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 چكيده
 بيشتر شده باعث جوانان به ويژه جامعه مختلف اقشار سوي از اجتماعي هاي شبکه از فراوان امروزه استقبال

 به خدمات اجتماعي، هاي شبکه مختلف كاربردهاي بين سپري شود. در ها شبکه اين فراغت آنان در اوقات

 بسياري كاربران توانسته است است و كرده كسب بسياري موفقيت اينستاگرام مانند تصوير گذاري اشتراک

 براي محوري جايگاهي تصوير حاضر  رسد كه در جامعه نظر مي كند. بنابراين چنين به جلب خود به را

اند. قرارداده تأثير تحت زيادي اندازه تا را افراد ابرازگري خود شيوه اجتماعي هاي شبکه و دارد هويت ايجاد
 افراد به اين نتيجه رسيديم كه« خود نمايشي»گافمن در رابطه با مفهوم   در همين راستا با بررسي نظريه

و  دهند مي نشان هستند، واقعي در محيط آنچه از متفاوت و ديگر اي هگون به را خود اجتماعي هاي شبکه در
 ارائه و روابط از جديدي شکل اجتماعي، پيدايش هاي شبکه از ديگر بسياري به نوبه خود مانند اينستاگرام

 در افراد شده داده نمايش خود خود را موجب شده است. در اين پژوهش هدف ما بررسي اين بود كه آيا

نفر از دانشجويان  19خير؟ براي رسيدن به اين هدف  يا دارد تفاوت هاآن واقعي خود با راماينستاگ
گيري در دسترس انتخاب شدند و دانشگاه فردوسي مشهد كه كاربر فعال اينستاگرام بودند با روش نمونه

سنجش  از طرح تركيبي همزمان قياسي كه تركيبي از روش كمي و كيفي است بهره گرفتيم. به منظور
اي را طراحي كرديم كه توسط خود افراد و و براي بررسي صفحه  خود واقعي و نمايشي پرسشنامه

 Spssاينستاگرام شخص، توسط داوران تکميل شد. نتايج حاصل از تحليل آماري با استفاده از نرم افزار 
 نشان داد كه ميان خود واقعي و نمايشي اين كاربران تفاوت معناداري وجود دارد.

 خود نمايشي، خود واقعي. اينستاگرام، واژگان کليدی:
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 مسأله بيان

9شلدون روزمره، زندگي در هوشمند هاي تلفن گيري جاي به توجه با
 نشان خاطر چنين (2015) 

 ميان از است. غيرممکن افراد براي اجتماعي هاي رسانه كامل از استفاده توقف كه سازد مي

 گسترش حال در روز موبايلي روزبه اجتماعي هاي شبکه ،اجتماعي هاي رسانه مختلف هاي شکل

 به ها شبکه اين در عضويت با توانند مي هوشمند همراه تلفن داراي افراد  همه و است

فراوان اقشار مختلف  (. استقبال9،2013هامفيرس) بپردازند افراد با تعامل و گذاري محتوا اشتراک

 را فراغت خود اوقات عمده بخش ها آن شده، باعث جوانان خصوصاً اجتماعي هاي شبکه از جامعه

 جاللوند، و ؛ توسلي9919 افراسيابي، و بشير ؛9995 ،9ماندر (كنند سپري ها شبکه اين در

 شدن جهاني عصر در حضور و بودن اجتماعي به تمايل بشر از كه چنين رغبتي (.9911

 پوري، عقيلي، (كرده است تبديل مجازي اي جامعه به را اينترنت گيرد، محيط مي سرچشمه

اين چنين، اين دو جهان تأثيراتي  و دهد، جاي واقعي فضاي كنار در را خود توانسته و (9919

 (.9911توسلي، جاللوند،) متقابلي بر يکديگر دارند

 مانند تصوير گذاري اشتراک به خدمات اجتماعي، هاي شبکه مختلف كاربردهاي بين در

 كند، جلب خود به را بسياري توانسته است كاربران كرده و بكس بسياري موفقيت اينستاگرام

 ويدئو و عکس گذاري اشتراک به بر مبتني اي كه برنامه اينستاگرام روزافزون استفاده از رشد

 ،1هلبرگ (تصويري است اجتماعي هاي رسانه مندي عالقه و جذابيت افزايش از است، نشان

يك  حدود با اينستاگرام ،5استاتيستا سايت وب ياز سو شده منتشر گزارش آخرين (. طبق9995

 را آن كاربران درصد 19 كه هاي اجتماعي است، ترين شبکه محبوب ششم  رده در كاربر ميليارد

 .اند داده تشکيل سال 91 تا 96 بين افراد
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 های اجتماعی در بين کاربران فضای مجازی ميزان محبوبيت شبكه -1نمودار

 ميليون 91 حدود با تلگرام از بعد اينستاگرام نيز، 9فايننشل سايت در شده ذكر آمار بنا بر

 كرد كه بيان چنين توان مي بر اين اساس .است در ايران محبوب اجتماعي شبکه دومين كاربر

ملك  (دارد هويت ايجاد براي محوري جايگاهي تصوير و يافته تصويري حاضر، فرهنگي ي جامعه

 زيادي اندازه تا را افراد ابرازگري خود  شيوه اجتماعي هاي شبکه اراست اين در ( و9986 افضلي،

 در افراد هاي پروفايل در آنالين صورت به كه «خود» بازنمايي .است قرارداده تأثير تحت

 افراد ساير با بصري اي شيوه تا به دهند مي اجازه كاربرانشان به افتد مي اتفاق اجتماعي هاي شبکه

 تر قديمي هاي برخالف شبکه كه است حالي در اين (.9،9991و اليسون 9بويد) كنند برقرار ارتباط

 برقرار ارتباط تر عمومي صورت به كاربران امروزه بود، محدودتر و تر شخصي كه اطالعات افراد

 پروفايل در متني و كنند تگ خود تصاوير خواهند روي مي كه را هركسي توانندمي و كنند مي

افراد  كه نحوي به شده است، دشوارتر آنالين اظهارگريخود ترتيب كنند، بدين اضافه خود

 فاصله تواند مي كه (،9995، 5هرينگ ،1كاپيدزيك) سازند ظاهر ايدئال تصويري خود از درصددند

 (. گافمن همچنين معتقد است9911توانا، هاشمي اصل،) شان داشته باشد واقعي خود با بسياري

 ها آن از ديگران كنند مي تصور كه دهند نشان ديگران به خود از يتصوير دارند، تمايل ها انسان

هاست  آن واقعي تصوير از ترمناسب تصاوير اين خاص، موقعيت يك در دارند كه انتظار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 را خود زندگي هاي جنبه ترين تا مثبت شوند مي ترغيب كاربران ترتيب بدين (.9،9151)گافمن

 (.9،9999، اگبرت9روزنبرگ) دهند نشان

 به را خود اجتماعي، هاي شبکه در افراد كه رسد مي نظر به شد، بيان آنچه براساس حال

 اين بر ما فرض و دهند مي نشان هستند، مجازي غير در فضاي آنچه از متفاوت و ديگر اي گونه

 از جديدي شکل سبب پيدايش اجتماعي هاي شبکه از ديگر بسياري مانند اينستاگرام كه است

 مربوط مطالب و ها عکس انتشار روزافزون گسترش مشاهده با بنابراين شود. مي خود ارائه و روابط

 در افراد شده داده نمايش خود آيا كه گيرد مي شکل سؤال اين افراد، شخصي به زندگي

 خير؟ يا دارد تطابق آنها واقعي خود با اينستاگرام

 پژوهش پيشينه

 و واقعي خود ميان تفاوت كه خته شده استپردا مطالعاتي و تحقيقات بررسي به بخش اين در

تنوع  سبب اند، كه به در بين كاربران فضاي مجازي را مورد پژوهش قرار داده نمايشي خود

 .ايم تدوين كرده بخش سه در را ها آن موضوع

 قرارداده بررسي مورد را هويت ارائه شيوه كه اشاره شده است هايي پژوهش به اول بخش در

 فضاي در غيرواقعي يا واقعي خود بروز بر مؤثر عوامل باب مطالعاتي است كه در دوم اند، بخش

 بين شکاف موجود كه شده هايي ارائه پژوهش نيز بخش سومين و در اند عنوان كرده مجازي را

 .اند كرده مطرح را نمايشي خود و واقعي خود

زنان  در مايشن بحران به (9915) هاشمي منفرد و ربيعي هويت، ارائه چگونگي در بحث

عالوه نمود هاي زيبايي، به عمل غليظ و هاي آرايش از استفاده اند، بحران نمايش شامل كرده اشاره

هاي پرتکرار نمايش خود در فضاي مجازي  عنوان شيوه تنهايي در كنار ژست زدگي به خود به

 _مو با ده شدهپوشان هاي صورت و ها چشم ها، مژه ها، دست مانند _است. نمايش قسمتي از بدن 

 محدوديت در به دليل عدم مخالف كه جنس با روابط بيان خود و هويت ارائه در دختران توسط

هاي ارائه خود در ميان نوجوانان  از ديگر شيوه ( نيز9915)ساماني و فراهاني، آنالين است فضاي

فيلترهاي  و ها ( از ميان پرتکرارترين تکنيك9916) عالوه راودراد و گيشنيزجانياست. به

گيرند، به  مي كاربه خويش مقاصد به دستيابي جهت خود نمايش براي كه افراد مشتركي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 و شدن ديده به ميل اند، كه نشان از اشاره كرده شدن بيشتر ديده و عکس ويرايش هاي گزينه

 گرفتن بيشتر است. قرار مورد توجه

 و همکاران 9مجازي، ميچيکيان ضايف در واقعي غير يا واقعي خود بروز در مؤثر عوامل در بيان

نوجوانان  كه صورت بدين اند، اشاره كرده افراد به نفس اعتماد و هويت انسجام ميزان ( به9991)

 غيرواقعي خويش خود نمايش به بيشتر تمايل تر پايين اعتماد به نفس و كمتر هويت انسجام داراي

 خود غيرواقعي بروز در نجوري نيز عاملير روان هاي خصيصه باالي دارند. در پژوهشي ديگر ميزان

 هيجاني هاي پاسخ به تمايل افراد، انتقادگري خود (.9991همکاران، و ميچيکيان (بيان شده است

9جيکوبسن (منفي
 ساير از (9916 كالنتري، حسني، (اليك  دريافت براي تالش و (9،9991الكنر و 

 است. فضاي مجازي انكاربر توسط غيرواقعي خود نمايش در تأثيرگذار عوامل

غيرواقعي به اعتقاد توانا و  و واقعي خود بروز بين شکاف خصوص در سومين بخش در

 هويتي موقعيت مؤلف، بدون و باز هاي متن توليد طريق از مجازي فضاي (9911) هاشمي اصل

 دهايخو و گذارندمي چهره بر متفاوتي هاي نقاب محيط اين در افراد و سازد مي متزلزل افراد را

 دارد. واقعي خود با فاصله بسيار كنند كه مي توليد را مجازي

كاربران را  نمايشي و واقعي خود هايي كه تفاوت پژوهش كليه براساس آنچه شرح داده شد، 

 شان افراد، بدون رجوع به خود واقعي نمايشي خود به بررسي تنها موردمطالعه قرارداده اند،

اند،  بررسي كرده ها آن مجازي صفحات اشخاص، بدون توجه به عيواق خود تنها يا و اند پرداخته

 است، نگرفته قرار ارزيابي و فاصله خود واقعي و خود نمايشي مورد تفاوت ميزان بدين ترتيب

 اشخاص و واقعي خود بررسي به هم ايم پژوهش تالش كرده اين در خالء، اين رفع جهت رو ازاين

 در نمايشي كاربران و واقعي خود بين كه شکافي ميزان تابپردازيم،  ها آن صفحات تحليل هم

 دارد، به صورتي دقيق مورد مالحظه واقع شود. وجود مجازي فضاي

 چارچوب نظری پژوهش

 اجتماعي متقابل كنش فراگرد در ها انسان كه است اين بر فرض نمادين متقابل كنش نظريه در

 را دارمعني نمادهاي اين ديگران دهند، مي لانتقا ديگران به را معناهايي نمادين اي گونه به

 تا جهان از ما ذهني تفسيرهاي بنابراين،. دهند مي نشان واكنش ها آن پايه بر و كنند مي تفسير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 به را ما توجه نمادين متقابل . كنش(9919انواري،) ماست رفتار كننده تعيين زيادي حد

 ديگران با متقابل دركنش ما كه هنگامي اينکه و كند مي جلب افراد بين متقابل كنش جزييات

 در اين رفتاري نوع چه اينکه مورد در هستيم هاييسرنخ جستجوي در دائماً گيريم، مي قرار

 زمان در ها انسان. كنيم تعبير است ديگران منظور را آنچه چگونه اينکه و است مناسب زمينه

 سنگين ديگر، سبك درگير كنشگران بر را كنششان تأثير كوشند مي كنش يك دادن انجام

 در كنند. ( و در اين جريان احتماالً رفتارهاي خود را سانسور يا كنترل مي9،9989ريتزر) كنند

 پردازيم. مي خود انواع ميان تفاوت و خود ي درباره حوزه اين در موجود نظرات بيان به ادامه

 و دلخواه خود موجود، خود ميان كولي و ميد چون كساني تأثير تحت روزنبرگ موريس

 خودمان از اكنون هم ما كه است تصويري موجود، خود. شود مي قائل تمايز وانمودي خود

 اي شيوه وانمودي، خود و باشيم؛ داريم دوست كه آنچه از است تصويري دلخواه خود داريم؛

 كه دانست مي را نکته اين روزنبرگ. دهيم مي نشان را خودمان موقعيت يك در ما كه است

 بر در كنشگر براي نيز را مطلوبي هاي هدف و ها انگيزش رشته يك خود، از برداشت ممفهو

 يا خود به احترام انگيزه نخست برترند: ديگر هاي انگيزه همه از كه هستند انگيزه دو. گيرد مي

 برداشت مفهوم از محافظت ميل يا خود، تداوم انگيزه دوم، و خود درباره كردن فکر خوب ميل

 (.همان) داريم خود از كه است تصويري حفظ يا و دگرگوني برابر در خود از

 آن ميان تفاوت از ناشي شخص اجتماعي خود و واقعي خود ميان تنش گافمن نظر از

 طور به خواهد مي شخص خود كه چيزي و دهد، انجام خواهند مي او از مردم كه است چيزي

 تماشاچيان براي خود، از باثبات صويرت يك حفظ خاطر به است معتقد او. دهد انجام همزمان

 تماشاگران براي را موقعيت دارد سعي صحنه روي بر بازيگر. دهيم مي اجتماعي نمايش خود،

 صحنه روي خود زندگي از ايدئال تصوير يك كه كنند مي سعي مردم او نظر از. نمايد تعريف

 افراد معموالً و كنند هانپن را صحنه پشت امور بايد كه كنند مي احساس قطعاً و دهند نشان

-مي گافمن(. همان) دارند نگاه مخفي تماشاگران ديد از را حقايق تمامي كه دارند زيادي عالقه

 به صحنه جلوي در را خودشان از آرماني تصويري تا كوشندمي ها انسان بيشتر كه آنجا از گويد

 پنهان را چيزهايي بايد نهايشا نقش اجراي ضمن كه كنندمي احساس ناگزير به گذارند نمايش

 حضار، و خود ميان تماس ساختن محدود با تا كوشند مي غالباً بازيگران همچنين. نمايند

. كنند فراهم حضار چشم در خود براي حرمتي فاصله ايجاد با و بپوشانند اجرايشان بر اي هاله

 .دكنن خودداري نقش اجراي درباره وجو پرس از حضار شود كهمي باعث امر اين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اشارات و حركات افراد آن در كه فرايندي از اجتماعي خود نيز عقيده داشت كه 9ميد

 عنوانشي به خودشان مورد در تصوري و گيرندمي را ديگران گرايش يا خوانند مي را ديگران

 يك عنوان به خود از نفر يك تصور. يابد مي پيدايش آورند مي دست به موقعيت يك در معين

 به فرد هاي پاسخ اين. كند مي طلب را فرد در معيني هاي پاسخ و نموده لعم رفتاري محرک

 منجر اشاراتي و حركات بروز به و شده ديگران جانب از بعدي هاي واكنش باعث خود نوبه

 را جديد رفتاري هاي محرک و خود تصورهاي كه فرد يك توسط نقش ايفاي به كه شود مي

 طور به بلکه نکرده تجربه را خود مستقيماً فرد بنابراين. شودمي منجر سازد مي ممکن

 .(9،9981ترنر اچ) كند مي تجربه آن ديگران اشارات و حركات خواندن طريق از غيرمستقيم

 در انساني هر وي نظر به .است اجتماعي خود يك اغلب «خود» 9كولي نظر همچنين براساس

 را خويشتن اجتماعي، فرد هر كه شود مي سبب حضور درک همين و دارد حضور ديگري ذهن

 جهت و كند تعيين ديگران ذهن در حضور همين براساس را خود رفتار و كند احساس يا ادراک

 اي كولي آيينه خود مفهوم هستند منعکس آن در ديگران كه است اي آيينه فرد هر بنابراين دهد

 از آنها قضاوت رتصو. 9 اشخاص ساير براي ما حضور تصور .9: كند مي مطرح اصلي را عنصر سه

 .(9916توسلي، . )خرسندي يا فخر غرور، نظير «احساسي خود» اقسام برخي. 9 ما حضور

براساس جميع نظرات فوق طبيعي است كه در فرايند تعامالت اجتماعي شکافي بين خود 

شود و  واقعي و خود اجتماعي افراد ايجاد شود كه به آن خود نمايشي يا وانمودي اطالق مي

منظور حفظ تصوير دلخواه از خود و تداوم احترام به خود سعي  در اين فرايند افراد به قاعدتاً

 كنند چيزهايي را از ديد و قضاوت ديگران پنهان كنند. مي

الشعاع انتظارات ديگران از آنها قرار  ازآنجاكه رفتار افراد جهت دريافت تأييد ديگران تحت

واسطه قابليت نمايش و اشتراک تصوير  ستاگرام بهگيرد و فضاي مجازي مخصوصاً صفحات اين مي

شده،  تر از افراد تبديل اي از بروز بهتر خود دلخواه و نمايش تصوير مطلوب و فيلم به عرصه

تواند ميداني جهت بررسي تفاوت خود واقعي و خود وانمودي اشخاص باشد. لذا در  بنابراين مي

شان در  ان خود واقعي و خود نمايشيشود افراد از حيث تفاوت مي اين پژوهش سعي مي

 اينستاگرام بررسي و ميزان اين فاصله سنجيده شود.

 روش پژوهش

اجتماعي اينستاگرام   تفاوت بين خود واقعي و نمايشي را در شبکه داشتيم قصد اين پژوهش در 

كه از  اسـت پژوهش شامل دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهدآماري ايـن  هجامعبررسي كنيم. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2 H Turner, J 
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پژوهـش انتخاب شدند. در نمونه  عنوان گيري در دسترس به نمونهروش نفر با  19بين آنان 

طرح تركيبي منظور بررسي تفاوت خود واقعي و نمايشي از  به حاضـر بـا توجـه به شـرايط و

كمي با يك در اين طرح يك روش اسـت.  شده استفادهروش تحقيـق  عنوان به قياسي همزمان

. براي مثال، روش پيمايشي با روش ميداني شوند ميكار گرفته ههمزمان ب رطو بهروش كيفي 

تركيب  باهم ها دادهها نيز در مرحله تفسير شوند و نتايج آنهمزمان بکار گرفته مي طور به

 و 9كرسول ؛9998 ،9كريستنسن و 9، به نقل از جانسون9981 همکاران، و پور شوند )محمد مي

ن اساس در اين پژوهش براي بررسي خود نمايشي، با مراجعه به (. بر همي9999 همکاران،

هاي افراد پرداخته شد كه اين  ي اينستاگرام افراد به بررسي پارامترهاي موجود در عکس صفحه

بررسي توسط دو داور صورت گرفت و بر اساس اين مشاهده دو پرسشنامه توسط داورها بر 

، تکميل شد. به صورت همزمان براي بررسي خود ها نمايش داده شده بود اساس آنچه در عکس

براساس   پرسشنامه توسط خود فرد تکميل شد. پرسشنامه واقعي به افراد مراجعه كرديم و

گيري از مقياس آزگود  اينستاگرام افراد و با بهره  پارامترهاي مشترک و قابل تشخيص در صفحه

 مطالعه اين در بودند. ما اينستاگرام بکهش فعال كاربران از شده انتخاب افراد طراحي شد. تمام

 قرار تأثير تحت را نمونه از حد بيش تنوع تا گرفتيم نظر در را فرد هر تصاوير از كوچك اي نمونه

كرديم  انتخاب را هايي عکس تنها تحليل كرديم و را عکس ده تنها فرد هر از منظور اين به و ندهد

 داشت. حضور فرد خود آن در كه

 تحصيلي  العات جمعيت شناختي نمونه به تفکيك جنسيت، مقطع تحصيلي، گروه سني و رشته. اط1جدول 

 تعداد جنسيت
مقطع 

 تحصيلی
  تعداد

گروه 

 سنی
  تعداد

ی  رشته

 تحصيلی
 تعداد 

 96 مردان

 91 كارشناسي

 

 زير

99 
8 

 

رياضي و 

 مهندسي
99 

كارشناسي 

 ارشد
1 

99-

99 
91 

علوم 

 انساني
99 

95-

99 
1 

 9 دكتري

98-

96 
علوم  9

تجربي و 

 پايه

1 
باالي 

91 
9 
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 تحصيلي  . اطالعات جمعيت شناختي نمونه به تفکيك جنسيت، مقطع تحصيلي، گروه سني و رشته1دول ادامه ج

 تعداد جنسيت
مقطع 

 تحصيلی
  تعداد

گروه 

 سنی
  تعداد

ی  رشته

 تحصيلی
 تعداد 

 96 زنان

 99 كارشناسي

 

 زير

99 
99 

 

رياضي و 

 مهندسي
99 

كارشناسي 

 ارشد
95 

99-

99 
99 

علوم 

 انساني
99 

95-

99 
1 

 - دكتري

98-

96 
علوم  9

تجربي و 

 پايه

1 
باالي 

91 
1 

 

 های پژوهش يافته

در راستاي هدف پژوهش كه مقايسه ميزان تفاوت خود واقعي و خود نمايشي كاربران 

هاي قابل توجه  دست آمده در قالب نمودار ارائه شد تا تفاوتتدا نتايج بهاينستاگرام است، اب

كنندگان  و پاسخ شركت ميان ارزيابي داوران از صفحات مجازي افراد تحت عنوان خود نمايشي

 (.9عنوان خود واقعي به صورت توصيفي مورد مالحظه قرار گيرد )نمودار  به

ست آمده از خود واقعي و خود نمايشي افراد به دهاي به نمودار زير به مقايسه ميانگين

هاي  پردازد و در ادامه به شرح تفاوت پرسشنامه خود پنداره و بر اساس مقياس آزگود، مي

 شود. موجود پرداخته مي

 
 مقايسه بين خود واقعی و خود نمايشی براساس طيف آزگود-2نمودار
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ها ميانگين نمرات  جفت صفت بر اساس نتايج نمودار باال مشخص شد كه در تعدادي از

هاي محسوسي  ها تفاوت داوران و پاسخگويان نزديك به هم بوده است، اما در برخي جفت صفت

 كنيم. ها در ادامه از آزمون آماري استفاده مي تر آن كه جهت بررسي دقيق شود، مشاهده مي

يه با استفاده از بررسی معناداری تفاوت بين خود واقعی و نمايشی در هر گو -2 جدول شماره

 آزمون ويلكاکسون

سطح 
 معناداری

سطح  رديف عنوان گويه ها
 معناداری

 رديف عنوان گويه ها

 9 خوشبخت/بدبخت 0/554 91 /جديطبع شوخ 0/000
 9 راضي/ناراضي 0/032 95 تفاوت بيگرم و اجتماعي/سرد و  0/010
 9 موفق/ناموفق 0/885 96 متظاهر/راستگو 0/000
نسبت به  قيد بيه واجبات ديني/مقيد ب 0/069

 واجبات ديني
 1 /بدهيکلهيکل خوش 0/007 91

 5 غيرمذهبيمذهبي/ 0/006 98 شاد و غمگين 0/620
 6 چاق/الغر 0/691 91 دوستان زياد/دوستان كم 0/001
 1 جذاب/غير جذاب 0/000 99 خوشگل/زشت 0/000
به روابط/  عالقه بي 0/129 99 حساس و زودرنج/آرام و خونسرد 0/003

 به روابط مند عالقه
8 

 1 اميدوار/نااميد 0/275 99 /بدلباسلباس خوش 0/000
 99 برونگرا/درونگرا 0/000 99 /بدسليقهسليقه خوش 0/000
 99 سرخوش/ افسرده 0/120 91 احساس موفقيت/احساس درماندگي 0/672
به سفر و  عالقه بياهل سفر و گردش/ 0/079

 گردش
 99 / بد تيپتيپ خوش 0/000 95

 99 مهربان/ نامهربان 0/034   

هيکلي، جذابيت،  ها همچون ميزان خوشدر حوزه مربوط به صفات ظاهري بيشتر گويه

هاي بررسي شده، تفاوت  لباسي، نوع سليقه و ارزيابي از تيپ، بيش از ساير حوزه زيبايي، خوش

مربوط به روابط اجتماعي،   معناداري بين خود واقعي و خود نمايشي وجود دارد. در حوزه

داد، نيز  هايي كه ميزان عالقه به روابط اجتماعي و تعداد دوستان را مورد ارزيابي قرار مي گويه

هايي مثل مهرباني، شوخ طبعي و تفاوت بين خود واقعي و خود نمايشي معنادار است. در گويه

يب كه ارزيابي فرد از خود اين تفاوت محسوس است. بدين ترت ميزان تظاهر يا راستگويي، نيز

هاي مرتبط با رضايت در صفات مورد نظر بهتر از ارزيابي داوران از وي است. همچنين در گويه

از زندگي، مذهبي بودن، ميزان برونگرايي و حساسيت يا خونسرد بودن تفاوت معناداري بين 

تر، برونگراتر و  تر، مذهبي ها را راضي اي كه داوران آن خود واقعي و نمايشي وجود دارد. به گونه

 اند، دانستند. خونسردتر از آنچه خود افراد اظهار كرده



 17 د نمايشی در بين کاربران اينستاگرامتفاوت ميان خود واقعی و خو 
 

 

در ادامه، در پاسخ به سؤال پژوهش مبني بر اينکه آيا بين خود واقعي و نمايشي كاربران 

ها از آزمون آماري تي وابسته استفاده شد. كه در  اينستاگرام تفاوت وجود دارد با رعايت مفروضه

 اند، اشاره شده است.نتايجي كه معنادار بوده جداول به

 معناداری تفاوت بين خود واقعی و نمايشی وابسته برای بررسی tهای آزمون  شاخصه -3جدول 

 درون گروهی()

انحراف  ميانگين رديف
 استاندارد

خطای استاندارد 
 ميانگين

درجه  tمقدار 
 آزادی

سطح 
 معناداری

1 11/9 16/96 11/9 92991 19 918/9 

2 91/1 85/91 11/9 116/9- 95 999/9 

3 98/8 99/91 99/9 919/1- 11 999/9 

4 99 91/99 19/9 968/1- 99 999/9 

كاربر  19، ميان خود نمايشي و خود واقعي 918/9  95/9با توجه به سطح معناداري 

توان بيان كرد،  ها مي ينشركت كننده در پژوهش، تفاوت معناداري وجود دارد. با توجه به ميانگ

(. بدين 9نمره خود واقعي در اين افراد به طور معناداري از خود نمايشي باالتر است )رديف 

تر نمره خود واقعي در  شرح كه ارزيابي افراد از خود بهتر از ارزيابي داوران است، و به طور جزئي

( از 1 )رديف 99-99 ني( و در گروه س9 رديف) (، همچنين مقطع كارشناسي9 رديف) مردان

 اي باالتر است. مالحظه ها به طور قابل خود نمايشي آن

 مقايسه بين گروهی() برای بررسی شكاف بين خود واقعی و نمايشی tهای آزمون  شاخصه  -4جدول 

 ميانگين ها گروه رديف
انحراف 
 استاندارد

خطای 
استاندارد 

 ميانگين

 tآزمون 
شرط 

يکساني 
 واريانس

 t مقدار
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

1 
 9211 91285 129181 مردان

 92996 19 92891 دارد
 9281 91291 -929911 زنان

2 
 9299 91299 8298 كارشناسي

كارشناسي  92999 68 92969 دارد
 ارشد

5299- 98216 1291 

3 

رياضي/ 
 مهندسي

925956 91298 9295 
 92611 69 92981 دارد

علوم 
 يانسان

928511- 96211 9216 
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، شکاف بين خود 996/9  95/9 دهد كه با توجه به سطح معناداري نشان مي 1 جدول

توان چنين بيان كرد كه  كه مي طوري نمايشي زنان و مردان تفاوت معناداري وجود دارد. به

(. 9رديف ) ز زنان استتوجهي بيشتر ا شکاف بين خود واقعي و نمايشي در مردان به طور قابل

همچنين شکاف بين خود نمايشي دانشجويان دو مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد نيز 

اي  مالحظه كه اين شکاف در دانشجويان كارشناسي به طور قابل طوري تفاوت معناداري دارد به

و خود  ديگر تفاضل بين نمرات خود واقعي عبارت بيشتر از دانشجويان كارشناسي ارشد است. به

نمايشي در مردان بيش از زنان، و در دانشجويان كارشناسي بيش از ساير مقاطع است. به اين 

تري به خود  شکل كه هم مردان و هم دانشجويان كارشناسي نسبت به ارزيابي داوران نظر مثبت

است. در خصوص شکاف بين خود واقعي و نمايشي  9راستا با نتايج جدول  اند كه هم داشته

شود، بدين  ي علوم رياضي و علوم انساني نيز تفاوت معناداري مشاهده نمي جويان دو رشتهدانش

 معنا كه شکافي بين خود واقعي و نمايشي در دانشجويان دو رشته مشاهده نشده است.

و  21-22، 21طرفه برای مقايسه سه گروه سنی زير  نتايج آزمون تحليل واريانس يك -5جدول 

 كاف بين خود واقعی و نمايشیدر زنان در ش 25-23

منابع 

 واريانس
 مجموع مربعات

درجه 

 آزادی
 f P ميانگين مربعات

 999/9 995/91 918/9859 9 916/9196 بين گروهی

  991/999 96 991/9199 درون گروهی

    98 999/1991 کل

سه  نتايج جدول فوق بيانگر تفاوت معنادار در شکاف ميان خود واقعي و خود نمايشي بين

ها تفاوت وجود  گروه سني مختلف در زنان است. براي بررسي اينکه بين ميانگين كدام گروه

 ذكر شده است. 6 دارد از آزمون پس تبعي توكي استفاده كرديم كه نتايج آن را در جدول

نتايج آزمون تعقيبی توکی در مقايسه بين خود واقعی و خود نمايشی در سه گروه سنی  -1 جدول

 در زنان 23-25و  21-22، 21زير 

 سطح معناداری ها گروه

 92999 99-99 99زير  زنان

95-99 92999 

99-99 95-99 92999 
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، بين 999/9  95/9 دهد كه با توجه به اينکه سطح معناداري نتايج جدول فوق نشان مي

اي  مالحظه وت قابلتفا 99-95با  99-99هاي  و نيز گروه 99-95با  99هاي سني زير  گروه

 هاي سني مورد بررسي در شکاف ميان خود واقعي و نمايشي وجود دارد. نسبت به ساير گروه

 های آزمون تی مستقل برای تفاوت خود نمايشی شاخصه -7 جدول

 

اري وجود دارد. و بر با توجه به جدول فوق بين خود نمايشي كاربران مرد و زن تفاوت معناد

آمده، زنان در خود نمايشي به  دست هاي به و ميانگين 991/9  95/9اساس سطح معناداري، 

تر از مردان  اند، بدين معنا كه زنان در بروز خود، نمايشي طور معناداري از مردان باالتر بوده

، بين خود نمايشي دانشجويان كارشناسي و 99/9  95/9معناداري، اند. و بر اساس سطح بوده

ها دانشجويان كارشناسي ارشد  كارشناسي ارشد تفاوت معناداري وجود دارد و با توجه ميانگين

اند به صورتي كه  در خود نمايشي به طور معناداري از دانشجويان مقطع كارشناسي باالتر بوده

 اند. از دانشجويان كارشناسي بودهتر  دانشجويان كارشناسي ارشد در بروز خود، نمايشي

 گيری بحث و نتيجه

هدف اين پژوهش بررسي تفاوت ميان خود واقعي ونمايشي افراد در اينستاگرام بود. با توجه به 

هاي  اينکه پيش از اين پژوهشي در راستاي بررسي همزمان خود نمايشي و واقعي كاربران شبکه

هاي موافق يا مخالف اين پژوهش با ساير  ي جنبهاجتماعي صورت نگرفته است، لذا فقط به برخ

ي كلي افراد در خود  آمده بر پايه نمره دست شود. بر اساس نتايج به ها مرتبط اشاره مي پژوهش

واقعي و نمايشي مشخص شد كه ميان خود واقعي و نمايشي افراد تفاوت معنادار وجود دارد، 

 ميانگين ها گروه رديف
انحراف 

 استاندارد

خطای 

استاندارد 

 ميانگين

 آزمون تی

شرط 

يکساني 

 واريانس

درجه  tمقدار 

 آزادي

سطح 

 معناداري

1 
 19/9 98/99 999/998 مردان

 92991 19 -19/9 دارد
 81/9 96/99 519/995 زنان

2 

 11/9 91/99 695/991 كارشناسي

 كارشناسي 99/9 68 -66/9 دارد

 ارشد
996/991 19/99 61/9 
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در اين خصوص كه فضاي مجازي خودهايي ( 9911اين نتيجه با پژوهش توانا و هاشمي اصل )

ها نشان داد، كه  راستا بود. اما بررسي ميانگين كند، هم ي زياد از خود واقعي ايجاد مي در فاصله

ها است يعني درمجموع افراد  نمرات افراد در بروز خود واقعي بيش از نمرات خود نمايشي آن

وران داشتند. همچنين ما به بررسي تري نسبت به خود در مقايسه با نظر دا ارزيابي مثبت

-هاي مختلف پرداختيم، در مردان تفاوت چشم هاي خود واقعي و نمايشي در داخل گروه تفاوت

گير و معناداري ميان اين دو خود وجود دارد. در زنان نيز تفاوت وجود داشت بدين معنا كه 

البته اين تفاوت معنادار نبود  اند كه زنان در خود نمايشي نمره باالتري از خود واقعي كسب كرده

تطابق خود واقعي و نمايشي در اين گروه بود. همچنين در مقطع تحصيلي   دهنده كه نشان

متناسب با نتيجه اصلي پژوهش، افراد نمرات باالتري را  99-99كارشناسي و نيز در گروه سني 

ه براي مشخص كردن هاي آماري ك اند. بررسي در خود واقعي نسبت به خود نمايشي كسب كرده

ها براي هر  تفاوت موجود ميان ارزيابي افراد از خود و ارزيابي داوران از صفحات اينستاگرام آن

 ساير از ها بيشگويه اكثر ظاهر مربوط به ي صفات حوزه گويه صورت گرفت، نشان داد كه در

همچنين . اردد وجود نمايشي خود و واقعي خود بين معناداري تفاوت شده، بررسي هاي حوزه

 و واقعي خود معنادار بين تفاوتي هانيز در برخي گويه اجتماعي، روابط به مربوط ي حوزه در

 مهرباني، شوخ طبعي و ميزان تظاهر يا راستگويي هايگويه در. شده است مشاهده نمايشي خود

 در ودخ از فرد ارزيابي به صورتي كه. است محسوس نمايشي خود و واقعي خود بين تفاوت نيز

ها مثل بعضي ديگر از گويه در عالوهبه. وي بوده است از داوران ارزيابي از بهتر نظر مورد صفات

 را ها آن ميزان راضي بودن، مذهبي بودن، برونگرايي و ميزان حساسيت يا خونسرد بودن داوران

كه  درحالي .انستندد اند، كرده اظهار افراد خود آنچه از خونسردتر و برونگراتر تر، مذهبي تر، راضي

اند، كه  ها را برونگرا ارزيابي كرده اند، داوران آن گرا معرفي كرده اكثر پاسخگويان خود را درون

تواند ناشي از اين واقعيت مشهود باشد كه اصوالً فعاليت در اينستاگرام  يك دليل اين تفاوت مي

 توجهي از برونگرايي است. دهنده و مؤيد ميزان قابل نشان

توان اشاره كرد كه شکاف ميان خود نمايشي و خود  ستا با نتايج اصلي پژوهش ميرا هم

مقطع تحصيلي و گروه سني   توجهي در مردان بيشتر از زنان بود. در زمينه واقعي به ميزان قابل

هاي مختلف تأييدكننده  نيز نتايج مربوط به بررسي شکاف ميان خود واقعي و نمايشي بين گروه

ها بود. همچنين نتايجي  تفاوت خود واقعي و نمايشي در تك تك گروه  ه مقايسهنتايج مربوط ب

كه در مقايسه خود نمايشي زنان و مردان مالحظه گرديد كه زنان نسبت به مردان به طور 
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اند كه با نتايج پژوهش هاشمي منفرد و  معناداري نمره باالتري در خود نمايشي كسب كرده

طوركلي با بخش اول  تر نمايش در زنان و به هاي افراطي شکل( در رابطه با 9915ربيعي )

ي ديگري  ي پژوهشي ما مطابقت دارد. در بررسي تفاوت افراد در خود نمايشي نيز نتيجه پيشينه

دست آمد كه، دانشجويان كارشناسي ارشد به طور معناداري در خود نمايشي نمره بيشتري  به

 9.اند نسبت به دانشجويان كارشناسي كسب كرده

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توان تفاوت نظر داوران و پاسخگويان را  بدتيپي مي -در پاسخ به جفت صفت ارزيابي خود در طيف خوش تيپي 9

اند و يا به  خود رضايت داشته و خود را خوش تيپ قلمداد كرده چنين تفسير كرد كه يا پاسخگويان واقعاً از بدن

اند كه اين مسئله درباره جفت  سؤاالت پرسشنامه هم با بعضي مالحظات و با توجه به حفظ ظواهر پاسخ داده

زشت نيز صادق است و در  –بدلباس، خوشگل  -جدي، خوش لباس  -غير جذاب، شوخ طبع  -هاي جذاب  صفت

رسد افراد يا واقعاً ارزيابي مثبتي از خود و شرايط خود دارند يا در پاسخ به سؤاالت نيز همانند  ميمجموع به نظر 

 كردن پر در در واقع افراد اند و اي اغراق شده پرداخته صفحه اينستاگرام خود به نمايش خويش به گونه

 بروز باعث كه اند داده نشان هستند تواقعي در چه آن از بهتر را خود و اند بوده سوگيري دچار نيز ها پرسشنامه

 نمايش به گرفتيم نظر در ها آن واقعي خود بررسي براي ما كه اي عرصه در افراد گويي است و شده فوق نتايج

 بروز كه. اند داده بروز _ هستند كنند مي وانمود كه است چيزي آن شامل كه _ را خويش وانمودي خود و پرداخته

 .باشد منطقي تواند مي خود به احترام تداوم و فسن عزت حفظ براي خود اين
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