقعى و آرمانى شان را به نمايش مى شخصيت

  پيشينه پژوهش

هـای  مطالعـه عميـق دربـاره تفاوت«، )1393(زاده عراقـى، مرتضـى و حسـين ذوالقـدر  قاسم

، هدف مقالـه پاسـخ بـه ايـن سـوال اسـت كـه كـاربران »های مجازی در محيط معرفى خود

شده در پروفايـل  تفاوت ميان اظهار خود واقعى و خود مجازی ارائه ،های اينترنتى سايت وب

دهـد كـه ارزيـابى  كننـد و نتـايج نشـان مى خود و يا پروفايل ديگران را چگونه ارزيـابى مى

تحـت تـأثير سـه عامـل  ،هـا شده در پروفايل اطالعات ارائهبودن  كاربران در مورد قابل قبول

تغييرات زمانى، شرايط معرفى از خـود در ارتباطـات بـا واسـط كـامپيوتری و نيـز انتظـارات 

  .ميان كاربران است) هنجارهای گروهى(مشترك 

خـود و اظهـار خـود در «عنـوان  بـاای  مقالـه) 1387(عبداللهيان، حميد و آوات رضـانيا 

 ،ايـن مطالعـه. انـد انجام داده» كام داتمطالعه موردی كاربران سايت كلوب : یفضای مجاز

بـا اسـتفاده از  2و الكان 1ضمن نقد مفهوم خود فرويدی و كاربرد مفهوم خود اجتماعى ميد

. پردازد به مطالعه نمايش خود از سوی كاربران سايت كلوب مى 3نظريه نمايش خود گافمن

                                                           
1 Mid 
2 Lakan 
3 E. Gafman 
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 نمايانـه و احتمـاالً  های نمايش خود بزرگ ه تقريباً همه ويژگىدهد ك نشان مى ،نتايج تحقيق

  .غيرواقعى است

بـوك؛  خودافشـايى در فـيس«ارشد خود با عنـوان  نامه كارشناسى وانجيكو توتو در پايان

بـه  ،در دانشـگاه بـال 2010در سـال » تحليل محتوای پروفايل كاربران آمريكـايى و كنيـايى

اين پـژوهش، پروفايـل كـاربران را بـه چنـد طبقـه . خته استها پردا تحليل محتوای پروفايل

 250تقسيم كرده است تا بتوانـد بـا تحليـل محتـوای ... اطالعات فردی، تحصيلى، عاليق و 

پروفايل كاربران آمريكـايى، دريابـد كـه هـر كـدام هويـت  250پروفايل كاربران كنيايى و 

كنند و اين خودافشايى تـا چـه  مىبوك چگونه بيان  خود را در شبكه اجتماعى مجازی فيس

  .ميزان است

  مالحظات مفهومى و نظری

  خود

هـيچ رمـز و رازی در ايـن « :كند ای تعريف مى را با عبارت بسيار ساده» ١خود«مفهوم  ،بلومر

توانـد موضـوع  معناست كه انسان مى اين اصطالح صرفاً به آن. وجود ندارد) خود(اصطالح 

هـايش نسـبت بـه  دهـد و در كنش دش كـنش نشـان مىاو نسـبت بـه خـو. كنش خود گردد

: 1377ريتـزر، ( »كنـد ديگران، بر پايه همان تصوری كه از خودش دارد، خـود را هـدايت مى

  .دهد خود را شكل مى ،پاسخ به سوال من كيستم ،به عبارت ديگر. )288

  ٣يا خودگشودگى ٢خوداظهاری

در عرضـه و ارائـه خـود در  اصطالحى كـه در بيشـتر مـوارد بـرای توجيـه توانـايى فـرد

تعريـف . رود خودگشـودگى يـا خودافشـاگری اسـت كـار مـى برقراری ارتباط با ديگران به

جاری خودگشودگى و خودافشاگری بسيار وسيع است و شامل هر اظهاری اسـت كـه فـرد 

زمـانى بــه وقــوع  ،خودگشــودگى. كنــد هــا و شخصــيت خـود مى در مـورد خــود و توانـايى

                                                           
1. Self 

2. Self Presentation 

3. Self Disclosure 
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ای داوطلبانه چيز يا چيزهايى را در مورد خود به ديگری يـا ديگـران  گونه هپيوندد كه ما ب مى

بديهى است كه اين خودگشودگى به واكنش ما در مـورد افـراد و شـرايط بسـتگى . بگوييم

دارد و ما خودگشودگى يا خودافشـاگری را در خـالء و بـدون توجـه بـه شـرايط حـاكم و 

  . دهيم نمى های پديدآمده در پيرامون خود انجام ويژگى

هــای بيرونــى و پيرامــونى  هــای اوليــه، ويژگى عملــى اســت كــه در تماس ،خوداظهــاری

. شخصيت هر فرد برای ديگری قابل دسترس است و خودافشـايى در حـّد پـايينى قـرار دارد

هـا  كه پيـام پس از آن. شود گران، روابط دوستانه مى سپس با تبادل اطالعات بيشتر بين تعامل

های مركزی شخصيت يكديگر پى  گران به ويژگى ساسى تبديل شدند، تعاملبه تبادالت اح

كنند تا اينكه نهايتاً بـا بيـان  تر حركت مى های درونى های بيرونى به سمت اليه برده و از اليه

هايشـان اسـت  ترين احساسات، تجربيـات و خواسته هايى از وجودشان كه حاوی عميق جنبه

وسـعت و  ،هـا خودافشايى و خوداظهاری دو طرفه به پيـام به سطحى از صميميت رسيده و با

  .)7و6 :1385بخش،  دهقان و نيك(دهند  عمق بيشتری مى

  های اجتماعى شبكه

ها هستند كه اين روزها در كانون توجه  نسل جديدی از وب سايت ١های اجتماعى شبكه

بنای تشكيل اجتماعـات بر م ،ها گونه سايت اين. اند كاربران شبكه جهانى اينترنت قرار گرفته

رد ای از كاربران اينترنتى، بـا ويژگـى خاصـى را گِـ كنند و هر كدام دسته آنالين فعاليت مى

داننـد كـه امكـان  های اجتمـاعى مى ای از رسـانه های اجتماعى را گونـه شبكه. آورند هم مى

نـت را گـذاری محتـوا در اينتر يابى به شيوه جديدی از برقراری ارتباط و بـه اشـتراك دست

  .)91و 90: 1393حسينى، (اند  فراهم آورده

 بـرایهای اينترنت است كه توانايى كـاربران را  ترين عرصه شبكۀ اجتماعى يكى از مهم

توان گفت پـرداختن بـه  به همين دليل مى ؛يك صاحب رسانه باال برده عنوان بهتوليد محتوا 

های اجتمـاعى،  ز حضور شبكهقبل ا. شبكۀ اجتماعى در قرن حاضر بسيار حائز اهميت است

تنهـا حضـور  ،1997زيرا تـا قبـل از سـال  ؛شد شناخته مى 1فضای مجازی تحت عنوان وب 

                                                           
1. Social Network 
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داد كه از قيد مكان و زمان رهـايى يابنـد و  ها به كاربران اجازه مى اينترنت در درون خانواده

بـه  1997با حضور شبكه اجتماعى در سال  .سرعت كسب كنند را به خود خواه اطالعات دل

بود كه به كاربران خود اجازه داد برای خود پروفايلى داشته باشـند و  ١»سيكس دگری«اسم 

  .وب تعاملى در زندگى بشری سر برآورد معنای به 2با دوستان خود در تعامل باشند كه وب 

بـا حضـور  1383حـدود سـال در گسـترده  طور بـههای اجتماعى در ايـران  مفهوم شبكه

در ميان كاربران ايرانـى رواج پيـدا كـرد و در مـدت كوتـاهى بـه » كاتاور«شبكه خارجى 

قدری سريع رشد كرد كه پس از برزيل و آمريكا، ايران سومين كشور حاضـر در اوركـات 

شايد بتوان نخستين شبكه اجتماعى را كه در فضـای اينترنـت شـكل گرفـت،  ،در ايران. شد

كننـد  لـوب را فيلتـر اوركـات ذكـر مىبرخى يكى از داليل تولد ك. دانست» كلوب«سايت 

  .)30و  29: 1393افراسيابى، (

های اجتماعى آنالين يا خدمات مبتنى بر وب است كـه بـه كـاربران اجـازه  ظهور شبكه

دهد كه پروفايلى را برای نمايش و ارائه خود بسازند و عاليق و افكـار خـود را بـا ديگـر  مى

تعـداد  ،بـوك، در مـدت كوتـاهى تولـد فـيس ی كـه بـاطور بهكاربران به اشتراك بگذارند 

ارتباطات اينترنتى، كيفيت ارتباطـات . بوك شدند بيشتری از افراد در سراسر دنيا عضو فيس

دهند كـه بـا غلبـه بـر زمـان و  چهره را ندارند ولى در عوض، به فرد اين امكان را مى به چهره

. )Hargittai, 2007(طريـق بازنشـانند فضا با ديگران ارتباط برقرار كند و هويّت خود را از اين 

های اجتماعى مجازی، خدمات آنالينـى هسـتند كـه بـه افـراد اجـازه  به عبارت ديگر، شبكه

دهند در سيستمى مشخص و معين، پروفايل شخصـى خـود را داشـته باشـند، خـود را بـه  مى

. برقرار كننـدشان را به اشتراك بگذارند و با ديگران ارتباط  ديگران معرفى كنند، اطالعات

هـای  بـا ديگـران را حفـظ كننـد و هـم ارتباط خـود توانند هم ارتبـاط از اين طريق افراد مى

  . )212 :2007بويد و واليسون (اجتماعى جديدی را شكل دهند 

  كام داتسايت كلوب 

يـك شـبكه  عنوان بـه 1383كه در يكم دی مـاه سـال  ٢كام داتگاه اينترنتى كلوب  وب

                                                           
1. Sixdegrees 

2. Cloob.com 
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  مــرور زمــان و بــا  انــدازی شــد، بــه ه تجــارت الكترونيــك صــبا راهاجتمــاعى توســط موسســ

به سايتى معروف در زمينـه ارتباطـات اينترنتـى بـدل شـده اسـت  ،گسترش اينترنت در ايران

در  ،شـود گفتـه مى» جامعه مجازی ايرانيـان«كه به فارسى  كام داتكلوب . )85: 1388عاملى، (

های اقوام  ايرانى و به زبان فارسى و زبان مدتاً عواقع يك سايت ايرانى است كه كاربران آن 

طبق آخرين آمارهـای  ،گاه كلوب وب. كنند ايرانى در اين فضا با يكديگر ارتباط برقرار مى

هـزار  130حـدود  ،چنين در هفتـه هم. هزار كاربر دارد 600ميليون و  2بيشتر از  ،اعالم شده

گاه انجـام  ساعت گردش داخلى در وبهزار  700حدود  ،گاه و در ماه ورود مستقل به وب

بـه كـاربران  ،سـايت كلـوب). وگو با مدير سايت كلـوب سايت ويكى پديا، گفت(شود  مى

هـای بـرخط  تواننـد در آلبوم افـراد مى. دهد تا به چند شيوه، خود را معرفـى كننـد امكان مى

ات شخصى ها و اطالع سرگرمى ،ها های خود را به نمايش بگذارند، عالقمندی خود، عكس

  .خود را بيان و به اشتراك بگذارند

  نظريه نمايشى گافمن

معرفـى خـود در «نظريـه  ،كه دربـاره خـود مطـرح شـده اسـت ىهاي نظريه ترين مهميكى از 

» خـود«مفهـومى كـه گـافمن از . پـردازيم است كه در اينجا مى ١از گافمن» زندگى روزمره

دانـد كـه افـراد و  هـايى مى ا بـه شـيوهاو، معرفـى خـود ر. دارد، سخت تحت تأثير ميد است

در  ،گـافمن.گيرنـد كردن و بيان و معرفى خودشان به ديگران به كار مـى ها برای عمل گروه

دهـد و سـپس بـه  پردازد كـه در ابتـدا تعريفـى از خـود ارائـه مى مى» خود«اين اثر به مفهوم 

  .كند چگونگى معرفى خود در زندگى روزمره اشاره مى

ای  واسـطه كيستى شخص است و اثری نمايشى است كه از صـحنه بـى مفهومى از ،خود

برای فهم تعـامالت اجتمـاعى  ،گافمن. )250: 1389ريتزر، (شود  شدن، پديدار مى در حال ارائه

او بـا اسـتفاده از اسـتعاره . كنـد اسـتفاده مى »نمـايش«روزمره، از يك اسـتعاره هنـری يعنـى 

های متعددی  يك از ما نقش كند كه در آن، هر ای را توصيف مى نمايش، زندگى اجتماعى

                                                           
1. E.Goffman 
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متفـاوتى  های نسـبتاً  نسخه ،كنيم و برای مخاطب های مختلف اجتماعى بازی مى را در صحنه

  . )183: 1387ميروويتز، (داريم  از خودمان عرضه مى

برای اشاره به مكانى كه اجرا  ١»جلوی صحنه«برای استعاره نمايش، از اصطالح  ،گافمن

های اجرا نه برای حضار بلكه بـرای جلـوی  برخى از جنبه. استفاده كرد ،شود ائه مىدر آن ار

با اجرا در جلوی صحنه، فـرد ممكـن اسـت تـالش كنـد . شوند صحنه به نمايش گذاشته مى

برداشتى ايجاد نمايد مبنى بر اينكه معيارهای خاصـى از طريـق فعاليـت وی حفـظ و تجسـم 

مربوط اسـت بـه  ،اولى. توان در دو گروه وسيع قرار داد مى اين معيارها را. شوند بخشيده مى

زند يـا درگيـر تبـادالت متقابـل از طريـق  شيوۀ رفتار مجری با حضار وقتى با آنها حرف مى

  مربـوط بـه شـيوۀ رفتـار  ،گـروه ديگـر. شـوند وگو مى حركاتى اسـت كـه جـايگزين گفـت

زنـد  اما لزوماً با آنهـا حـرف نمى وقتى در دامنۀ ديد يا شنوايى حضار قرار دارداست مجری 

  .)124: 1391گافمن، (

پشـت «قه پشـتى يـا طعالوه بر منطقه جلوی صحنه، صحنه ديگری نيز وجود دارد كه من

پشـت صـحنه را . شـوند شـده ظـاهر مى نام دارد و جايى است كه حقـايق سـركوب ٢»صحنه

اجـرای خـاص بـه  توان مكانى تعريف كرد كه در آن برداشت ايجادشده در مورد يـك مى

البتـه كاركردهـای بـارز زيـادی بـرای  ؛شود امری عادی نقض مى عنوان بهشكلى آگاهانه و 

تـوان ظرفيـت يـك اجـرا در  جايى است كـه مى ،پشت صحنه. هايى وجود دارد چنين مكان

چيزی فراتر از خودش را با زحمت در آنجـا جعـل كـرد؛ جـايى كـه توهمـات و  دادن نشان

به عبارت ديگر در منطقه جلو يـا روی . )129و  128: همان(شوند  ه طرح مىآزادان ،ها برداشت

هسـتند و تصـوری   صحنه، اجراكنندگان برای اجرای يك نقش خاص، در حضور مخاطبان

به عبارت ديگـر، . )183: 1387ميروويتز، (كنند  آل از يك نقش اجتماعى را بازی مى نسبتاً ايده

های رسمى يا دارای اسـلوب  افراد نقش ،تند كه در آنهايى هس مناطق روی صحنه، موقعيت

جايى است كه وسايل و اسباب الزم بـرای نمـايش را  ،مناطق پشت صحنه. كنند را بازی مى

منـاطق . سـازند تر آمـاده مى های رسـمى كنند و خود را برای كنش متقابل در محيط مهيّا مى
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توران اســت كــه در آن پشــت صــحنه يــك تئــاتر، يــا آشــپزخانه رســ ماننــد ،پشــت صــحنه

موّدب و ظاهری تميز  ،ها خدمت رستوران ممكن است در جلوی صحنه و پيش مشتری پيش

موقعى كه در پشت صحنه قرار بگيرند ممكن است به تمسـخر  ،همين افراد] اما[داشته باشند 

  .مشتريان بپردازند

تملّـك نـه در  ،خـود ،بـه عبـارت ديگـر ؛دانـد خود را يك هويت مسـتقل نمى ،گافمن

اثری نمايشى است  ،خود. كنشگر كه محصول تعامل نمايشى ميان كنشگر و حضارش است

خيزد و لذا در برابر وقفه و قطع در زمـان اجـرای نمـايش آسـيب  كه از صحنه نمايش بر مى

ايى از خود را نمايش دهند كه مـورد  كوشند جنبه افراد هنگام تعامل مى ،به عالوه. پذيرد مى

كوشند خودی را كه به تماشـاگران  گران مى كنش. )218: 1390ريتزر، (است پذيرش ديگران 

آن را طبيعــى  پذيرنــد و ضــمناً ايى نيرومنــد باشــد تــا ديگــران آن را ب ارائــه دهنــد بــه انــدازه

 ؛قضاوت بهتری از شخصيّت آنها داشـته باشـند ،بيشتر افراد دوست دارند ديگران. بيانگارند

فضای مجـازی و سـايت . آل آنها باشد دهند كه خود ايده مىبه همين جهت خودی را ارائه 

كنند تا خود را هرگونه كه مايـل هسـتند در  كلوب نيز اين امكان را برای كاربران فراهم مى

  . اين فضا به نمايش بگذارند

  موريس روزنبرگ »خود«

خـود . شـود ميان خوِد موجود، خوِد دلخواه و خوِد وانمودی نيز تمـايز قائـل مى ،روزنبرگ

خـود دلخـواه، تصـويری  ،اكنون از شكل خودمـان داريـم موجود، تصويری است كه ما هم

ای اسـت كـه مـا در يـك  است از آنچه كه دوست داريـم باشـيم؛ و خـود وانمـودی، شـيوه

سـه خـودی كـه روزنبـرگ اشـاره . )290: 1377ريتـزر، (دهيم  خودمان را نشـان مـى ،موقعيت

خود موجود، آن خـودی اسـت كـه االن داريـم و  ؛ن هستيمنوعى همه ما درگير آ كند به مى

 دلخواه و خودِ  كه خودِ  -اما دو خود ديگر. واقعى نيز نام برد خودِ  عنوان بهشايد بتوان از آن 

دلخواه، يك خود آرمانى در ذهن خود  يعنى فرد در خودِ  ؛خود غيرواقعى است - وانمودی

گـذارد و اينجاسـت كـه  را به نمـايش مى كند و در خود وانمودی نيز فرد خودش تصور مى

  .پردازيم آل باشد كه به آنها مى خود ايده ،دهد سعى دارد خودی كه ارائه مى
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يـك  نظـر گرفتـه و دربـاره هـر ها و تصـاوير متفـاوتى در جلوه ،»خود«روزنبرگ برای 

  :كند تعريفى ارائه مى اختصار طور به

يا تصويری كه فرد در حال حاضـر و  عبارت است از تصّور و ؛»حاضر -خودپنداره« -1

است كه در باال بـه آن » خود موجودی«كه همان . در ذهن دارد» خود«در اينجا و اكنون از 

  .اشاره شد

كند بهترين حالت از خود  عبارت از شخصيتى است كه فرد تالش مى ؛»آل من ايده« -2

فرويد است كه برای » ن برترسوپر ايگو يا م«روزنبرگ، اين خود همانا  به نظر. را نشان دهد

  .كند فرد بايدها و نبايدها را تعيين مى

شخصيتى كه فرد با انديشيدن بـه او بسـيار شـادمان و  از عبارت است ؛»خود آرمانى« -3

  .شود مسرور مى

كوشد تا آن را در  كه فرد مى» خود«تصويری از از عبارت است  ؛»شده خود معرفى« -4

شده روزنبرگ سر و  در اين پژوهش ما با خود معرفى. يش بگذاردمقابل ديدۀ جهانيان به نما

شده اسـت  معرفى خواهد به ديگران نمايش دهد خودِ  يعنى آن چيزی كه فرد مى. كار داريم

برگرفتــه از ســايت (نيــز باشــد ... و » خودآرمــانى«و » آل خــود ايــده«توانــد شــامل  كــه ايــن مى

http://ejtemaeij.persianblog.ir/page/magaleh تا حسينى سوق، بى :ترجمه(.  

يك فضای تعاملى نوظهـور، بـرای  عنوان به ،های اجتماعى اخّص شبكه طور بهاينترنت و 

نظريـه  سـبب،يك صحنه نمايشى در نظر گرفته شده است و بـه همـين  مثابه بهمطالعه حاضر 

شده از روزنبرگ در مـورد شـبكه اجتمـاعى كلـوب در  گافمن و خود معرفى» خود«معرفى 

امكانات جديدی را برای تعامل و  ،های تعاملى فضای مجازی و شبكه. نظر گرفته شده است

در فضـای مجـازی بـه دليـل امكانـات . سـازد گسترش روابط بـين افـراد را امكـان پـذير مى

های گوناگون فراهم  را به روش» خود«نمايش  گوناگونى كه در آن تعبيه شده است، امكان

شـده  معرفى نظريه معرفى خود در زندگى روزمره گافمن و خودِ  دليل،به همين . كرده است

گـوی  پاسـخ ،هـا اين نطريـه. های اين تحقيق انتخاب شده است نظريه عنوان به ،از روزنبرگ

ی مجـازی، فرصـت ارائـه توان گفت كه افراد در فضا مى ،در مجموع. نيازهای تحقيق است

تواننـد  خودهـايى كـه مى ؛آل خويشتن را تا حـدودی در اختيـار دارنـد خود مطلوب و ايده

. پشت صحنه فرد در دنيای واقعـى يـا تركيبـى از پشـت صـحنه و جلـوی صـحنه وی باشـند
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تواند در حكـم جلـوی صـحنه خـود و ديگـران و هـم در  فضای مجازی در اين معنا هم مى

  . نان باشدحكم پشت صحنه آ

خـود واقعـى، خـود  :از ايم كه عبارتند در بررسى انواع خود، به سه نوع خود دست يافته

دهـد كـه  خود واقعى يعنى فرد آن چيزی را از خودش نشـان مى. شده آرمانى و خود معرفى

همان خودی است كه فرد در خيالش دارد بـه آن برسـد و سـعى  ،خود آرمانى. واقعى است

شـده كـه  گرايانه معرفى كند و خـود معرفـى آرمان صورت بهارد خود را كند و دوست د مى

توانـد نـه خـود  هم آرمانى و همچنين مى و يعنى هم واقعى ؛تواند شامل هر دو آنها باشد مى

فرد مايل باشد خودش را به آن صورت معرفى كنـد و  نه خودآرمانى باشد و صرفاً  و واقعى

  .ام داديمشده ن به همين جهت به آن خود معرفى

كلـوب از ايـن جهـت اهميـت دارنـد كـه افـراد دسـت بـه  ويژه های اجتماعى و به شبكه

های  عاليـق و ديـدگاه دادن نشـان برایو از ارتباطات اجتماعى ) خودنمايى(افشاگری خود 

قـدر مهـم هسـتند كـه محلـى بـرای  های اجتمـاعى آن شـبكه. كننـد ذهنى خـود اسـتفاده مى

توانستند انجام دهند، اكنـون بـه  كاربران كارهايى را كه قبًال نمىخودنمايى كاربران شده و 

بنـابراين  .توانند خود را به نمايش بگذارند و هويتى جديـد از خـود نمايـان كننـد راحتى مى

كنند كه در اين پژوهش  های اجتماعى فضايى را برای معرفى و نمايش خود فراهم مى شبكه

  .وزنبرگ به تحليل نتايج خواهيم پرداختهای گافمن و ر با استفاده از نظريه

  روش تحقيق 

شـده از  های استخراج باشد كه به كمك داده ای مى پيمايشى و مشاهده صورت بهاين تحقيق 

جا كه هدف ايـن پـژوهش،  از آن .پردازد ها مى به تعريف و تحليل و مقايسه داده نامه پرسش

ايـن كـاربران در فضـای غيرمجـازی كاربران شبكه اجتماعى كلوب بوده است و پيداكردن 

كار دشواری است و از طرف ديگر، تمامى جامعـه مـورد بررسـى، عـالوه بـر دسترسـى بـه 

 1»گوگــل داكــس«ای در محــيط  نامه پرســش ،اينترنــت، كــاربری فعــالى در آن فضــا دارنــد

برای كاربران حاضر در كلـوب فرسـتاده شـد تـا بعـد از  نامه پرسشطراحى گرديد و لينك 

                                                           
1  . Google Docs 



  1395سال چهارم، شماره دوم، پاييز   144

ها را از اكسل  انتقال داده شد و سپس پاسخ 1آنها به محيط اكسل ،ها دريافت شد پاسخ اينكه

 ،بنابراين روش اين پژوهش. كرديم و به تحليل نهايى پژوهش پرداختيم spssوارد نرم افزار 

جامعـه (جامعه آماری اين تحقيق، كـاربران شـبكه اجتمـاعى كلـوب . پيمايش آنالين است

انتخـاب نمونـه از  منظور به ،در اين تحقيق. باشد كه فعاليت مستمر دارند مى) مجازی ايرانيان

 در اين پـژوهش. شده استهای در دسترس استفاده  های غيراحتمالى يعنى نمونه گيری نمونه

را بـرای  نامه پرسـشبـه عبـارتى . گيری مبتنى بر دسترسى انتخاب شده است پيمايشى، نمونه

پاسخ  نامه پرسشارسال شد تا به  ،د و در دسترس هستندكاربرانى كه در كلوب حضور دارن

  .نفر بودند 370هايى كه در اين پژوهش شركت كردند  تعداد نمونه .دهند

  روايى

ای كـه  گيری متغيّـر يـا سـازه روايى بيانگر آن است كه آيا ابزار ما قادر به سـنجش و انـدازه

يى با اين مسـاله سـروكار دارد كـه باشد يا خير؟ در واقع، روا برای آن ساخته شده است، مى

بيابـانگرد، (كنيم  كند كه ما فكر مى مى گيری تا چه حد چيزی را اندازه گيری يك ابزار اندازه

هـای  ، از تحقيقنامه پرسـشدر اين پژوهش بـرای سـنجش برخـى از متغيرهـای . )336: 1384

 ،ا را آزمـوده بودنـدگرفته در گذشته كه مفهوم و متغير مشابه با مفهوم مورد نظـر مـ صورت

های  شده از تئوری ها بر اساس مفاهيم استخراج همچنين تعدادی از گويه. استفاده شده است

شده در بحث نظری استفاده شده و در نهايت پس از مصـاحبه بـا تعـدادی از اسـاتيد و  اشاره

اعتبـار  توان گفت كـه بنابراين مى. اند های اجتماعى تنظيم شده شبكه زمينهنظران در  صاحب

  . يا اعتبار از نظر كارشناسان است) ظاهری(اعتبار صوری  ؛اعتبار صوری است ،اين پژوهش

  )قابليت اعتماد(پايايى 

نبـاخ وهـای مـورد اسـتفاده در تحقيـق از روش ضـريب آلفاكر برای سـنجش مقياس ،پايايى

از جملـه گيری  برای محاسبه همـاهنگى درونـى ابـزار انـدازه ،اين روش. استفاده شده است

ها كـه  ها، برخـى از گويـه با محاسبه ضرايب هر يك از شـاخص. رود به كار مى نامه پرسش

                                                           
1. Excel 
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بـا توجـه بـه نتـايج  .از مقياس حذف گرديدنـد ،موجب كاهش ضريب آلفای مقياس شدند

ها مورد آزمون قرار گرفت كـه نتـايج ايـن  اصلى، مجدداً پايايى گويه نامه پرسشحاصل از 

  . آمده استآزمون در جدول زير 

  ضريب آلفای كرانباخ: 1جدول 

  تحقيق های يافته

  برحسب متغيرهای جمعيتى گويان پاسختوزيع : 2جدول 

  نام متغير فراوانى درصد نام متغير فراوانى درصد

44 164 15-24 

  سن

 مرد 201 54

 زن 169 46 34-25 206 56  جنسيت

 كل 370 100 كل  370  100

 ترك  117  31

  قوميت

 زيرديپلم 31  8

تحصيالت

 ديپلم 64  17 لر 29  8

 كاردانى  44  12 كرد 26 7

 كارشناسى  143  39 فارس  170  46

 ارشد كارشناسى  77  21 عرب 11 3

 دكتری  11  3 بلوچ 6 2

 كل  370  100 گيلك 7 2

 مجرد 298 81 مازنى 4 1
ت وضعي

  تاهل
 متاهل 72 19 كل  370  100

 كل 370 100 

  ضريب آلفای كرانباخ  شاخص

  80/0  نحوه خوداظهاری كاربران
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را بـر حسـب متغيرهـای جمعيتـى  گويان پاسـخهای تجربى  توزيع داده ،2جدول شماره 

درصــد از  370N = ( ،54(از كــل حجــم نمونــه تحقيــق  ،براســاس شــواهد .دهــد نشــان مى

درصـد  39. باشـند زن مى) نفر 169( گويان پاسخدرصد از  46مرد و ) نفر 201(گويان  پاسخ

) نفـر 77( گويان پاسـخدرصـد از  21مقطع تحصيلى كارشناسى و ) نفر 143( گويان پاسخاز 

درصـد از  17ارشـد يـا در حـال تحصـيل در آن مقطـع هسـتند و  دارای مدرك كارشناسـى

) نفـر 44( گويان پاسخدرصد از  12تحصيالت . نيز دارای ديپلم هستند) نفر 64( گويان پاسخ

نيـز دارای تحصـيالت ) نفـر 31( گويان پاسـخدرصد از  8ارای مدرك كاردانى و را افراد د

. دارای تحصـيالت دكتـری هسـتند) نفر 11( گويان پاسخدرصد از  3زيرديپلم هستند و تنها 

ترين فراوانى  دارای پايين ،دارای باالترين فراوانى و مقطع دكتری ،بنابراين مقطع كارشناسى

درصـد  19مجرد و ) نفر 298( گويان پاسخدرصد از  81دهد  مى نشان ،جدول فوق. باشد مى

تعـداد مجردهـا در شـبكه اجتمـاعى  ،بنـابراين. باشـند نيز متاهـل مى) نفر 72( گويان پاسخاز 

 24-15در گـروه سـنى ) نفـر 164( گويان پاسخدرصد از  44. ها است كلوب بيشتر از متاهل

ــر 206( گويان پاســخدرصــد از  56ســال و  ــد 34-25گــروه ســنى در ) نف ــرار دارن . ســال ق

درصـد از  46. سال قـرار دارد 34تا  25در گروه سنى  گويان پاسخبيشترين تعداد  ،عبارتى به

ــارس، ) نفــر 170( گويان پاســخ ــرك، ) نفــر 117( گويان پاســخدرصــد از  31ف درصــد  8ت

درصـد از  3قوميـت . كرد هستند) نفر 26( گويان پاسخدرصد از  7لر، ) نفر 29( گويان پاسخ

 2هـر كـدام بـا ) نفر7(و گيلگ ) نفر 6(نيز عرب بوده و قوميت بلوچ ) نفر 11( گويان پاسخ

  . دهند را تشكيل مى) نفر 4( گويان پاسخدرصد از  1درصد و قوميت مازنى با 

  توصيف متغيرهای نحوه خوداظهاری

  های نحوه خوداظهاری شاخص )3جدول شماره 

  نظری ندارم  كامال مخالفم  مخالفم  موافقم كامال موافقم  نحوه خوداظهاری

 صورت بهكاربران خودشان را 

  .كنند مثبت معرفى مى
28  54  12  1  5  
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  نظری ندارم  كامال مخالفم  مخالفم  موافقم كامال موافقم  نحوه خوداظهاری

كاربران خودشان را به شكل 

  .كنند غيرواقعى معرفى مى
25  57  11  2  5  

كاربران كلوب خودشان را 

  .كنند شخص موفقى معرفى مى
25  55  13  1  6  

كاربران خودشان را احساسى 

  .كنند مىمعرفى 
23  56  13  1  7  

كاربران خودشان را فردی 

  .كنند غيرمذهبى معرفى مى
9  21  44  9  17  

كاربران خودشان را فردی 

  .كنند توانمند معرفى مى
22  61  9  1  7  

كاربران خودشان را مخالف نظام 

  .كنند حاكم معرفى مى
8  19  37  13  23  

كاربران خودشان را نخبه معرفى 

 .كنند مى
16  38  28  3  15  

  11  4  21  45  19  شاخص نحوه خوداظهاری

  

براسـاس شـواهد . ناظر به نحوه خوداظهاری كاربران در كلـوب اسـت )3جدول شماره 

 25های جدول فـوق موافـق،  در مجموع با گويه گويان پاسخدرصد از  64به ترتيب  ،جدول

بـر . دارنـدهای فوق نظری ن درصد آنان نيز در مورد گويه 11مخالف و  گويان پاسخدرصد 

كـاربران خودشـان را فـردی « : توان گفت كه در نحـوه خوداظهـاری، گويـه مى ،اين اساس

درصد موافقت، دارای بيشترين ارزيـابى و موافقـت اسـت و  83با  ،»كنند توانمند معرفى مى

كنند و كـاربران خودشـان  مثبت معرفى مى صورت بهكاربران خودشان را «: های سپس گويه

باالترين موافقـت بـين  ،درصد موافقت 82هر كدام با  »كنند اقعى معرفى مىرا به شكل غيرو

هايى چون كاربران خودشـان را  كاربران در نحوه خوداظهاری، با گويه .كاربران را داراست
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درصد مخالفت و كاربران خودشان را مخـالف نظـام  53كنند با  فردی غيرمذهبى معرفى مى

های  خالفـت، دارای بـاالترين مخالفـت در بـين گويـهدرصـد م 50كنند با  حاكم معرفى مى

، كاربران برای معرفى خودشان، خـود را به عبارتى ديگر .مربوط به نحوه خوداظهاری است

نـد و همچنـين خـود را كمتـر شـخص كن شخصى موفق، نخبه، مثبـت و توانمنـد معرفـى مى

  .اند مذهبى و مخالف نظام حاكم معرفى كردهغير

  هاریجنسيت و نحوه خوداظ

  جنسيت و نحوه خوداظهاری )T( آزمون تى مستقل )4جدول شماره 

  

 ،ابتـدا. بيـانگر اسـتجنسيت و نحوه خوداظهـاری آنـان در كلـوب را  )4جدول شماره 

 ،براساس شواهد جدول، سطح معناداری لـوين تسـت ؛كنيم برابری واريانس را مشخص مى

با ) -t )2.939مقدار آزمون . شود ها معلوم مى برابری واريانس ،بنابراين .باشد مى 0.05باالی 

  ن معنــادار اسـت و بــي 0.99بــا اطمينـان  ،بنـابراين .اســت 0.01كمتـر از ) Sig(سـطح خطــای 

  تفـاوت معنـادار  ،دو متغير جنسيت و نحـوه خوداظهـاری آنـان در شـبكه اجتمـاعى كلـوب

 . وجود دارد

ميـانگين نمـره . گـو نيـز در جـدول آمـده اسـت مقدار تفاوت بين مـردان و زنـان پاسـخ

زن در مـورد  گويان پاسخو ميانگين نمره  29.1مرد در مورد نحوه خوداظهاری  گويان پاسخ

مـرد، در  گويان پاسـخزن نسـبت بـه  گويان پاسخ ،بنابراين. باشد مى 30.1نحوه خوداظهاری 

 نحوه خوداظهاری

 

  جنسيت      

  ميانگين
  لوين تست

)Sig( 
T 

  معناداری

sig 

تفاوت 

  ها ميانگين

  29.1230  مرد
0.860  2.939 -  0.003  1.01594-  

  30.1389  زن
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 گويان پاسـخكنند و ميانگين نمره  نحوه خوداظهاری، خودشان را مثبت و آرمانى معرفى مى

تفاوت بين زنان و مردان  دهنده نشاناز ميانگين نمره مردان بيشتر است و اين  ،نمره 1.01زن 

ــان در  ــاالتر در ايــن مــورد يعنــى نحــوه . باشــد كلــوب مىو نحــوه خوداظهــاری آن نمــره ب

نمره پايين يعنى نحوه خوداظهاری بـه شـكل واقعـى و كمتـر  و مثبت و آرمانى خوداظهاریِ 

  . آرمانى است

  مشاهده صفحات كاربران

پژوهش، ما خود را درگير مشـاهده پروفايـل كـاربران كـرديم تـا  نامه پرسشقبل از اجرای 

پروفايـل  200 دليل،به همين . صفحه شخصى را در تحقيق لحاظ كنيمخوداظهاری آنان در 

نتايجى به عمل آمده است كـه بـه شـرح  ،از اين مشاهده. از كاربران كلوب مشاهده گرديد

  :زير است

هر فردی در كلوب مجاز است تا يك عكـس را در پروفايـل خـود در معـرض : عكس

عكس واقعـى افـراد را  ،ما در اينجا. شوند ها به چند دسته تقسيم مى عكس. نمايش قرار دهد

  .توانيم تشخيص بدهيم نمى

افـراد عكـس  ،در اينجـا. رسد تصاوير واقعى از افراد باشند هايى كه به نظر مى عكس -1

از جملـه عكـس در منـزل كـه فـرد در آنهـا در  .گذارند گوناگونى از خود را به نمايش مى

هـای  پرسـنلى و رسـمى، عكـس بـا لباس هـای شـود، عكس راحتى و آسايش نشان داده مى

همـراه دوسـتان و نظـاير آن  هـايى بـه اند يا عكس هايى كه در طبيعت گرفته معمولى، عكس

كـاربر از ايـن . دهنده شخصـيت كـاربر اسـت نشان ،ها هر كدام از اين نوع عكس. باشند مى

  .كند طريق خود را به ديگران معرفى مى

صـورت رنـگ شـكل  در ايـن. گذارنـد ايش نمىكاربرانى كه عكسى از خود بـه نمـ -2

هـم نشـانه شايد همين . بى رنگ استآآدمك هر پروفايل برای زنان نارنجى و برای مردان 

 ى مشـابه،اعتمـادی يـا مسـائل احتماالً آنها بـه خـاطر بـى. دهنده شخصيت كاربران باشد نشان

  .حاضر به ارائه عكس خود در كلوب نيستند

های فانتزی و رمانتيك يا تصاوير عاشقانه، عكس  شامل عكسنوع ديگر از تصاوير،  -3

در كلـوب بـه ... گـل و گيـاه و  ،هـايى از طبيعـت هـای معـروف، عكس بازيگران و بازيكن
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  .دهنده شخصيت افراد در سايت كلوب است ها نيز نشان اين عكس. شود نمايش گذاشته مى

خصى كاربر اسـت و همان عكس ش ،بهترين عكس برای معرفى خود در فضای مجازی

در . بايد در معرض نمايش قرار بگيرد تا كاربران ديگر تصوير واقعى فرد را مشـاهده نماينـد

هـای واقعـى خـود را بـه نمـايش  عكس ،بيشـتر افـراد ،كـام داتكه در سـايت كلـوب  حالى

هـای خـود در  شدن اطالعات و عكس كاربران به خاطر دزديده ،يعنى در واقع ؛گذارند نمى

  .جازی تمايلى به ارائه تصويری از خودشان در كلوب نيستندفضای م

بيشـتر . كننـد عنـوان مى نـام و نـام خـانوادگى خـود را ،در اين قسمت هـر كـاربری: نام

مرتضـى، مـريم، نوشـين، مهـدی،  :های عادی ماننـد از نام ،هايى كه مشاهده گرديد پروفايل

هـای غيرمعمـول ماننـد دختـر  ى از ناماستفاده شده بود ول... ساسان، يوسف، مهسا، زينب و 

  .كنند برای خود استفاده مىنيز ... تنها، زامبى اويل، عاشق گمنام، شيطون بال، ممل و 

قسـمت دربـاره مـن اسـت كـه  ،ترين بخش كلـوب بـرای خوداظهـاری مهم: درباره من

در . دكننـ كاربران در اينجا خودشان را در يك يا چند جمله برای ساير كـاربران معرفـى مى

. ى آرمانى بـرای ديگـران معرفـى كننـدصورت بهتمايل دارند تا خود را  ،اين قسمت كاربران

ــا ويژگى ــان خــود را ب ــون، خوشــگل، شــيطون، خــوش زن ــوس،  هــای چــون مهرب اخالق، ل

هـا توسـط كـاربران زن بيشـتر مـورد  كنند كـه ايـن ويژگى داشتنى، جيگر معرفى مى دوست

كه عبارتند اند  ههای ديگری نيز برای معرفى خود به كار برد ويژگى. تاكيد قرار گرفته است

گو، رقاص، اخالقم سگه، لجبـاز، عاشـق طبيعـت  مذهبى، عاشق همسر و خانواده، راست: از

  .كنند معرفى مى

كنند، يـك مـورد خـود را  شان معرفى مى كاربران زن در بعضى موارد خود را با قوميت

 ،همچنـين در بعضـى مـوارد. انـد رك معرفـى كردهتُـ نيـز خـود را ،كاربر زن 4الهيجانى و 

ــار كرده ــى خــود اظه ــرای معرف ــيم ورزشــى را ب ــداری از يــك ت ــد طرف ام،  پرسپوليســى ؛ان

های فوق، موارد ديگری نيـز دربـاره مـن نوشـته  به غير از ويژگى. ام ام و استقاللى تراكتوری

وگو بـا پسـرا  ، اهـل گفـتدوستى بيرون نت نيستم، شماره نميـدم: شده است كه عبارتند از

  .نيستم، اهل سكس نت و خارج نت نيستم

. »خيلى خوشگلم ،خب ديگه« :گويد گونه در مورد خود مى ساله اين 21سلما  ،مثال طور به

  . »شــيطون، مهربــون، جيگــر«: كنــد ســاله خــود را چنــين معرفــى مى 24ولو شــيــا نــازی كو
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پرسـت و پسـران  فـراری از دختـران آهـن«: نويسد گونه مى ساله نيز اين 23دختر تراختوری 

: كنـد معرفـى مى گونـه اينساله نيـز خـود را  45زهره » فقط برای خودم هستم. پرست مانكن

آرام، صبور، مهربـون و دارای انـرژی . پدرمو از دست دادم 90سال . ساله متاركه كردم 14«

انسـانيت را بـا پـول وقـت  رفاه و پول رو دوست دارم اما هيچ. اهل هيچ خالفى نيستم. مثبت

يك مورد خاص كه وضعيت كلوب را در قسمت درباره مـن  ،در نهايت. »كنم معاوضه نمى

هركس با يه هدفى مياد كلوب؛ يكى مياد مطلب «: نويسد مى گونه ايننوشته است مريم آريا 

، يكـى ميـاد مـخ )ايشاال كـه سـالم(، يكى مياد دوست پيدا كنه )حالت خيلى خوبشه(بخونه 

، يكى مياد اعتماد به نفسش )ايران ديگه(تست كنه، يكى مياد نياز جنسى شو رفع كنه  زنيشو

حـداقل اونقـدر : كنم، فقط يه خـواهش حاال هرچى، قضاوت نمى... پشت دروغاش بره باال

. هيچ حاشـيه بى !د خودتون باشين خودتونييآ وجود داشته باشيد تو اين پيج المصب من مى

  .»خوام نه شوهر ه اينجا ميام با كسى آشنا بشم نه دوست پسر مىمن ن. هيچ دوز و كلك بى

. پردازنـد عالوه بر كاربران زن، كاربران مرد نيز در قسمت درباره من به معرفى خود مى

اخـالق، صـادق، شـوخ و شـيطون، آرام و  هايى چون مهربون، زيبا، خوش خود را با ويژگى

بيـت و امـام  ق، موارد ديگری چون عاشق اهلهای فو به غير از ويژگى. كنند شاد معرفى مى

برای معرفى خودشان در كلوب اظهـار ... زمان، عاشق كمك به ديگران، از دروغ متنفرم و 

  .اند كرده

خـود را تحـت . كننـد شـان معرفـى مى كاربران مرد در بعضى موارد خـود را بـا قوميـت

همچنـين در . انـد ى كردهعناوين ترك و كرد و لر هستم و از شهر كرمـانم و كاشـانم معرفـ

استقاللى، تراكتوری،  ؛كنند بعضى موارد خود را با طرفداری از يك تيم ورزشى معرفى مى

كـاربران مـرد در بعضـى مـوارد خـود را بـا شـغل ... . بارسـلونايى و ، سـپاهانى ،پرسپوليسى

نس ليسـا ام، مهنـدس بـرق، دكتـر، فـوق من يك طلبه: مثال طور به .كنند خودشان معرفى مى

  ... .ريزی توريسم، تعميركار كامپيوتر و  برنامه

كنم  سعى مى«: گويد ساله برای معرفى خود اين چنين مى 24كيوان كريمى  ،مثال طور به

با همه مهربون و خودمونى رفتار كنم اما فكر نكن ازت خوشم مياد، برام شاخ بشى، شاخت 

: نويسـد مـى گونـه اينمعرفى خود  ساله برای 29يوسف فراهانى . »كه هيچ، گردنتو ميشكنم

يـه غريبـه بـرای . »بدون گذرنامه از خيالم عبور خـواهى كـرد، مهربانيـت را مـرزی نيسـت«
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طبع و به روز، بـا همسـن و سـاالی خـودم كـال  طلبه، شوخ«: نويسد مى گونه اينمعرفى خود 

كـنم  باهاشـون ارتبـاط برقـرار مـى ،جوونـا را خيلـى دوس دارم. كـنم دهه شصـتيا حـال مـى

: نويسـد ساله برای معرفى خود چنين مى 34حسين . »ها و تريپ خفنا مخصوصاً همين موفشن

  .»اخالق، سرم به كار خودمه، دوست دارم با همه ارتباط داشته باشم آرام، خوش«

. اند در اين قسمت نيز كـاربران عاليـق خـود را در پروفايـل بـه نمـايش گذاشـته: عاليق

اين اسـت كـه همـه كـاربران عاليـق خـود را بـه نمـايش  ،اشاره كنمايى كه بايد به آن  نكته

عاليـق خـود را نوشـته  ،نفـر 120نزديك  ،پروفايلى كه مشاهده شد 200از . نگذاشته بودند

معلوم شـد كـه كـاربران بـه  ،هايى كه بعد از مشاهده صفحات به عمل آمد بندی طبقه. بودند

. انـد بيشتر از همه چيز عالقه نشان داده ورزش، تفريح، گردش و مسافرت، موسيقى، طبيعت

گـردی، بـازی، عاليـق  عالئق ديگری نيز مانند خريد، عالقه به دين، تماشای تلويزيون، وب

روحيـات  دهنده نشاناين عاليق نيز . اند كاری و هنری، رقص و آشپزی نيز عالقه نشان داده

  .و شخصيت افراد در سايت كلوب است

قسمت كاربران نوع موسيقى، آلت موسيقى و نـام خواننـده را  در اين: عالقه به موسيقى

  .اند به نمايش گذاشته ،كه دوست دارند

با مشاهده صفحات كاربران به ايـن نتيجـه رسـيديم كـه كـاربران كلـوب، : نوع موسيقى

كننـد و موسـيقى جـاز و  موسيقى پاپ و سـنتى را بيشـتر از انـواع ديگـر موسـيقى پسـند مى

  .كمترين طرفدار بين كاربران كلوب بودمتاليك نيز دارای 

بيشتر از بقيه آلت  ،تار عالقه خود را به سنتور، ويولن، سه ،كاربران كلوب: آلت موسيقى

  .نيز دارای كمترين عالقمند بود ،اند و نى موسيقى نشان داده

های محبـوب  با مشاهده پروفايل كاربران به اين نتيجه رسيديم كـه خواننـده: نام خواننده

استاد شـجريان، معـين، مرتضـى پاشـايى، مهسـتى، هايـده، شـهرام نـاظری، : اربران كلوبك

البته خوانندگان ديگری نيز با تاكيد كمتر بودنـد كـه . محسن چاووشى و محسن يگانه است

تاركان، افتخاری، ساالر عقيلى، جهان، محمد عليزاده، ياس، شكيرا، جنيفر لوپز، : عبارتند از

  . ، داريوش، اصفهانىشكيال، حميرا، ابى

تر بگوييم، كاربرانى نيز بودنـد كـه نوشـته بودنـد از موسـيقى بدشـان  اگر بخواهيم دقيق

هر كـدام از ايـن . دهند آيد يا دو كاربر نيز نوشته بودند كه به نوحه و مولودی گوش مى مى
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ــه خوداظهــاری  دهنده نشــان ،ها موســيقى شخصــيت كــاربر اســت و كــاربر از ايــن طريــق ب

  .ردازدپ مى

های تلويزيون مورد بعدی برای خوداظهـاری فـرد در سـايت  برنامه: های تلويزيون برنامه

بندی اطالعات نتايج زير به دست آمده  با مشاهده صفحات كاربران و طبقه. باشد كلوب مى

كاربران مسابقات ورزشى و برنامه طنز و كمـدی و همچنـين مسـتند را بيشـتر از بقيـه . است

آموزشـى و مـذهبى نيـز در  ،های علمـى اخبار و برنامـه. كنند دارند و تماشا مى برنامه عالقه

اين بـود كـه  ،ای كه نظر محقق را به خود جلب كرد اما مسئله. مرتبه بعدی قرار گرفته است

های  كنند و در مقابل برنامه بيشتر كاربران اذعان كرده بودند كه تلويزيون ايران را تماشا نمى

ای كـه بيشـترين عالقمنـد را  هـای مـاهواره كننـد و از ايـن بـين، كانال اشا مىايى تم ماهواره

های رقـص  ای، برنامه های تركيه و سريال pmc ،gem tvكانال من و تو، فارسى وان،  ،داشت

  .را در پروفايل خود به نمايش گذاشته بودند... خرداديان و كشتى كج و 

فنجى، كاله قرمزی، خندوانه، مـاه عسـل، عمـو های تلويزيون ايران، باب اس اما از برنامه

. بيشـترين عالقمنـد را داشـت ،فـيلم پورنگ، فتيله، شوك و چهـار سـوی علـم و كانـال آی

شخصـيت كـاربران  دهنده نشـانهای تلويزيون نيـز  شايد بتوان گفت تماشای برنامه ،نوعى به

  .كند است و از اين طريق خود را به ديگران اظهار و معرفى مى

كنند را در پروفايـل خـود  هايى كه مطالعه مى كاربران نوع كتاب ،در اين قسمت: كتاب

هـای مـورد  كتاب عنوان بـههای رمان و اشـعار را  كتاب ،اكثر كاربران. اند به نمايش گذاشته

اما . مذهبى و درسى نيز مورد توجه كاربران بود ،های تاريخى كتاب .نوشته بودندشان  عالقه

پزشكى و سياسى كمتر مورد توجه  ،، ورزشى، فلسفىشناسى روانناسى، ش های جامعه كتاب

 ،های دكتر على شريعتى، اشعار فروغ فرخـزاد كتاب ،البالغـه قرآن و نهج. كاربران بوده است

    .مند بوده است همرتضى مطهری و اشعار سهراب سپهری دارای بيشترين عالق

صر صفحه شخصى آنـان، حـال و عنا كام داتبعد از توصيف فضای كلى سايت كلوب 

مطالعـات و بررسـى مـن در سـايت . پـردازم مى كـام داتهای سـايت كلـوب  به تحليل يافته

فضايى اجتماعى است كه در آن كـاربران  ،اين است كه كلوب هدهند نشان كام داتكلوب 

 ،»خود«برای معرفى و نمايش  كام داتسايت كلوب . پردازند و باهم مىگو به تعامل و گفت

كانات زيادی اعم از تصوير شخصى، اطالعـات ظـاهری، دربـارۀ مـن، وضـعيت كـاربر و ام
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كـردن ايـن توانـد بـا وارد ست كـه هـر كـاربر مىدر اختيار كاربران خود گذاشته ا مانند آن

خود را به بهترين شكل ممكـن بـه سـاير كـاربران معرفـى  كام داتعناصر در سايت كلوب 

كند به ايـن معنـى اسـت  كلوب برای كاربران ارائه مىهای مختلفى كه سايت  قسمت. نمايد

  .كه كاربر مجبور است از نظر ساختاری در چارچوب همين امكانات عمل كند

اشاره به اين نكته نيز حائز اهميت است كه كاربران برای تعامـل  ،در تحليل نمايش خود

بايـد  ]و لـذا[ شوند مى كام داتو يافتن دوستان قديمى و دوستان جديد عضو سايت كلوب 

در ايـن . عبور كننـد ،شدن گذاشته است از شرايط و چارچوبى كه سايت كلوب برای عضو

كلـوب يـا .دی .نـام و نـام خـانوادگى، آی :فقط چند مورد از پروفايل شخصى ماننـد ،زمينه

اجباری است و بقيه موارد موجود در پروفايل بـه اختيـار كـاربر  ،همان هويت كاربر كلوب

ا را در صفحه شخصى خود در كلوب ذكر كند يا از ارائـۀ اطالعـات شخصـى است كه آنه

  .عدول كند

به چند مورد برخورد كردم  ،ام ايى كه مورد مطالعه قرار داده صفحه 200از بين  ،بنابراين

اند و فقط به ذكر جنسيت، اسـم، سـن بسـنده  كه خودشان را در سايت كلوب معرفى نكرده

 ،در مقابل. اند را در فضای مجازی به نمايش نگذاشته» خود«افراد اين  ،در حقيقت. اند كرده

 كـام داتدر سـايت كلـوب » خود«تری از  كاربرانى هم هستند كه به نمايش و معرفى كامل

بـه شـدت » خـود«نمـايش و توصـيف ايـن  ،اند اما آن چيزی كه مورد توجـه اسـت پرداخته

مشـاهده مـا . صويری مثبت از خويشتن اسـتگرايانه و در راستای ارائۀ ت خواه و آرمان كمال

های كاربران نشان داد كه كاربران كلوب از عكس، جمالت زيبا و اشـعار بـرای  از پروفايل

بــودن و عــدم ارتباطــات  گمنــام. كننــد توصــيف ظــاهر خــود و شخصــيت خــود اســتفاده مى

ت پـذيرد ى تمام و كمال صورصورت بهشود تا نمايش و معرفى خود  چهره، سبب مى به چهره

  . و فرد هر تصوير دلخواهى از خود را به نمايش بگذارد

  گيری نتيجه

گـران  های اجتماعى مجازی، موضوع مورد عالقه بسياری از پـژوهش با توجه به اينكه شبكه

گـذرد، كـاربرد ايـن  حوزه علوم ارتباطات اجتمـاعى اسـت و عمـر چنـدانى هـم از آن نمى

وابط، اين پديده را تبديل به يك سـوژه تمـام عيـار های نوظهور در طيف وسيعى از ر شبكه
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دهد كه سـايت كلـوب  نشان مى ،مطالعه ما. های اجتماعى و ارتباطى كرده است در پژوهش

های زيـادی  يك فضای ارتباطى و اجتماعى، در بافت فرهنگ ايرانى قابليت مثابه بهكام  دات

د محلـى و جهـانى، بـرای كـاربرانش را برای ارتباط از راه دور و ارتباط همزمـان و در ابعـا

  .فراهم آورده است

  تــوان گفــت كــه كــاربران شــبكه اجتمــاعى  در مــورد نحــوه خوداظهــاری كــاربران مى

  كلــوب بــرای معرفــى خودشــان، خــود را شخصــى موفــق، نخبــه، مثبــت و توانمنــد معرفــى 

. انـد ذهبى و مخالف نظام حاكم معرفى كـردهمكنند و همچنين خود را كمتر شخص غير مى

هـای مثبـت و  توان به اين مسئله اشاره كرد كـه كـاربران خـود را بـا ويژگى مى مجموع،در 

  شــايد . ارائــه نكــات مثبــت از خودشــان هســتند دنبال بــهكننــد و هميشــه  آرمــانى معرفــى مى

  خـود آرمـانى اسـت تـا  ،كننـد بتوان گفت كه كاربران خودی را كه در كلـوب معرفـى مى

 .خود واقعى

فاوت بين جنسيت و نحوه خوداظهـاری در شـبكه اجتمـاعى كلـوب، نتـايج در بررسى ت

تفـاوت  ،نشان داد كه بين جنسـيت و نحـوه خوداظهـاری آنـان در كلـوب ،مستقل tآزمون 

، بنـابراين .اسـت 0.01كمتر از  ،)Sig(با سطح خطای ) -t )2.939مقدار آزمون . وجود دارد

ير جنسيت و نحـوه خوداظهـاری آنـان در شـبكه معنادار است و بين دو متغ، 0.99با اطمينان 

نمره است كه زنـان در نحـوه  ،1.01مقدار اين تفاوت . تفاوت وجود دارد ،اجتماعى كلوب

معنـى  بـدين ،نمره باالتر در اين زمينـه. اند نمره باالتری به خود اختصاص داده ،خوداظهاری

بـه نـوعى بـه خودشـيفتگى  ؛تر است گرايانه مثبت و آرمان ،است كه نحوه خوداظهاری آنان

  . اند تر از مردان معرفى كرده تر و آرمانى زنان خود را مثبت ،بنابراين. دچار هستند

  بـه شـرح ، پروفايل كـاربران كلـوب گرفتـه شـده 200ای كه از مشاهده و بررسى  نتيجه

  :زير است

ای به گذاشتن عكـس واقعـى خـود در كلـوب  كاربران كلوب برای معرفى خود، عالقه

 ،بـا ايـن همـه. داننـد شدن تصاويرشـان در كلـوب مى پخش و دزديده ،ندارند و دليل آن را

گذارنـد و ايـن  را در كلـوب بـه نمـايش مى خـود كاربرانى نيز هستند كه عكـس شخصـى

اكثـر  ،در نهايـت اينكـه. بيشـتر از كـاربران زن مشـهود بـود ،در بين كـاربران مـرد وضعيت

هـای عاشـقانه، بازيكنـان و  گيـاه و طبيعـت، عكس ،هايى مثـل گـل عكس ،كاربران كلوب
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گذارنـد و خـود ايـن امـر هـم بـه نـوعى  شان به نمـايش مى بازيگران معروف را در پروفايل

  .دهنده شخصيت كاربر است نشان

هايى  كاربران با معرفى عاليق خود، نوع موسيقى كه دوست دارند، نوع كتاب ،همچنين

نيز به نوعى به خوداظهاری  ،كنند كه از تلويزيون تماشا مى هايى كنند و برنامه كه مطالعه مى

  . اند شان را به ديگر كاربران معرفى كرده اند و شخصيت و روحيات پرداخته

 ،اسـت كـه در ايـن قسـمت »دربـاره مـن«قسمت برای خوداظهاری، بخش  ترين مهماما 

 بيعـت و خـدا وعاشـق ط ،اخالق، زيبا، شيطون كاربران خودشان را شخصى مهربون، خوش

توان نتيجـه گرفـت كـه اكثـر كـاربرانى كـه مشـاهده  مى ،بنابراين. كنند معرفى مى مانند آن

ــه و كمــال خــود را مثبــت و آرمــان ،گرديــد مشــاهده مــا از . كننــد خــواه معرفــى مى گرايان

نشان داد كه آنها از جمالت زيبا، اشعار برای معرفى خودشان  ،های كاربران كلوب پروفايل

خواهى از خود را بـه  بودن نيز سبب شده است تا هر فرد تصوير دل كنند و گمنام ه مىاستفاد

  .آرمانى بوده است،نمايش بگذارد كه در بيشتر موارد اين تصوير 

بودن فضای مجازی و شبكه اجتمـاعى  گمنام ويژه بهاين پژوهش و  های هبا توجه به نظري

بـا توجـه بـه . خـوريم وداظهـاری برمىای مهـم يعنـى نحـوه و چگـونگى خ كلوب، به مسئله

های مثبـت، توانمنـد و نخبـه  های پيمايش آنالين، كاربران برای معرفى خود از ويژگى يافته

هـای  ان را با ويژگىهای مشاهده پروفايل كاربران، خودش كنند و با توجه به يافته استفاده مى

 ،كـاربران كلـوب ،ن گفـتتـوا بنـابراين مى. كننـد اخالق و نخبه معرفى مى مهربون و خوش

ــه و كمــال خــود را شخصــى مثبــت، آرمــان ــوان از  كننــد كــه مى خــواه معرفــى مى گرايان ت

موجـب  ،بـودن در شـبكه اجتمـاعى كلـوب همچنـين گمنـام. خودشيفتگى آنـان حـرف زد

تری را برای خوداظهاری در  های متنوع گزينه ،شود كه كاربران در ارتباطات كامپيوتری مى

 ،مطالعه سايت كلوب ،همچنين. خودافشايى كنند ،اند كه مايل گونه آنباشند و اختيار داشته 

شـده از رونبـرگ  نشان داد كه نظريه معرفى خود در زندگى روزمره گافمن و خود معرفـى

 ،شدن فضای مجازی است كامپيوترهای شخصى و پيدا گيری كه مربوط به دوره قبل از اوج

  ی مجـازی و معرفـى و اظهـار خـود در ايـن فضـا را امكانات مناسـبى را بـرای تحليـل فضـا

  .كند فراهم مى
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