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Abstract:

This research was conducted with the aim of studying the perspective of 
social identity of women in Tehran based on the use of Instagram and with the 
mediation of demographic variables. The research is practical in terms of its 
purpose, and in terms of the nature is causal and was done by survey technique, 
using a questionnaire measurement tool. The statistical population included all 
women living in Tehran in 2019 and the statistical sample included 303 people 
based on Morgan›s sample table. Two types of questionnaires have been 
used to measure research variables: a researcher-made questionnaire related 
to the amount and type of use of Instagram and a standard social identity 
questionnaire by Safarinia and Roshan. The results obtained from the step-
by-step regression showed that the number of times using Instagram during 
the week and the history of being on Instagram have a predictive effect on the 
social identity of women in Tehran. In the first step, 1.9 percent of women›s 
social identity was explained by the number of using Instagram during the 
week, and in the second step, it reached 4.1 percent despite the attendance 
record. This means that the repetition of using Instagram (the number of times 
of using during the week) has a positive effect and the duration of Instagram 
membership has a negative effect on the social identity of the women studied. 
Among the demographic variables, the level of education has a positive role 
in predicting the social identity of women in Tehran. In the next step, the 
regression of humanities variables, being married, being a housewife, and 
women›s age, was not significant and did not play a role in predicting their 
social identity.
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چشم انداز هویت اجتماعی  زنان بر اساس استفاده از اینستاگرام

اکرم بوربور *، سمیه تاجیک اسماعیلی 

چکیده
بر اساس  تهران  زنان شهر  اجتماعی  با هدف مطالعه چشم انداز هویت  این پژوهش 
استفاده از اینستاگرام و با میانجی گری متغیرهای جمعیت شناختی، طراحی و اجرا شده 
است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف؛ کاربردی و به لحاظ ماهیت موضوع روش علّی و تکنیک 
آن پیمایش است که با ابزار اندازه گیری پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری شامل 
کلیه زنان ساکن شهر تهران در سال 1399 بوده و نمونه آماری بر اساس جدول نمونه 
مورگان 303 نفر را در برگرفته است. برای سنجش متغیرهای پژوهش از دو نوع پرسشنامه 
استفاده شده است؛ پرسشنامه محقق ساخته مربوط به میزان و نوع استفاده از اینستاگرام 
و پرسشنامه استاندارد هویت اجتماعی صفاری نیا و روشن. نتایج به دست آمده از رگرسیون 
گام به گام نشان می دهد که تعداد دفعات چک  کردن اینستاگرام در طول هفته و سابقه 
حضور در اینستاگرام، بر هویت اجتماعی زنان شهر تهران، اثر پیش بینی کننده داشته  است. 
در گام اول 1/9 درصد از هویت اجتماعی زنان با  تعداد چک  کردن اینستاگرام در طول 
هفته، تبیین شده و در گام دوم با وجود سابقه حضور، به 4/1 درصد است، به این  معنی 
که تکرار استفاده از اینستاگرام )تعداد دفعات چک  کردن در طول هفته( اثر مثبت و طول 
مدت عضویت در اینستاگرام، اثر منفی بر هویت اجتماعی زنان مورد مطالعه داشته است. 
 از میان متغیرهای جمعیت شناختی نیز میزان تحصیالت، دارای نقش مثبتی در پیش بینی 
هویت اجتماعی زنان شهر تهران بوده است. در گام بعدی رگرسیون؛ متغیرهای رشته علوم 
انسانی، متأهل بودن، خانه دار بودن و سن زنان، معنا دار نبوده و نقشی در پیش بینی هویت 

اجتماعی آنان نداشته است.
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مقدمه 
در گذشـته آهنـگ تغییـرات گوناگـون در عرصه هـای مختلـف زندگی انسـان ها، 
گسـترده  و  سـریع  رشـد  به واسـطه  امـا  اسـت،  بـوده  تدریجـی  آن  رونـد  و  کنـد 
فناوری هـای نویـن ارتباطـی و اطالعاتی، آهنگ تغییـرات گوناگـون از جمله تغییرات 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسـی و فرهنگی، سـرعت و وسـعت چشـمگیری یافته  اسـت. 
در سـال های اخیـر، ضریـب نفـوذ شـبکه های اجتماعی مجـازی در زندگـی کاربران، 
به ویـژه زنـان رشـد و گسـترش زیـادی یافتـه و اسـتفاده روزافـزون از شـبکه های 
اجتماعـی مجـازی، ابعـاد مختلـف زندگی آنـان را تحت الشـعاع این مصرف رسـانه ای 
قـرار داده اسـت. زنـان از شـبکه های اجتماعـی مجـازی کارکردهای زیـادی همچون 
تفریح و سـرگرمی، کسـب اطالعات، دریافت پیام های آموزشـی، گسـترش ارتباطات 
بـا دیگـران و ... را طلـب می کننـد امـا اسـتفاده از این شـبکه های اجتماعـی مجازی، 
خواسـته یا ناخواسـته در زمینه هـای مختلف، پیامدهای فـردی و اجتماعی گوناگونی 
بـرای آنـان خواهد داشـت و ابعاد مختلف زندگی شـان را دچار تغییـر و تحول خواهد 
کـرد. یکـی از مهم تریـن حوزه هایـی که به تبـع این تغییـرات، دچار تحوالت اساسـی 
و مهمـی شـده، هویـت و ابعـاد آن اسـت. زمـان، مـکان، ارتباطـات افـراد بـا دیگران 
در دنیـای واقعـی و ...، همـواره از منابـع هویت بخـش بـه افـراد جامعـه بوده انـد؛ امـا 
در دنیـای امـروز بـه واسـطه جهانی شـدن ارتباطـات، رشـد و گسـترش فناوری های 
نویـن ارتباطـی و تحـول زمـان و مـکان، هویـت افـراد تحـت تأثیـر عوامـل دیگـری 
نیـز شـکل می گیرد، تحـول می یابـد و یـا دچـار بحـران می شـود. اینترنـت به عنـوان 
یکـی از مظاهـر بـارز فناوری هـای نویـن ارتباطـی کـه طـی سـال های اخیـر رشـد 
بـر سـاختار های  بسـیار مهمـی  تأثیـرات  اسـت،  داشـته  و گسـترش چشـمگیری 
اجتماعـی، فرهنگـی و هویتـی جوامـع امـروزی گذاشـته و بـا ایجـاد دگرگونـی در 
مفاهیـم زمـان و مـکان، تغییـر در اشـکال نویـن ارتباطـی و ایجـاد مراجـع هویـت، 
موجـب پیدایـش ذهنیت هـای ناپایـدار و هویت هـای جدیـد شـده اسـت )عقیلـی و 
تاجیک اسـماعیلی، 1389: 75(. بـا ظهـور رسـانه های نوینـی همچـون شـبکه های 
اجتماعـی1 و به ویـژه شـبکه های اجتماعـی تصویرمحـور، برسـاخت هویـت بـدل بـه 
یکـی از اصلی تریـن کارکـرد ایـن رسـانه ها شـده اسـت )اکبرزاده جهرمـی و احمدی، 
 1399: 112(. یکـی از مهم تریـن و برجسـته ترین الیه هـای هویـت؛ هویت اجتماعی2

 اسـت ، نشـئت گرفتـه از پایگاهـی کـه فـرد در جامعـه در آن قـرار دارد )مونتالبانو3، 
2019(. منابـع شـکل دهنده هویت در جوامع گذشـته از قبل مشـخص بـود و هویت 

1. social network sites 2. social identity 3. Montalbano 
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افـراد بیشـتر جنبـه انتسـابی داشـت و این امر باعث می شـد کـه افراد یـک جامعه از 
لحـاظ هویت یابـی چندان دسـتخوش تغییـر و دگرگونی نشـوند. در واقع در گذشـته 
مـکان، نقـش کلیـدی در خلـق هویـت اجتماعـی افـراد ایفـا می کـرد؛ چرا کـه اغلب 
در محیط هـای کوچـک و بسـته زندگـی می کردنـد و هویـت اجتماعـی آنـان بـا 
ارتبـاط رو  در  رو بـا اطرافیـان در یـک محیـط ثابـت شـکل می گرفـت. افـراد کمتر با 
دنیـای خـارج ارتبـاط داشـتند و سـنت های بومـیـ  محلـی بخـش اعظم هویتشـان 
را شـکل مـی داد. امـا در پـی ظهـور فناوری هـای نویـن اطالعاتـی و ارتباطـی، نقش 
مـکان در شـکل دهی بـه هویـت بسـیار کم رنـگ شـد؛ زیـرا رسـانه ها و فناوری هـای 
نویـن ارتباطـی می تواننـد فـرد را از مـکان او جـدا کننـد و بـه جهـان پیونـد بزننـد. 
به  عبارت دیگـر، هویـت و فرهنـگ امـروز، تحـت تأثیر رسـانه های جدیـد، از محتوای 
زمانـی و مکانـی فـارغ گشـته و از نظـر زمانـی و مکانـی بی ریشـه شـده اسـت و این 
ویژگـی اساسـی دوران جدیـد اسـت. در جهـان امـروز، مرزهـای نفوذناپذیـر بیـن 
مقـوالت و گروه هـای هویتـی، دیگـر مسـتحکم نیسـتند، بلکه به شـدت آسـیب پذیر 
و شـکننده اند. دنیـای ارتباطـات پیش آهنـگ ایـن تغییرات اسـت )کاروانـی، 1397: 
115(. بـه نظر می رسـد، گسـترش فناوری های نوین ارتباطـی و در رأس آن، اینترنت 
و شـبکه های ارتباطـی، فضایـی بـرای سـاخت مجـدد هویـت فراهـم کـرده و پیونـِد 
عناصـر اساسـی هویت سـاز؛ یعنـی زمـان، مـکان و مرزهـای زندگـی اجتماعـی را به 
شـدت تحـت تأثیـر قـرار داده  اسـت )نیکخواه قمصـری و منصوریان راونـدی، 1392: 
108(. گیدنـز وسـایل ارتبا ط جمعـی مدرن فراملی را ابزار بسـط و گسـترش مدرنیته 
بـه تمـام دنیـا در نظر می گیرد که توانسـته اند، با تسـهیل و رواج روز افـزون ارتباطات 
فـردي و گروهـی، فضـاي جهانـی را متحـول کنند و در عصـر مدرن مرزهـاي زمانی 
و مکانـی را درنوردنـد و شکسـته  شـدن ایـن حصارهاي زمانـی و مکانی هویـت را در 
ابعـاد فردي و جمعی به چالش بکشـند )رضادوسـت و همـکاران، 1399: 46(. به این 
معنـی کـه افـراد با منابـع هویت یابـی متکثـری روبه رو هسـتند و هویت یابی شـکلی 
غیرمحلـی و جهانـی پیـدا کـرده اسـت. از ایـن رو، بـه نظـر می رسـد در عصـر جدید، 
یکـی از ابزارهایـی کـه از طریـق جامعه پذیـری می تواند بـر هویت فـردی و اجتماعی 
افـراد تأثیـر بگذارد رسـانه ها هسـتند. رسـانه ها به عنـوان فراهم کننـده چارچوب های 
تجربـه بـرای مخاطـب، نگرش هایـی کلـی و فرهنگی برای تفسـیر اطالعات از سـوی 
اعضـای جامعـه در جوامـع امـروزی ایجـاد می کننـد. رسـانه ها شـیوه هایی را کـه 
افـراد؛ زندگـی اجتماعـی را تفسـیر کرده و نسـبت بـه آن واکنش نشـان می دهند، با 
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کمـک نظـم  دادن بـه تجربه مـا از زندگـی اجتماعـی، قالب ریـزی می کننـد )گیدنز، 
ترجمـه چاوشـیان، 1400: 479(. یکـی از مهم تریـن عناصـری کـه بـا گسـترش 
کاربـری اینترنـت دسـتخوش تحـول خواهـد شـد، عنصـر هویـت اسـت )حاجیانی و 
محمـدزاده، 1394: 68(. رسـانه های اجتماعـی در همـان حـال کـه بـه سـرعت در 
حـال رشـد هسـتند و بـه عناصر ضـروری زندگی بسـیاری از مـردم تبدیل شـده اند، 
منبـع محبوبـی بـرای فریـب هویت انـد. بسـیاری از مـوارد فریـب هویت رسـانه های 
اجتماعـی در چنـد سـال گذشـته بـه وجود آمده اسـت و بسـیاری از مطالعـات اخیر 
برای پیشـگیری و کشـف فریب هویت انجام شـده اند1 )الهاربی2 و همـکاران، 2021(. 
در میـان ایـن شـبکه ها، اینسـتاگرام قابلیت هـای فراوانـی در اختیـار کاربـران قـرار 
می دهـد تـا از عکـس بـرای بازنمایـی خـود 3 اسـتفاده کنند، بـه بیان روایـت بصری 
خـود بپردازنـد و در کنشـی متقابـل بـا دیگـران، در فراینـدی مسـتمر هویـت خـود 
را شـکل دهنـد و بازسـازی کننـد )اکبرزاده جهرمـی و احمـدی، 1399:  112(. از 
سـوی دیگـر، برخـی پژوهش هـا نشـان داده انـد کـه مدیریـت رسـانه های اجتماعـی 
در برخـی کاربـران بـه ارائـه هویت خودشـان محـدود نمی شـود، بلکه شـامل نظارت 
 بـر محتوایـی اسـت کـه از دیگـران می بیننـد و در شـبکه های خـود قـرار می دهنـد 

)باس4، 2021: 1(.
خانـواده اولیـن و مهم ترین نهاد در تاریخ بشـر اسـت که نقش مهمی در سـالمت 
روانـی و اجتماعـی اعضـای خـود و پس از آن، سـالمت اجتماعی جامعـه ایفا می کند 
)سـفیری و عرب پـور، 1400: 8(. بـه نظـر می رسـد که از میـان اعضای خانـواده، زن 
مهم تریـن و محوری تریـن عضـو اسـت و اخـالق، رفتـار، نگرش هـا، منش هـا و هویت 
او بـر دیگـر اعضـای خانـواده، به ویژه فرزنـدان اثر بیشـتری دارد. از سـوی دیگر، زنان 
یکـی از مهم تریـن کاربـران شـبکه های اجتماعـی، اینسـتاگرام هسـتند و بـه دلیـل 
جایـگاه مهمـی کـه در خانـواده دارنـد، میـزان و نـوع اسـتفاده آنـان از ایـن شـبکه 
اجتماعـی، بـر ابعـاد مختلـف روانـی و رفتاری دیگـر اعضـا تأثیرگذار اسـت. بی تردید 
زنـان محـور خانواده انـد و فرزنـدان و حتـی همسرشـان از الگوهای فکـری و رفتاری 
آنـان الگـو می گیرنـد، از ایـن رو، در صـورت بهره منـدی از اینسـتاگرام، دیگـر افـراد 
خانـواده نیـز از تبعـات مثبـت آن بهره منـد می شـوند و در صـورت بـروز آثـار منفـی 
ناشـی از نـوع اسـتفاده از ایـن شـبکه، افـراد خانـواده نیـز از آسـیب ها و مضـرات آن 
در امـان نمی ماننـد. به این ترتیـب و بـه دلیـل اهمیـت این قشـر از کاربران ، شـناخت 
تأثیـر و نقـش اسـتفاده از اینسـتاگرام در هویـت اجتماعـی آنـان، دسـت اندرکاران 

1. https://dl.acm.org/doi/
abs/10.1145/3446372

2. Alharbi
3. self re-presentation

4. Buss 
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نویـن و کارشناسـان حـوزه خانـواده، جامعـه و رسـانه ها را در  حـوزه رسـانه های 
کاهـش آسـیب ها و تقویـت مزیّت هـا و منفعت های احتمالی اسـتفاده از اینسـتاگرام، 
یـاری می رسـاند. زیـرا زنـان رکـن اصلـی خانـواده در روابـط عاطفـی میـان اعضا به 
شـمار می رونـد و تأثیـر تربیتـی آنـان بـر فرزنـدان، مهـم، عمیـق و گسـترده اسـت. 
به این ترتیـب، کوچک تریـن تغییـر در ابعـاد هویتـی آنـان، ممکن اسـت بـه تغییر در 
نگـرش، منـش، رفتـار یا حتـی ابعـاد هویتی دیگـر اعضا منجـر شـود. همان گونه که 
پیش تـر مطـرح شـد، شـکل و نـوع ارتبـاط با دیگـران نیـز از عوامـل مؤثر بـر هویت 
هسـتند. از ایـن رو، بـه نظـر می رسـد عضویـت زنـان در گروه هـای مختلف در شـبکه  
اجتماعـی اینسـتاگرام، نـوع و میزان رابطه بـا دیگران در قالب و چارچوب این شـبکه 
اجتماعـی مجـازی و همچنین میزان و نوع اسـتفاده از محتوای اینسـتاگرام بر هویت 
اجتماعـی آنـان، بی تأثیـر نیسـت. پژوهش ها وجود رابطه بین اسـتفاده از شـبکه های 
اجتماعـی مجـازی و هویـت را نشـان می دهنـد و از سـوی دیگر، عواملی چون سـن، 
تحصیـالت، وضعیـت تأهل، اشـتغال و ... نیز همـواره در میان عوامـل مؤثر بر هویت، 
شـناخته شـده اند. به این ترتیـب،  مسـئله ایـن اسـت کـه آیـا هویـت اجتماعـی زنـان 
شـهر تهـران از میـزان و نـوع اسـتفاده آنـان از اینسـتاگرام تأثیـر می پذیـرد و آیا در 
ایـن میـان متغیرهـای جمعیت شـناختی همچون سـن، تحصیـالت، وضعیـت تأهل، 
رشـته تحصیلـی و شـغل آنـان، در این زمینـه تأثیرگذارنـد؟ پژوهش حاضـر با هدف 
پیش بینـی هویـت اجتماعـی زنـان شـهر تهـران بر اسـاس اسـتفاده از اینسـتاگرام با 
میانجی گـری متغیرهـای جمعیت شـناختی، طراحـی و اجـرا شـده اسـت. از ایـن رو، 
مسـئله اصلـی پژوهـش پاسـخگویی بـه این پرسـش اسـت که آیـا هویـت اجتماعی 
زنـان شـهر تهـران بر اسـاس اسـتفاده از اینسـتاگرام، قابـل پیش بینی اسـت؟ دراین 
صـورت، نقـش متغیرهای جمعیت شـناختی در ایـن پیش بینی چگونه اسـت؟ منظور 
از پیش بینـی هویـت در پژوهـش حاضـر، تبییـن تغییـرات هویت اجتماعـی زنان، بر 

اسـاس اسـتفاده از اینسـتاگرام است.

پیشینه پژوهشی
اکبرزاده جهرمـی و احمـدی )1399( در پژوهشـی با عنوان »گونه شناسـی هویت 
مجـازی زنـان کـرد ایرانـی در اینسـتاگرام«، دریافتنـد کـه هرچنـد کاربـران زن در 
بازنمایـی هویـت خـود عاملیـت بیشـتری یافته انـد، کنشـگری آنـان از سـاختارهای 
از پیـش تعیین شـده معمـاری شـبکه های اجتماعـی نظیـر الیـک، کامنت و بازنشـر 
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تصاویر تأثیر گرفته اسـت. هویت های بازنمایی شـده زنان در اینسـتاگرام در مقایسـه 
بـا رسـانه های جمعـی از تنـوع و تکثر بیشـتری برخوردار اسـت. 

نتایـج پژوهـش کاروانـی )1397( در زمینـه مطالعـه تعامـل در فضـای مجـازی 
و تأثیـر آن بـر هویـت ملی دانشـجویان دانشـگاه سیسـتان و بلوچسـتان، نشـان داد 
کـه متغیرهـای میـزان اسـتفاده از اینترنت، میـزان اسـتفاده از شـبکه های اجتماعی 
مجازی و سـابقه اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی مجازی، تأثیر معنـاداری بر هویت 
ملـی دارنـد. بـر ایـن اسـاس می تـوان گفـت کـه تعامـل در شـبکه های اجتماعـی 

مجـازی تأثیـر معنـادار معکوسـی بـر هویت ملـی کاربـران دارد.
شـبکه های  »رابطـه  عنـوان  بـا  پژوهشـی   ،)1396( همـکاران  و  رهبرقاضـی 
اجتماعـی مجـازی و دگرگونـی هویت هـای جمعی )بـا تأکید بر هویت دینـی، ملی و 
مـدرن(«، انجـام داده اند که نتایج آن نشـان داده اسـت شـبکه های اجتماعی تأثیر به 
نسـبت ضعیفـی بـر انـواع گوناگـون هویـت دارنـد.  در عین این کـه برخـی مؤلفه های 
شـبکه های اجتماعـی تأثیـر منفـی و معنـاداری بـر هویـت ملـی و دینی داشـته اند،  
تأثیـر مـدت زمـان عضویـت در شـبکه های مجـازی و واقعـی تلقـی کـردن محتوای 

شـبکه های اجتماعـی بـر میـزان هویـت مـدرن مثبت بوده اسـت.
نژاداصغری )1395( پژوهشـی با عنوان »بررسـی تأثیر شـبکه  اجتماعی )تلگرام( 
بـر تغییـر هویـت دینـی کاربـران« دریافت که انـواع پیام هـا در شـبکه های اجتماعی 
نـه بـه صـورت مطلـق بلکـه تحـت تأثیـر شـرایط و عواملـی ماننـد محتـوای پیام ها، 
شـخصیت روانـی کاربـران )به عنـوان گیرنـده یـا فرسـتنده پیـام( و تکـرار پیام هـا، 
می تواننـد هویـت کاربـران بـه صـورت عـام و هویـت دینی آنـان به صـورت خاص را 

دچار تغییـرات تدریجـی کنند.
نتایـج پژوهـش چـاو1 و لـی2 )2017( بـا عنوان »برسـاخت اسـتداللی از هویت ها 
در فضـای شـبکه های اجتماعـی«، نشـان داد کـه گروه، صرفـاً یک گروه دانشـگاهی 
نیسـت، بلکـه فضایـی اجتماعـی و آموزشـی هـم هسـت. اعضـا بـه اسـتقرار طیـف 
گسـترده ای از منابـع مانند شـکلک برای معناسـازی دسـت یافته انـد. همچنین یکی 
از شـرکت کنندگان نشـان می دهـد کـه چگونـه هویت هـای مختلـف می تواننـد بـا 

منابـع و شـیوه های اسـتداللی شـناخته شـوند )کاروانـی، 1397: 117(.
نتایـج پژوهـش گریمالدا و همـکاران )2018( با عنوان »هویت اجتماعی واسـطه 
تأثیـر مثبـت جهانی شـدن در همکاری هـای فـردی«، نشـان داد کـه جهانی شـدن 
بـرای افـراد، نقطـه اتصـال آنهـا در شـبکه های جهانـی اسـت و هویـت اجتماعـی 

1. Chau 2. Lee 
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به عنـوان دلبسـتگی و شناسـایی با یـک گروه مفهوم سـازی می شـود. نتایج همچنین 
حاکـی از  آن اسـت که افزایش مشـارکت در شـبکه های جهانی باعـث افزایش هویت 
اجتماعـی جهانـی می شـود و ایـن میـل بـه همکاری بـا دیگـران را افزایـش می دهد 

)رضادوسـت و همـکاران، 1399: 51(.
مارینـو و همـکاران )2016( پژوهشـی با عنوان »مدل سـازی سـاخت شـخصیت، 
هویـت اجتماعـی و هنجارهـای اجتماعـی اسـتفاده جوانـان از فیس بـوک« انجـام 
داده انـد. کـه مدل معادالت سـاختاری آن نشـان می دهـد ثبات عاطفـی، برون گرایی، 
وظیفه شناسـی و هنجارها می توانند اسـتفاده مشـکل آفرین از فیس بوک را پیش بینی 
کننـد، در حالـی کـه جنـس، هنجارهای گـروه و هویـت اجتماعی درک شـده میزان 

اسـتفاده از فیس بـوک را پیش بینـی می کننـد )کاروانـی، 1397: 117(.
نتایـج پژوهـش شـافعی1 و نایـان2  )2012( بـا عنـوان »سـاخته  شـدن هویـت از 
طریـق پروفایل هـای فیس بـوک در بیـن دانشـجویان مالزی«، نشـان داد کـه ناامنی، 
همتـا ادراکـی و خودارتقایـی اغلـب هویـت آنالیـن دانشـجویان را تحـت تأثیـر قرار 
می دهـد؛ همچنیـن هویـت آنالیـن از طریـق ارزش هـای اجتمـاع بـه همـراه همتـا 
ادراکـی، ارتبـاط اجتماعـی و محبوبیـت بازسـازی و بازاندیشـی می شـود )کاروانـی، 

.)117  :1397
بررسـی پیشـینه های پژوهشـی نشـان می دهـد کـه اغلـب پژوهش هـای مرتبط 
بـا بررسـی هویـت، تحـت تأثیـر رسـانه های خارجـی و فناوری هـای نویـن ارتباطـی 
)شـبکه های اجتماعـی مجـازی(، محـدود بوده انـد، حال آنکـه هویـت اجتماعی زنان 
تحـت تأثیـر شـبکه اجتماعـی اینسـتاگرام، کمتـر مـورد مطالعـه قـرار گرفته اسـت. 
امـری کـه پژوهـش حاضر بـه آن مبـادرت ورزیده اسـت. از ایـن رو، پژوهـش پیش رو 
از ایـن لحـاظ، دارای نـوآوری محسـوب می شـود. ایـن پژوهـش در نظـر دارد بـر 
اسـاس میـزان و نوع اسـتفاده زنان شـهر تهـران از اینسـتاگرام، بـه پیش بینی هویت 
اجتماعـی آنـان بپـردازد. در ایـن میان، متغیرهای زمینه ای )سـن، تحصیالت، رشـته 
تحصیلـی، مجـرد بـودن و خانـه دار بـودن ( نیـز به عنـوان متغیرهـای میانجـی مورد 

بررسـی قـرار می گیرند.

مفاهیم نظری پژوهش
هویـت از مفاهیـم مهـم در حوزه هـای روان شناسـی، جامعه شناسـی، فلسـفه و 
علـوم سیاسـی اسـت کـه در دهه هـای اخیـر و به ویـژه تحـت تأثیـر جهانی شـدن، 

1. Shafie  2. Nayan  
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اهمیـت خاصـی پیـدا کـرده اسـت. هویـت، مجموعـه ای از معانـی اسـت که فـرد در 
درون نقـش یـا موقعیـت اجتماعـی بـه کار می گیـرد تـا چـه کسـی بـودن خـود را 
بیـان کنـد )عبدالحسـینی و حقیقتیـان، 1394: 34(. اسـتوارت هـال 1 هویـت را 
محصولـی می دانـد کـه هیچ گاه کامـل نمی شـود و همـواره در حال دگرگونی اسـت. 
درواقـع »فرایندی بـودن« خصیصـه هویـت اسـت، به این معنـا که هویت همـواره در 
 »فراینـد شـکل پذیرفتن« اسـت و هیچ گاه تمام و کامل نمی شـود )ترجمـه وقفی پور، 
1383: 323(. در فراینـد تأثیر گـذاری رسـانه ها، چنـد عامـل دخیل انـد. یکـی از آنها  
چنان کـه در نظریـه اسـتفاده و خشـنودی مطـرح شـده، »انتخـاب« مخاطب اسـت. 
این کـه او کـدام برنامه هـا را از کـدام وسـیله ارتباطی انتخـاب می کند. »ایـن انتخاب 
خـود متأثـر از عالئـق شـخصی، آرزوهـا، ارزش هـای اعتقـادی، عـادات، رضایت هـا 
و نیازهـای مختلـف اسـت« )دفلـور و دنیـس، ترجمـه مـرادی، 1387؛ بـه نقـل از 
حاجیانـی و محمـدزاده، 1394 : 71(. عنصـر انتخـاب در یک رسـانه تعاملی همچون 
اینترنـت کـه تنـوع محتـوا در آن قابـل توجـه اسـت، اهمیـت بسـزایی می یابـد. در 
ایـن نظریـه، نیازهـا و انگیزه هـای مخاطـب در اسـتفاده از رسـانه ها در چهـار مقولـه 
اصلـی آگاهـی و نظـارت، روابـط شـخصی، هویـت شـخصی و سـرگرمی آمده اسـت 
)حاجیانـی و محمـدزاده، 1394 : 71(. از نظـر لغـوی، واژه هویـت بـه دو معنـای بـه 
ظاهـر متناقـض بـه کار مـی رود؛ 1. همسـانی و یکنواختـی مطلق و 2. تمایز. بیشـتر 
روان شناسـان و نظریه پـردازان شـخصیت پیـش از اریکسـون، هویـت را امـری فردی 
و شـخصی می دانسـتند امـا هویـت اجتماعـی را نیز انـکار نمی کردند. از دیـدگاه این 
نظریه پـردازان، هویـت، احسـاس تمایـز، تـداوم و اسـتقالل شـخصی نامیـده می شـد 
)جاکوبسـون2، 1998؛ بـه نقـل از رضـوی، 1388: 18(. اریکسـون به عنـوان اولیـن و 
یکـی از مهم تریـن نظریه پـردازان هویت، آن را به عنوان احساسـی به نسـبت پایدار از 
یگانگـی خـود تعریـف  می کنـد. وی معتقد اسـت که با وجـود تغییر رفتارهـا، افکار و 
احساسـات، برداشـت یـک فرد از خود همواره مشـابه اسـت؛ همچنیـن اظهار می کند 
ایـن احسـاس کـه »ما چه کسـی هسـتیم؟« باید با نگرشـی که دیگران نسـبت  به ما 
دارند به طور نسـبی همخوان باشـد و این مسئله بر اعتقاد او در خصوص اهمیت رابطه 
بیـن فـرد و جامعه تأکید می کنـد )بیابانگـرد، 1384(. گیدنز معتقد اسـت که هویت 
هـر شـخص را نـه در رفتار او باید جسـت وجو کرد و نه در واکنش هـای دیگران، بلکه 
در توانایـی و ظرفیـت وی بـرای حفظ و ادامـه روایت مشـخصی از زندگینامه اش باید 
یافـت. زندگینامـه شـخصی که به حفـظ روابط متقابـل و منظم با دیگـران عالقه مند 

1. Hall 2. Jakobson 
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اسـت، نبایـد به کلی خیالی و سـاختگی باشـد. زندگی نامـه واقعی باید به طـور مداوم 
رویدادهـای دنیـای خـارج را در خـود ادغام کند و آنهـا را با تاریخچه جـاری »خود« 
 شـخص سـازگار سـازد )گیدنـز، ترجمـه موفقیـان، 1378 :84(. هویـت اجتماعـی

 مجموعه ای از خصوصیات و مشـخصات اجتماعی، فرهنگی، فلسـفی، روانی، زیسـتی 
و تاریخـی همسـانی اسـت کـه بـر یگانگی یـا همانندی اعضـای آن داللـت می کند و 
آن را در یـک ظـرف زمانـی و مکانی معین، به طور مشـخص، قابل قبـول و آگاهانه، از 
سـایر گروه ها متمایز می سـازد )جنکینـز، ترجمه یاراحمـدی، 1381: 22(. از دیدگاه 
برگـر و الکمـن هویـت، طریقی اسـت کـه در آن، افـراد به تعریـف خـود می پردازند. 
هویـت بـه ایـن معنا، بخشـی از یک سـاختار معین آگاهـی و ازاین رو، تابـع توصیفی 
پدیدارشناسـانه و فـارغ ار هرگونـه داوری معرفت شـناختی یـا روان شناسـانه اسـت 
)ترجمـه سـاوجی، 1381: 84(. هویـت اجتماعـی1 بـه سـاده ترین بیـان، تعریفـی 
اسـت کـه فـرد بـر مبنـای عضویـت در گروه هـای اجتماعـی، از خویـش دارد. هویت 
اجتماعـی اساسـاً از طریـق مقایسـه های اجتماعی شـکل می گیرد، مقایسـه هایی که 
درون گـروه و برون گـروه را از هـم متمایـز می کنـد. بنابرایـن، اگر برای فـرد جایگاه و 
ویژگی هایـی تعریـف شـود کـه تنها در مقایسـه بـا دیگـران و در ارتباط با آنـان معنا 
یابـد، هویـت اجتماعی او تعریف می شـود )عبدالحسـینی و حقیقتیـان، 1394: 34(.

در پژوهـش حاضـر، منظور از هویـت، هویت اجتماعی بر مبنـای دیدگاه و نظریه 
جنکینـز2 )2008( اسـت. بـر مبنـای ایـن دیـدگاه، هویـت از اجـزای واقعیت هـای 
ذهنـی اسـت کـه در رابطـه دیالکتیکـی فـرد بـا جامعـه قـرار دارد و در فرایندهـای 
اجتماعـی  شـدن شـکل می گیـرد و پـس از بـه ظهـور رسـیدن، بـه حال خـود باقی  
می مانـد یـا در برخـی مـوارد، تغییـر می کنـد و بـر اسـاس روابـط جدیـد،  شـکلی نو 
بـه خـود می گیـرد. فرایندهـای تشـکیل دهنده هویـت اجتماعی، بر اسـاس سـاختار 
اجتماعـی تعییـن می شـوند. هویـت نیز کـه متأثـر از روابط اجتماعی اسـت، نسـبت 
بـه سـاختار اجتماعـی واکنـش نشـان می دهـد، باعـث تغییـر یـا حفـظ و بقـای آن 
می شـود. سـاختار اجتماعـی می توانـد موجـب پیدایـش انـواع هویـت اجتماعـی در 
افـراد شـود و به خوبی قابل تشـخیص باشـد؛ از ایـن رو، به وضوح می تـوان هویت فرد 
آسـیایی را از فـرد اروپایی تشـخیص داد. هویت هـای متنـوع، فرآورده هایی اجتماعی 

هسـتند کـه عناصـری به نسـبت ثابـت و پایـدار دارند. 
بـر ایـن اسـاس، بعـد فـردی و جمعـی هویـت اجتماعـی برگرفتـه از احسـاس 
تعلـق بـه جامعه، تشـویش  نداشـتن نسـبت بـه پایگاه هـای اجتماعـی آینده فـرد در 

1. social identity 2. Jenkines 
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دنیـای گسـترده تر اجتماعـی، از پای در نیامدن در مقابل وسـعت انتخـاب و امکانات 
مختلـف اجتماعـی، احسـاس تعهـد نسـبت بـه اهـداف معینی کـه از سـوی دیگران 
تعییـن می شـود، نائـل  شـدن به جهان بینی نسـبت به مفاهیـم یکپارچـه ای از هویت 
اجتماعـی، برخـوردار بـودن از مقبولیت اجتماعی الزم، دارای  شـأن و منزلت بودن در 
میـان دوسـتان، تضـاد و تعارض نداشـتن در عرصه هـای مختلف اجتماعـی، انتظار از 
رضایت بخـش بـودن رفتـار در آینده، بیگانه  نشـدن نسـبت به احسـاس واقعی، عالقه 
و باورهـای خویـش، در اختیـار داشـتن خطـوط راهنما در مـورد رفتارهـا و باورهای 
خـود، داشـتن توانایـی بـرای جهـت  بخشـیدن بـه زندگـی خـود، درگیـر نشـدن در 
فعالیت هایـی کـه ممکـن اسـت از نظـر اجتماعـی برای فـرد زیان بـار باشـند، بیگانه  

نشـدن بـا هنجارها و ارزش هـای جامعه و... اسـت.

چارچوب نظری پژوهش
هویت از دیدگاه کاستلز

بـه اعتقـاد کاسـتلز از مهم تریـن تأثیـرات انقـالب اطالعاتـی در عصـر حاضـر 
می تـوان بـه تأثیـر فناوری هـای نویـن اطالعاتـی بـر فرهنگ ها اشـاره کرد )کاسـتلز، 
ترجمـه عقیلیـان و همکاران، 1380(. تاملینسـون می نویسـد: اینترنـت به عنوان یکی 
از ابزارهـای جهانی شـدن، ضمـن مکان زدایـی از روابـط اجتماعی، افق هـای فرهنگی 
مـا را بـه روی آداب و رسـوم و روش های گوناگون زندگی می گشـاید و درک جدیدی 
از جهـان به عنـوان یـک بافـت اجتماعی، فرهنگـی و اخالقـی معنادار ایجـاد می کند 
)ترجمـه حکیمـی، 1381؛ نقـل از حاجیانی و محمـدزاده، 1394: 68(. فرد در جهان 
مجـازی از جـا کنـده می شـود و اضطراب هایش افزایـش پیدا می کنـد. در عین حال، 
همزمـان بـا افزایـش میـزان تفاوت هـا، بـه دلیل رشـد اسـتفاده عمومـی از اینترنت، 
جهان بینی هـای افـراد واگراتـر می شـود )گیبینـز و ریمـر، ترجمـه انصـاری، 1388(. 
کاسـتلز بـه برساخته شـدن هویـت اشـاره دارد و آن را سـازمان دهنده معنـا می دانـد. 
اینکـه چـه کسـی و بـا چـه منظـوری هویـت جمعـی را برمی سـازد، تـا حـد زیادی، 
تعیین کننـده محتـوای نمادیـن هویـت مـورد نظـر و معنـای آن برای کسـانی اسـت 
کـه خـود را یـا بـا آن یکـی می داننـد و یـا بیـرون از آن تصـور می کننـد )کاسـتلز، 
ترجمـه عقیلیـان و همـکاران، 1380 و اکبرزاده جهرمـی و احمـدی، 1399: 119-

118(. اینترنـت بـا عملکـرد فرامکانـی سـبب از بیـن رفتـن محدودیت هـا و موانـع 
جغرافیایـی انتقـال اطالعـات و طیـف وسـیعی از محصـوالت فرهنگـی می شـود. در 
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همیـن مورد شـری تـورکل1 )1999( اسـتدالل می کند که بین شـبکه های دیجیتال 
و شـکل گیری هویـت رابطـه ای وجـود دارد. به گفته تـورکل، آنالین  بـودن به معنای 
خلـق هویت هایمـان بـه صورت مسـتمر اسـت. هویـت هر کـس در گسـتره اینترنت 
چیـزی جـز حاصل نمودهای پراکنده نیسـت. هویتی که به شـدت سـیال و چندگانه 
اسـت و بـر محدودیت های اندیشـه و شـکل گیری هویـت غلبه می کنـد )26(. هویت 
مجـازی، هویتـی منحصـر به فرد و ثابت نیسـت، هویتی چندگانه، شبیه سـازی شـده 

و قابـل تجدیدنظـر اسـت )اکبرزاده جهرمی و احمـدی، 1399: 115(.

نظریه نمایشی گافمن
   آنچه در مرکزیت مفاهیم گافمن وجود دارد، نحوه نمایش خود و ارائه تصویری 
قابـل  قبـول از خـود اسـت کـه مفهـوم هویـت کلیـت آن را شـامل می شـود. گافمن 
)1391( بـرای محافظـت از خود و اجراهـای آن در زندگی روزمره، به مفهوم مدیریت 
 تأثیرگـذاری2 اشـاره می کنـد. مفهومـی کـه بـه تمایـز میـان رفتارهـای جلوصحنـه3

و پشـت صحنـه4 اشـاره دارد. جلـو صحنـه، همـان جایی اسـت که ارزش هـای مثبت 
داده می شـود  پررنـگ جلـوه  از هویـت خـود  بخـش دلخـواه  آن  و  مفهـوم خـود 
را  اجـرا  گافمـن،  نظریـه  اسـاس  بـر  احمـدی، 1399: 117(.  و  )اکبرزاده جهرمـی 
می تـوان به عنـوان تمـام فعالیت هـای یـک فـرد مشـخص تعریـف کـرد کـه در یـک 
مناسـبت مشـخص بـه هرشـکلی هریـک از مشـارکت کنندگان دیگـر را تحـت تأثیر 
قـرار می دهـد. هـرگاه یـک مشـارکت کننده خـاص و اجـرای وی را به عنـوان نقطـه 
ارجـاع اولیـه برگزینیـم، می توانیـم افـرادی را کـه دیگـر اجراهـا را شـکل می دهنـد، 

به عنـوان حاضـران، مشـاهده گران و مشـارکت کنندگان معرفـی کنیـم.

دیدگاه  مارسیا5 درباره هویت
جیمـز مارسـیا )1966( طـی مصاحبـه نیمـه سـاختاریافته ای کـه کاوش و تعهد 
هویـت را بـرای مشـخص  کـردن پایـگاه هویت افـراد ارزیابـی می کرد، مفهـوم هویت 
را بـا به کارگیـری دو مفهـوم کاوش و تعهد شـرح داد. کاوش مربوط به بحران اسـت و 
تمایزهـای شـناختی و رفتاری را نشـان می دهـد و تعهد، نوعی فراینـد تصمیم گیری 
اسـت. بـا در نظـر گرفتن وجود یـا فقدان هریک از ایـن دو معیـار، کاوش و تعهد، در 
دوره شـکل گیری هویـت فـرد می تـوان پایگاه های هویـت او را تعیین کرد. مارسـیا با 

1. Turkle
2. Impression Management

3. Front region
4. Back region

5. James Marcia
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ترکیـب فقـدان یا وجـود این معیارها، چهار پایـگاه هویت موفق، دنبالـه رو، بحران زده 
و سـردرگم را مشـخص کرده است )عبدالحسـینی و حقیقتیان، 1394: 85(.

 نظریه ساخت یابی آنتونی گیدنز
بـه اعتقـاد گیدنـز، سـاخت خـود، طـرح بازاندیشـانه اي اسـت که بخش اساسـی 
مدرنیتـه را می سـازد. در اینجـا فـرد از میـان گزینه هایـی کـه نظـام انتزاعـی فراهـم 
می کنـد، بایـد هویـت خـود را پیـدا کنـد )گیدنـز، ترجمـه ثالثـی، 1399: 148(. 
گیدنـز بـر نقـش رسـانه ها تأکیـد می کنـد و می گویـد اگـر در گذشـته فرایندهـاي 
انتشـار فرهنگـی، طوالنـی، کند و ناپیوسـته بـود، امـروزه این فرایند برعکس شـده و 
انتشـار فرهنگی سـریع و پیوسـته صـورت میگیرد. وي وسـایل ارتبـاط جمعی مدرن 
فراملـی را ابـزار بسـط و گسـترش مدرنیتـه به تمام دنیـا در نظر می گیرد و شکسـته 
 شـدن حصارهـاي زمانـی و مکانـی هویـت به خصوص هویـت دینی را در ابعـاد فردي 
و جمعـی بـه چالـش می کشـد، امـری کـه می توانـد باعـث بازاندیشـی در آن شـود 
)گیدنـز، ترجمه ثالثـی، 1399: 156(. گیدنز هویت را در جامعه مدرن مورد بررسـی 
قـرار می دهـد و معتقـد اسـت کـه انسـان هویـت خـود را در البـه الی قرارگاه هـای 
نمادیـن تجـدد شـکل می دهـد: ایـن قرارگاه هـا در جامعـه مـا نیـز قابـل لمس انـد و 
زنـان در جسـتجوی هویـت خـود از بین ایـن قرارگاه ها هسـتند. هرگاه افـراد به طور 
کلـی و زنـان به طـور خـاص، بتواننـد تعریفـی مشـخص از هویـت فـردی و اجتماعی 
خـود ارائـه دهنـد و بـه آن دسـت یابنـد از این سـرگردانی نجـات می یابنـد )ایمان و 
کیذقـان، 1382: 105(. از نظـر گیدنـز سـاخت در درون افراد وجـود دارد و از طریق 
خـود آنـان بازتولیـد می شـود؛ از ایـن منظـر می تـوان در پژوهـش حاضـر سـاخت را 
می تـوان هویتـی دانسـت کـه زنان شـهر تهـران در جریـان جامعه پذیری بـرای خود 
در نظـر می گیرنـد. زنـان در قالـب هویت مجـازی در فضای اینسـتاگرام، بـه تولید و 

بازتولیـد هویـت خویـش می پردازنـد و از ایـن طریـق، آن را شـکل می دهنـد.
رسـانه ها دارای اثـرات کوتاه مدتـی هسـتند کـه در تبلیغـات انتخاباتـی و مشـابه 
آن نمـود پیـدا می کنـد؛ ایـن اثـرات موضـوع نظریـه تزریقـی اسـت؛ امـا نظریـه 
اسـتحکام، تأکیـد بـر اثرات بلند مـدت در تثبیت باورهـای مخاطبـان دارد )احمد زاده 
کرمانـی، 1390: 339(. با توجه بـه نظریـه ادگار شـاین، بنیادي تریـن بخـش فرهنگ، 
مفروض هاسـت کـه مبنـاي رفتارهـاي عینـي قـرار می گیـرد. الیـه میانـي فرهنـگ، 
ارزش هـا و رفتارهـا و الیـه رویي، شـامل مصنوعـات و مظاهر فرهنگ اسـت. هر چه از 
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الیه هـاي رویـي بـه الیه هـاي زیریـن حرکـت کنیم هـم تغییر مقـوالت و هـم ایجاد 
آنهـا دشـوارتر مي شـود. عمیق تریـن تأثیـر را الیه هـاي زیریـن بـر افراد مي گـذارد و 
طبیعـي اسـت کـه تغییـر آنهـا طوالني تـر و با چالش بیشـتري همـراه اسـت، چرا که 
بـا اعمـال، تفکـر و احسـاس عجیـن شـده اسـت )رضایـی و زهـره ای ، 1390: 62؛ به 
نقـل از حاجیانـی و محمـدزاده، 1394 :70(. همین نـگاه را در الگوی تغییر گالیاردی 
و در نظریـه هافسـتند می بینیـم. »تغییـرات فرهنگـی مبـدأ تغییـر در هویـت افـراد 
یـک جامعـه اسـت« )رضایی و زهـره ای، 1390: 77(. بـا تطبیق دو نظریـه تزریقی و 
اسـتحکام بـا تئـوری شـاین، ابعاد ارزشـی و رفتاری هویت مشـمول اثـرات بلند مدت 
مرتبط انـد،  بـا مصنوعـات  احساسـی کـه  و  ابعـاد شـناختی  و  رسـانه ها می شـوند 
سـریع تر تغییـر می کننـد. دو نظریـه یـاد شـده حاکـی از اثر پذیـری ابعـاد مختلـف 

هویـت از رسـانه ها هسـتند  )حاجیانـی و  محمـد زاده، 1394: 71(.
نظریه کاشـت بر این مبناست که رسـانه در بلندمدت موجب تأثیر در جها ن بیني 
و نظـام ارزشـي بیننـدگان پرمصـرف خـود مي شـود. در نظریه برجسته سـازی، عالوه 
بـر میـزان و مدت اسـتفاده، بحـث نوع اسـتفاده از اینترنـت نیز مطرح اسـت. در این 
نظریـه بـر شـکل پیـام )در قالب سـرگرمي، خبـري و...( تأکید مي شـود کـه مي تواند 
بـه صـورت ابزاري بـرای تأثیرگذاري بر مخاطب بـه کار رود )حاجیانـی و محمد زاده، 

.)71 :1394

نظریه ریچارد جنکینز
تأثیـر مهـم اینترنـت بـر نـوع ارتباطـات میـان انسان هاسـت. جنکینـز بـاور دارد 
کـه تمـام هویت هـای انسـان، از جملـه هویت هـای فـردی، اجتماعـی هسـتند زیـرا 
بـر اسـاس نحـوه ارتبـاط بـا دیگـران و تجربه هـای دوران زندگـی کـه در تعامـل بـا 
دیگـران اسـت، شـکل می گیرند )باتمانـی، 1384: 52(. اینترنت داراي قابلیتی اسـت 
کـه از طریـق آن افـراد میتواننـد خودهـاي جدیـدي را در دنیاهـاي جدید بسـازند. 
ایـن امـور ممکـن اسـت در دنیاي مـادي اصاًلً وجـود خارجی نداشـته باشـند یا فرد 
به زعـم خـودش قـادر به دسـتیابی به آنهـا نباشـد. این ها اسـتفاده از فضـاي مجازي 
را بـراي کاربـران جذابتـر می کننـد. به این ترتیـب، جهـان مجـازی بـه مکانـی بـراي 
معرفـی و نمایـش شـخصیت فـرد تبدیـل میشـود. البتـه قضیـه بـه همین جـا ختم 
نمیشـود؛ زیـرا امـکان دارد کـه تصویر ارائه  شـده از سـوي یـک فرد بـر روي وب، از 
جانـب دیگـران بـه صورت هایـی غیر از شـکل مورد نظر وي تفسـیر شـود )اسـلوین، 
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ترجمـه گیلـوری و رادبـاوه، 1380: 128(. هویـت اجتماعی خصلـت یا خصیصه همه 
انسـان ها به عنـوان موجـودات اجتماعـی اسـت و بر درک افراد از خود اسـتوار اسـت؛ 
به این معنی کـه ذاتـی نیسـت، بلکـه محصـول توافق یـا نبود توافـق میان افراد اسـت. 
آنچـه بـه یـک گروه انسـانی هویت می بخشـد، شـباهتی اسـت کـه باعث تفـاوت آن 
از گروه هـای دیگر می شـود. »شـباهت و تفـاوت« معناهایی هسـتند که افـراد آنها را 
می سـازند. فرهنگ جوامع بشـری نیز فرایند تفاوت و شـباهت را عینیت می بخشـد. 
به این ترتیـب، ابزارهـای فرهنگـی هویت سـاز هـم به نوبـه خـود باعـث شـکل گیری 
مقوله هـای هویتـی در جوامـع بشـری می شـوند. زبـان، مذهـب، پوشـاک، عالیـق 
زیباشـناختی، تفریحـات و سـرگرمی، ورزش، تغذیـه و ...، مـواردی هسـتند که باعث 
شـباهت درون گروهـی و تفـاوت برون گروهـی می شـوند )صفاری نیـا، 1391: 171(. 
جنکینـز معتقـد اسـت کـه هویـت اجتماعـی، خصلـت یـا خصیصـه همـه انسـان ها 
به عنـوان موجوداتـی اجتماعـی و از ایـن لحـاظ، سرچشـمه معنا و تجربه بـرای مردم 
اسـت و می تـوان بـر این امر صحه گذاشـت که هویت برسـاخته می شـود. بـر مبنای 
بـاور وی، هویـت اجتماعـی درک مـا از ایـن مطلـب اسـت کـه چـه کسـی هسـتیم 
و دیگـران چـه کسـی هسـتند، از سـوی دیگـر، درک دیگـران از خودشـان  و افـراد 
دیگـر چگونـه اسـت. هویـت اجتماعی نیـز مانند معنا ذاتی نیسـت و محصـول توافق 
یـا نبـود  توافـق اسـت و می تـوان دربـاره آن بـه چون و چـرا نیـز پرداخـت )جنکینـز، 
ترجمـه یاراحمـدی، 1381: 8(. از نظـر جنکینـز، »خـود« را می تـوان به عنـوان یـک 
هویـت اجتماعـی اولیـه )یعنـی بنیـادی( در نظـر گرفت. »خـود« و تعریفـی که فرد 
از خـودش می کنـد، یعنـی هویـت شـخصی، هویتـی بنیـادی و الگویـی بـرای  فهـم 
همـه هویت هـای بعدی و شاخسـاری بـرای پیوند زدن آن هویت هاسـت و جنسـیت 
مهم تریـن عاملـی اسـت که به تجربه فرد سـامان می دهـد، آن را در خویشـتن ادغام 

می کنـد و فرصت هـا و تجربیـات زندگـی را تحت الشـعاع قـرار می دهـد. 
از نظـر جنکینـز اعتمـاد بنیادین، نقـش مهمی در نحوه تشـکیل هویت اجتماعی 
زنـان دارد و بـه آنـان امـکان می دهـد تـا در رویارویـی بـا رویدادهـای ناگـوار زندگی 
اجتماعـی، بـا تکیـه بر شـاخص اعتماد به نفـس، امیدواری و شـهامت خـود را حفظ 
 کننـد و بـه نوعـی از امنیـت وجـودی، خوش بینـی و اعتمـاد نسـبت بـه دیگـران 

دست یابند.
عوامـل  شـامل  اجتماعـی  سـاختار  کـه  همان گونـه  اسـت،  معتقـد  جنکینـز 
گسـترده ای اسـت کـه شـخص را تحـت تأثیـر قـرار می دهنـد تـا روش هـای معیـن 
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انطبـاق را در پیـش گیـرد، شـخصیت هـم دارای نیروهـای عظیمـی اسـت کـه از 
درون او را رهبـری می کننـد تـا شـکل معیـن انطبـاق را انتخـاب کنـد، بیافرینـد یـا 
تلفیـق کنـد. به این ترتیـب، نقش شناسـی را می تـوان از جهتـی، به مثابـه جنبـه ای 
از شـخصیت بـه شـمار آورد. همچنیـن ایـن امـر بیانگر کوشـش فرد در شـکل  دادن 
بـه واقعیـت اجتماعـی و تعییـن جایـگاه او در ایـن واقعیت اسـت و به جسـتجوی او 
بـرای درک معانـی و رضایـت خاطـر جهـت می دهـد. به طور معمـول، افـراد به ویـژه 
زنـان، نقش هـای اجتماعـی متعـددی را بـر عهـده دارنـد کـه تابـع عضویـت آنها در 
نهادهـا و گروه هـای گوناگون انـد و هـر کـدام وجهـی از هویـت آنهـا را می سـازند. 
امـا برخـی از ایـن نقش هـا و هویت هـا، وزن و اهمیـت بیشـتری بـرای آنـان دارنـد. 
هویـت اجتماعـی غالب یا هویت نقشـی مسـلط، همانی اسـت کـه از ارزش و اهمیت 
بیشـتری برخـوردار اسـت )شـایگان و رسـتمی، 1390(. جنکینـز بیـان می کنـد که 
عـالوه بـر درون و بیرونـی بـودن هویـت، زمـان و مـکان هـم از منابع سـاخته  شـدن 
هویـت اجتماعـی هسـتند. اگـر هویت شـرط ضـروری برای حیـات اجتماعی باشـد، 
عکـس آن نیـز صـادق اسـت. هویـت فـردی کـه در خویشـتن تجسـم یافته، جـدا از 
سـپهر اجتماعـی دیگـران معنـادار نیسـت. هویت فردی، بـر تفاوت و هویـت جمعی، 
به عبارت دیگـر، هویـت فـردی، یکتـا و هویـت جمعـی،  تأکیـد دارد.  بـر شـباهت 
پدیـده ای همگانـی اسـت )جنکینـز، ترجمـه یاراحمـدی، 1381: 46 و 35(. از میان 
دیدگاه هـای مختلفـی کـه در حوزه هویـت اجتماعی مطرح شـد؛ به دلیـل نزدیک تر 
بـودن دیـدگاه جنکیـز به آنچـه در رسـانه های اجتماعـی تعاملی رخ می دهـد، یعنی 
شـکل گیری هویـت در رابطـه دیالکتیکـی فـرد با جامعـه، در پژوهش حاضـر، هویت 
اجتماعـی بـر مبنـای دیـدگاه و نظریـه جنکینـز )2008( در دو بعـد هویـت فردی و 

جمعـی در نظـر گرفته شـده اسـت.

14 
 

از  ).35و  46: 1381 ،ترجمه یاراحمدي (جنکینز، اي همگانی استپدیده ،هویت فردي، یکتا و هویت جمعی

تر بودن دیدگاه جنکیز به آنچه نزدیک دلیلهاي مختلفی که در حوزه هویت اجتماعی مطرح شد؛ به میان دیدگاه

گیري هویت در رابطه دیالکتیکی فرد با جامعه، در پژوهش دهد، یعنی شکلهاي اجتماعی تعاملی رخ میدر رسانه

) در دو بعد هویت فردي و جمعی در نظر گرفته 2008( حاضر، هویت اجتماعی بر مبناي دیدگاه و نظریه جنکینز

 شده است.

 

 پژوهش مدل نظري

 

 

 

 

 

 

 پژوهش شناسیروش

است که  پیمایشتکنیک آن  علّی وروش ماهیت موضوع  به لحاظکاربردي و  ؛لحاظ هدفبه پژوهش حاضر   

(در گروه  کلیه زنان ساکن شهر تهرانرا  جامعه آماري پژوهش. گیري پرسشنامه انجام شده استبا ابزار اندازه

 4389976و آمار مندرج در سایت درگاه ملی آمار،  )1395( که براساس آخرین سرشماري سال) 65-16سنی 

به  گیريو شیوه نمونهتعیین شده نفر  303 جدول مورگانبر اساس دهند. حجم نمونه، ، تشکیل میهستند نفر

 google formاز طریق الکترونیکی و  به روش هاي کاغذي،دلیل شیوع کرونا و محدودیت در تکمیل پرسشنامه

از ساکنان شهر  تلفن شماره 300بیش از ،با هزینه کم و به کمک مخابراتاست که الزم  حیتوضاین  بوده است.

بندي جامعه شهر تهران و بقهط يرو دقت با... و سن در تنوع ،در سطح شهر ییایجغراف تنوع بهتوجهبا ،تهران

همراه با لینک  .ه استشد ی پیامککیالکترون پرسشنامه نکیل آنها يبرا و افتیدر ،یتیجمع مختلف يهانسبت

 ،صحتبا ، انتخاب نمونه رو،نیااز. ه استحاوي اطالعات الزم براي شهروندان ارسال شدنیز پرسشنامه، متنی 

که در کل سطح شهر تهران انتخاب شده  ییهااز کل نمونه .صورت گرفته استحساسیت علمی کامل  ودقت 

 ها،در جریان ارسال ابتدایی و تکمیل پرسشنامه و بازگشت پژوهشگران بهقابل استفاده  پرسشنامه 303بودند تنها 

 ھویت اجتماعی

متغیرھای 
شناختیجمعیت

( سن، 
تحصیالت، 

رشتھ 
تحصیلی، خانھ 

دار بودن، 
 مجرد بودن ) 

میزان و نوع 
استفاده از 
 اینستاگرام
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روش شناسی پژوهش
پژوهـش حاضـر به لحـاظ هدف؛ کاربـردی و به لحاظ ماهیت موضـوع روش علّی 
و تکنیـک آن پیمایـش اسـت کـه با ابـزار اندازه گیری پرسشـنامه انجام شـده اسـت. 
جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان سـاکن شـهر تهران )در گروه سـنی 65-16 سال( 
کـه بـر اسـاس آخرین سرشـماری )1395( و آمار منـدرج در سـایت درگاه ملی آمار، 
4389976 نفـر هسـتند، تشـکیل می دهنـد. حجم نمونه، بر اسـاس جـدول مورگان 
303 نفـر تعییـن شـده و شـیوه نمونه گیـری بـه دلیـل شـیوع کرونـا و محدودیـت 
 google form در تکمیـل پرسشـنامه های کاغـذی، بـه روش الکترونیکـی و از طریـق
بـوده اسـت. ایـن توضیـح الزم اسـت کـه بـا هزینه کـم و به کمـک مخابـرات، بیش 
از300 شـماره تلفـن از سـاکنان شـهر تهـران، با توجه بـه تنـوع جغرافیایی در سـطح 
شـهر، تنـوع در سـن و... بـا دقـت روی طبقه بنـدی جامعه شـهر تهران و نسـبت های 
مختلـف جمعیتـی، دریافـت و برای آنهـا لینک پرسشـنامه الکترونیکی پیامک شـده 
اسـت. همـراه بـا لینک پرسشـنامه، متنی نیـز حاوی اطالعـات الزم برای شـهروندان 
ارسـال شـده اسـت. از ایـن رو، انتخـاب نمونـه، بـا صحـت، دقـت و حساسـیت علمی 
کامـل صـورت گرفته اسـت. از کل نمونه هایی که در کل سـطح شـهر تهـران انتخاب 
شـده بودنـد تنهـا 303 پرسشـنامه قابـل اسـتفاده بـه پژوهشـگران بازگشـت و در 
جریـان ارسـال ابتدایـی و تکمیـل پرسشـنامه ها، پژوهشـگران به تنـوع پاسـخگویان  
از نظـر ویژگی هـای جمعیت شـناختی و لـزوم انتشـار پرسشـنامه در کل پهنه هـای 
جغرافیایـی شـهر تهـران، دقـت کافـی را داشـتند. به منظـور جمـع آوری داده هـا و 
گـردآوری  دیدگاه ها و آرای زنان سـاکن شـهر تهـران و مطالعه میزان و نوع اسـتفاده 
آنان از اینسـتاگرام، از دو پرسشـنامه؛ 1( پرسشـنامه محقق سـاخته مربوط به میزان 
و نـوع اسـتفاده از اینسـتاگرام و 2( پرسشـنامه هویـت اجتماعی صفاری نیا و روشـن 
)1390( اسـتفاده شـد. پرسشـنامه میزان و نوع استفاده از اینسـتاگرام محقق ساخته 
بـود و بـر اسـاس مؤلفه های میزان اسـتفاده از اینسـتاگرام و نوع اسـتفاده )آموزشـی، 
تفریـح و سـرگرمی، دریافـت اخبـار و اطالعـات، پیونـد و همبسـتگی اجتماعـی و...( 
در 11 گویـه تنظیـم شـده بـود. پرسشـنامه هویـت اجتماعـی 20 گویـه ای بـود و 
موافـق=5«،  »کامـاًل  درجـه ای  پنـج  لیکـرت  مقیـاس  روی  گویه هـا   نمره گـذاری 
» موافـق=4«، »نظـری نـدارم=3«، »مخالـف =2«، »کاماًل مخالـف=1«، انجام گرفت؛ 
بنابرایـن حداقـل وحداکثر نمره کسـب شـده از این پرسشـنامه به ترتیـب برابر با 20 

و 100 در نظـر گرفته شـد. 
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اندازه گیـری، از روایـی صـوری اسـتفاده شـد.  ابـزار  به منظـور بررسـی روایـی 
به این صـورت کـه پرسشـنامه ها همـراه بـا عنـوان، اهـداف و فرضیه هـای پژوهـش 
بـرای جمعـی از اسـتادان صاحبنظر ارسـال و پس از جمع آوری نظرهـا و تأیید نهایی 
آنـان، اجرا شـدند. شـایان ذکر اسـت کـه روایی پرسشـنامه هویت اجتماعـی پیش از 
ایـن در پژوهـش صفاری نیـا و روشـن )1390؛ بـه نقـل از صفاری نیـا، 1391: 174( 
مـورد سـنجش و تأییـد قـرار گرفته بـود. نتایـج پژوهش یاد شـده با اسـتفاده از نظر 
متخصصـان، حاکـی از روایـی صـوری پرسشـنامه و نتایـج تحلیـل عاملـی اکتشـافی 
و تحلیـل مؤلفه هـای اصلـی )PC( از طریـق چرخـش واریماکـس، مؤیـد وجـود یک 
عامـل دارای ارزش ویـژه بزرگتـر از 1 تحـت عنـوان »هویـت اجتماعـی« بوده اسـت 
)صفاری نیـا، 1391(.  همچنیـن بـرای سـنجش پایایـی ابـزار اندازه گیـری، از روش 
آلفـای کرونبـاخ اسـتفاده شـد. در مـورد پرسشـنامه اسـتاندارد پژوهش )پرسشـنامه 
پایایـی   ،)1390( روشـن  و  صفاری نیـا  پژوهـش  در  پیش تـر  اجتماعـی(،  هویـت 
پرسشـنامه بـا اسـتفاده از روش آلفـای کرونبـاخ، برای کل پرسشـنامه برابـر با 0/74 
 0/83 ،SPSS بـود. در پژوهـش حاضـر آلفـای کرونبـاخ ایـن پرسشـنامه در محیـط
اسـت. ضریب آلفای کرونباخ محاسـبه شـده برای پرسشـنامه اسـتفاده از رسـانه های 

اجتماعـی، 0/78 بـه دسـت آمده اسـت.

یافته های پژوهش
یافته های توصیفی 

بـر اسـاس یافته هـا، مشـاهده می شـود کـه مـد یا نمـای آماری سـن زنـان مورد 
مطالعـه، 33 سـال اسـت. کمتریـن 16 سـاله )1 نفـر( و بیشـترین 60 سـاله )1 نفر( 
اسـت. 20 درصـد زنـان مـورد مطالعـه دارای تحصیالت فـوق دیپلم وکمتـر بوده اند، 
80 درصـد دارای تحصیـالت لیسـانس و باالتـر می باشـند. زنان مورد مطالعه بیشـتر 

)63 درصـد( دانش آموختـه رشـته علوم انسـانی می باشـند. 
42/4 درصـد زنـان مـورد مطالعه در شـهر تهـران، خانه دار و 57/6 درصد شـاغل 
بوده انـد. نسـبت شـاغلین مجـرد از نسـبت شـاغلین متأهـل بیشـتر بـوده و نسـبت 
متأهلین خانه دار از نسـبت شـاغلین خانه دار بیشـتر بوده اسـت. شـاغلین در مقایسه 
بـا زنـان خانـه دار، به مراتـب تحصیـالت باالتری داشـته اند. بـه لحاظ رشـته تحصیلی 

شـباهت زیـادی بیـن زنان شـاغل وخانه دار وجـود دارد.
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میزان و نوع استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام
در جـدول 1 مشـاهده می شـود کـه  از 303 نفر نمونـه مورد مطالعـه 256 نفر به 
ایـن پرسـش پاسـخ داده انـد، از ایـن تعـداد 22نفـر) 8/6 درصـد( کمتر از شـش ماه، 
27 نفـر بیـن شـش ماه تـا یک سـال ) 10/5 درصـد(، 131 نفـر )51/2 درصد(، بین 
یـک تـا پنج سـال و 76 نفر )29/7درصد(، بیش از پنج سـال در اینسـتاگرام، سـابقه 
حضـور داشـته اند. 47 نفـر از نمونـه 303 نفـری مـورد مطالعـه )15 درصـد( هـم به 

ایـن سـؤال پاسـخ نداده اند.

جدول 1. سابقه حضور در اینستاگرام

Table 1. history of presence on Instagram

 کمتر از گویه
شش ماه

بین شش ماه 
تا یک سال

بین یک تا 
پنج سال

بیش از 
جمعپنج سال

1. سابقه حضور شما در 
اینستاگرام چقدر است؟

222713176256فراواني

8.610.551.229.7100درصد

     
در جدول 2 مشـاهده می شـود که 87/5 درصد )224 نفر( از 256 نفر پاسـخ قابل 

قبـول از زنـان مورد مطالعه، به صورت منظم از اینسـتاگرام اسـتفاده می کرده اند.

جدول 2. حضور منظم در اینستاگرام

Table 2. Regular presence on Instagram

جمعخیربلي  گویه 

2. آیا به صورت منظم )روزانه یا هفتگي( اینستاگرام 
خود را بازدید مي کنید؟

22432256فراواني

87.512.5100درصد

   
درجـدول 3 مالحظـه می شـود کـه زنـان مـورد مطالعـه در شـهرتهران: بیشـتر 
به منظـور دریافـت آموزش هاي گوناگون )علمي، آشـپزي، بهداشـتي، سـالمت و ...( از 
صفحات اینسـتاگرام اسـتفاده می کنند )میانگیـن3/6  در مقیاس اندازه گیـری 1 تا 5( 

و کمتریـن میانگیـن مربـوط بـه تولید محتوا بـا میانگین 2/41 اسـت. 
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 جدول 3. تعداد دفعات بازدید از اینستاگرام در طول روز از سوی زنان مورد مطالعه 
در شهر تهران

 Table 3. The number of visits to Instagram during the 
day by the studied women in Tehran

تعداد پاسخ گویه ها
قابل قبول

Min
حداقل

Man
میانگینحداکثر

3. به طور معمـول در طـول هفتـه چنـد بـار )دفعه( 
210115034.97اینسـتاگرام خـود را چـک مي کنید؟

از  بازدیـد شـما  دفعـات  تعـداد  به طور معمـول   .4
253153.42اینسـتاگرام در طـول روز چقـدر اسـت؟

5. چـه میـزان براي دریافت اطالعـات مورد نیاز خود 
و کسـب آگاهی از اینستاگرام استفاده مي کنید؟

25415
3.48

6. بـه چـه میـزان بـرای حفـظ ارتبـاط بـا خانـواده ، 
خویشـاوندان ، دوسـتان و همـکاران در اینسـتاگرام، 
صفحـات آنهـا را دنبـال و پست هایشـان را بازدیـد 

مي کنیـد؟

254153.24

7. بـه چه میزان بـراي گذران اوقات فراغت، سـرگرم 
شـدن و تفریـح از صفحـات مختلـف و پسـت ها و 
اسـتوری های قرار داده شده در اینسـتاگرام، استفاده 

؟ مي کنید
255153.51

آموزش هـای  دریافـت  بـراي  میـزان  چـه  بـه   .8
گوناگـون )علمـي، آشـپزي، بهداشـتی و سـالمت 
مي کنیـد؟ اسـتفاده  اینسـتاگرام  از صفحـات  و...( 

25415
3.60

اطالعات  و  اخبار  دریافت  براي  میزان  چه  به   .9
سیاسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگی از اینستاگرام 

استفاده مي کنید؟
255152.93

شخصاً  خود  اینستاگرام،  در  اندازه  چه   .10
و  تصاویر  مطالب ،  و  هستید  محتوا  تولید کننده 
کاربران  براي  را  استوري هایي  و  پست ها  ویدئوها، 

دیگر منتشر مي کنید؟

254152.41

11. به چه میزان در اینستاگرام ، صرفاً استفاده کننده 
مطالب ، تصاویر، پست ها و استوري های دیگران هستید؟

25515
3.15
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بـر اسـاس اطالعـات به دسـت آمـده از یافته هـای پژوهـش در خصـوص هویـت 
اجتماعـی زنـان مالحظـه می شـود کـه از نـگاه زنـان مـورد مطالعـه در شـهر تهران، 
ازخـود بیگانـه  نشـدن، توانایـي جهـت  بخشـیدن بـه زندگـي فـردی و یافتن شـأن و 
منزلـت نـزد دوسـتان خود، موضـوع عبارات 15، 17 و 9 پرسشـنامه بـا میانگین های 
4/29 و 4/23 و4/21، مهم تریـن مـوارد در »هویـت اجتماعـی« زنـان شـهرتهران 
بوده انـد. همچنیـن، نبـود تعـارض در سـطوح اجتماعـی، نداشـتن تشـویش از آینده 
اجتماعـی و احسـاس تعهـد نسـبت بـه اهـداف معینـي که از جانـب دیگـران تعیین 
مي شـود؛ موضـوع عبـارات 18، 19 و 20 پرسشـنامه بـا میانگین هـای 3/13، 3/03 
و2/92 و کسـب رتبه هـای آخـر، در »هویـت اجتماعـی« زنـان کمتـر بـوده اسـت. 
داشـتن توانایـی بـرای توصیف خـود در رتبه چهارم ) بـا میانگین 4/11(، اسـتفاده از 
مهارت هـای فـردی بـرای دسـتیابی به حـس مشـارکت در رتبـه پنجم )بـا میانگین 
4/11(، بـرای رفتارهـای خـود راهنمـا داشـتن )بـا میانگیـن، 3/99( در رتبه ششـم، 
 انتخـاب راه هـای مـورد تأییـد جامعـه برای رسـیدن بـه اهداف خـود، در رتبـه هفتم 
)بـا میانگیـن 3/99( و رتبه هـای بعـدی قابـل تأمل انـد. در مجمـوع، نمـره هویـت 

اجتماعـی زنـان شـهر تهـران با میانگیـن 3/77 تعییـن شـد.

یافته های استنباطی
در ایـن پژوهـش، به منظـور پاسـخگویی بـه دو دغدغـه علمـی پژوهشـگر، مبنی 
بـر اینکـه آیـا متغیرهـای جمعیت شـناختی بر پیش بینـی هویـت تأثیر دارنـد؟ و آیا 
پیش بینـی هویـت اجتماعـی زنـان با اسـتفاده آنـان از شـبکه اجتماعی اینسـتاگرام 
نیـز ممکـن اسـت؟، بـه مطالعـه و تحلیل هویـت اجتماعـی زنـان و اسـتفاده آنان از 

اینسـتاگرام پرداخته ایـم.
در پرسشـنامه پژوهـش، 11 پرسـش به منظـور بررسـی میـزان  و نوع اسـتفاده از 

اینسـتاگرام ، طرح شـده است.
همـه 11 پرسـش یـاد شـده به عنوان متغیـر مسـتقل وارد رگرسـیون گام به گام 
بـه جلـو )Stepwise forward( شـدند تـا نقـش مهم تریـن پرسـش ها در پیش بینـی 

هویـت اجتماعی زنان، مشـخص شـود. 
در جـدول 4 مالحظـه می شـود، کـه در گام اول »تعـداد چک  کردن اینسـتاگرام 
در طـول هفتـه« ؛ عبـارت سـوم و در گام دوم »سـابقه حضـور در اینسـتاگرام« در 
رگرسـیون باقیمانـده و بـا حضـور آن دو پرسـش، 9 سـؤال دیگـر تأثیـری بـر هویت 

اجتماعـی زنـان شـهر تهـران، نداشـته اند و از رگرسـیون حـذف می شـوند.
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جدول 4. آزمون رگرسیون

Table 4. Regression test
)a( متغیرهای وارد و حذف شده

متغیرهای وارد شدهمدل
 متغیرهای 

 حذف 
شده

روش

1
3. به طور معمول در طول هفته 
اینستاگرام  )دفعه(  بار  چند 

خود را چک مي کنید؟
گام به گام )معیارها: احتمال -F- وارد کردن .

>= 0.050، احتمال-F-حذف <= 0.100(.

در 2 شما  حضور  سابقه   .1
اینستاگرام چقدر است؟

کردن . احتمال-F-وارد  )معيارها:  گام  به  گام 
>= 0.050، احتمال-F-حذف <= 0.100(.

هویت اجتماعي : یک متغیر وابسته 

 
در گام اول 1/9 درصـد (Adjusted R Square = 0.019) از هویـت اجتماعـی زنـان 
بـا تعـداد چـک کـردن اینسـتاگرام در طـول هفتـه تبییـن می شـود و در گام دوم با 

وجـود سـابقه حضـور،  بـه 4/1 درصد می رسـد. 

جدول 1-4. گام اول و دوم رگرسیون

Table 4-1. The first and second steps of regression
خالصه مدل

RRمدل
 اسکوئر 

  R اسکوئر 
خطای برآورد استانداردتنظیم شده

1)a(154.0.0240.0199.61074

2)b(224.0.050.0419.50286

به طور معمول در طول هفته چند بار )دفعه( اینستاگرام خود را چک می کنید؟  

به طور معمول در طول هفته چند بار )دفعه( اینستاگرام خود را چک مي کنید؟              
1. سابقه حضور شما در اینستاگرام چقدر است؟

آزمون آنالیز واریانس، اثر رگرسـیون را در گام های اول ودوم، در سـطح اطمینان 
(Sig. <0.05) .95 درصـد معنی دار نشـان می دهد
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جدول 2-4. گام بعدی رگرسیون

Table 4-2. the next step of regression
ANOVA(c)

 مجموع مدل
اسکوئرها

Df میانگین
اسکوئر

FSig.

1

)a(463.7891463.7895.021.026رگرسیون

19027.44720692.366باقیمانده

19491.236207جمع کل

2

)b(978.8542489.4275.42.005رگرسیون

18512.38220590.304باقیمانده

19491.236207جمع کل

 3. به طور معمول در طول هفته چند بار )دفعه( اینستاگرام خود را چک مي کنید؟

3. به طور معمول در طول هفته چند بار )دفعه( اینستاگرام خود را چک مي کنید؟
1. سابقه حضور شما در اینستاگرام چقدر است؟

 c هویت اجتماعي : یک متغیر وابسته

در  مثبتـی  نقـش  هفتـه،  در طـول  اینسـتاگرام  دفعـات چـک  کـردن  تعـداد 
پیش بینـی هویـت اجتماعـی زنـان شـهر تهـران داشـته ولـی در گام دوم »سـابقه 

حضـور در اینسـتاگرام« اثـر منفـی بـر هویـت اجتماعـی را نشـان می دهـد.
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جدول 4-3

Table 4-3. the next step of regression
)a( ضرایب

 مدل

ضرایب 
غیراستاندارد

ضرایب 
استاندارد شده

tSig.
BStd.  

Error
Beta

1

85.360 74.2540.87)مقدار ثابت(

3. به طور معمول در طول هفته 
)دفعه( اینستاگرام  بار  چند 

خود را چک مي کنید؟
0.0360.0160.1542.2410.026

2

32.7260 79.6952.435)مقدار ثابت(

3. به طور معمول در طول هفته 
چند بار)دفعه( اینستاگرام خود 

را چک مي کنید؟
0.0450.0160.1942.7670.006

در  شما  حضور  سابقه   .1
2.3880.018-0.167-1.8970.794-اینستاگرام چقدر است؟

a Dependent Variable :هویت اجتماعي 

  
در جـدول 4-4 حـذف 10 متغیـر در گام اول و 9 متغیـر در گام دوم رگرسـیون، 

بـا اسـتفاده از سـطح معنـا داری آزمون تی مشـاهده می شـود.
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جدول 4-4

Table 4-4. the next step of regression

)c( متغیرهای حذف شده

ModelBeta IntSig. همبستگی
جزئی

آمار خطی

Tolerance

1

اینستاگرام  در  شما  حضور  سابقه   .1
چقدر است؟

-.167)a(-2.3880.018-0.1650.944

2. آیا به صورت منظم )روزانه یا هفتگي( 
اینستاگرام خود را بازدید مي کنید؟

.069)a(0.9650.3350.0670.93

بازدید  دفعات  تعداد  به طور معمول   .4
شما از اینستاگرام در طول روز چقدر 

است؟
-.142)a(-1.5990.111-0.1110.597

اطالعات  دریافت  براي  میزان  چه   .5
از  آگاهی  کسب  و  خود  نیاز  مورد 

اینستاگرام استفاده مي کنید؟
.036)a(0.4850.6280.0340.864

6. به چه میزان به منظور حفظ ارتباط 
و  دوستان   ، خویشاوندان  خانواده ،  با 
را دنبال و  آنها  همکاران در   صفحات 

پست هایشان را بازدید مي کنید؟

.026)a(0.360.7190.0250.899

اوقات  گذران  براي  میزان  چه  به   .7
فراغت ، سرگرم شدن و تفریح ازصفحات 
قرار  استوری های  و  پست ها  و  مختلف 
استفاده  اینستاگرام ،  در  شده  داده 

مي کنید؟

-.082)a(-1.0290.305-0.0720.75

8. به چه میزان براي دریافت آموزش های 
و  بهداشتي  آشپزی،  )علم،  گوناگون 
اینستاگرام  صفحات  از  و...(  سالمت 

استفاده مي کنید؟

.035)a(0.4830.630.0340.909

و  اخبار  دریافت  براي  میزان  چه   .9
اطالعات سیاسي ، اقتصادي ، اجتماعي و 
فرهنگی از اینستاگرام استفاده مي کنید؟

.016)a(0.2280.820.0160.991

10. چه اندازه در اینستاگرام ، خود شخصاً 
مطالب ،  و  هستید  محتوا  تولید کننده 
تصاویر و ویدئوها، پست ها و استوري هایي 

را براي کاربران دیگر منتشر مي کنید؟

-.111)a(-1.5130.132-0.1050.882

صرفاً  اینستاگرام ،  در  اندازه  چه   .11
استفاده کننده مطالب ، تصاویر، پست ها 

و استوري های دیگران هستید؟
-.026)a(-.3700.712-0.0260.943
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جزئی
آمار خطی

Tolerance

2

یا  )روزانه  منظم  به صورت  آیا   .2
بازدید  را  خود  اینستاگرام  هفتگی( 

مي کنید؟

.003)b(0.0380.970.0030.785

4. به طور معمول تعداد دفعات بازدید شما 
از اینستاگرام در طول روز چقدر است؟

-.090)b(-.9850.326-0.0690.551

اطالعات  دریافت  براي  میزان  چه   .5
از  آگاهی  کسب  و  خود  نیاز  مورد 

اینستاگرام استفاده مي کنید؟

.061)b(0.8180.4140.0570.848

با  ارتباط  حفظ  برای  میزان  چه  به   .6
خانواده ، خویشاوندان ، دوستان و همکاران 
در اینستاگرام ، صفحات آنها را دنبال و 

پست هایشان را بازدید مي کنید؟

.046)b(0.6360.5250.0450.888

اوقات  گذران  براي  میزان  چه  به   .7
فراغت ، سرگرم شدن و تفریح از صفحات 
قرار  استوری های  و  پست ها  و  مختلف 
استفاده  اینستاگرام،  در  شده  داده 

مي کنید؟

-.055)b(-.6900.491-0.0480.733

دریافت  براي  میزان  چه  به   .8
آموزش های گوناگون )علمي ، آشپزي، 
صفحات  از  و...(  سالمت  و  بهداشتي 

اینستاگرام استفاده مي کنید؟

.076)b(1.0430.2980.0730.865

و  اخبار  دریافت  براي  میزان  چه   .9
اطالعات سیاسي ، اقتصادي ، اجتماعي و 
فرهنگی از اینستاگرام استفاده مي کنید؟

.030)b(0.4360.6630.0310.983

خود  اینستاگرام ،  در  اندازه  چه   .10
و  هستید  محتوا  تولید کننده  شخصاً 
و  پست ها  ویدئوها،  و  تصاویر  مطالب ، 
دیگر  کاربران  براي  را  استوري هایي 

منتشر مي کنید؟

-.081)b(-1.0930.276-0.0760.85

صرفاً  اینستاگرام ،  در  میزان  چه   .11
استفاده کننده مطالب ، تصاویر، پست ها 

و استوری های دیگران هستید؟

.003)b(0.0430.9660.0030.914

a مدل پیش بینی کننده )ثابت(،  به طور معمول در طول هفته چند بار )دفعه( اینستاگرام خود را چک مي کنید؟

 b مدل پیش بینی کننده )ثابت، به طور معمول در طول هفته چند بار )دفعه( اینستاگرام خود را چک مي کنید؟، 
1. سابقه حضور شما در اینستاگرام چقدر است؟

متغیر وابسته: هویت اجتماعي

ادامه جدول 4-4.
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در رگرسـیون بعـدی، اثـر اینسـتاگرام بـر هویـت اجتماعـی زنـان شـهر تهـران، 
بـا توجـه بـه برخـی متغیرهـا و ویژگی هـای جمعیت شـناختی آنـان نظیـر: رشـته 
تحصیلـی علـوم انسـاني، متأهـل  بـودن، خانـه دار  بـودن، سـن و میـزان تحصیـالت، 

مطالعه شـده اسـت.
در ادامـه، متغیر هـای )تحصیلکـرده( در رشـته علـوم انسـاني، متأهـل  بـودن، 
 خانـه دار بـودن، سـن و تحصیـالت، همـراه بـا دو متغیـر کشـف  شـده مرحلـه قبـل: 
1( سـابقه حضـور شـما در اینسـتاگرام چقـدر اسـت؟ و 2( به طور معمـول در طـول 
هفتـه چنـد بـار )دفعـه( اینسـتاگرام خود را چـک مي کنیـد؟ وارد رگرسـیون گام به 
گام بـه جلـو )Stepwise forward( می شـوند و نقـش آنهـا در تبییـن هویت اجتماعی 

زنـان شـهر تهران مـورد بررسـی قـرار می گیرد.
در جـدول 5 مالحظـه می شـود، کـه در گام اول؛ تأثیر میزان تحصیـالت زنان مورد 
مطالعـه در تبییـن هویـت اجتماعـی، در گام دوم، تعداد دفعات چک  کردن اینسـتاگرام 
در طول هفته و در گام سـوم، »سـابقه حضور زنان در اینسـتاگرام« در رگرسـیون باقی  
می ماننـد و بـا حضـور آنهـا سـایر ویژگی های جمعیت شـناختی کـه تأثیری بـر هویت 

اجتماعـی زنان شـهر تهران، نداشـته اند و از رگرسـیون حذف می شـوند.

جدول 5. رگرسیون دوم

Table 5. Second regression
)a( متغیرهای وارد/ حذف شده

متغیرهای وارد شدهمدل
متغیرهای 

حذف 
شده

روش

.تحصیالت:1
 گام به گام 

)معیارها: احتمال-F-وارد کردن <= 
0.050، احتمال-F-حذف >= 0.100(.

2
هفته  طول  در  به طور معمول   .3
چند بار )دفعه( اینستاگرام خود 

را چک مي کنید؟
.

 گام به گام 
)معیارها: احتمال-F-وارد کردن <= 

0.050، احتمال-F-حذف >= 0.100(.

1. سابقه حضور شما در اینستاگرام 3
.چقدر است؟

 گام به گام 
)معیارها: احتمال-F-وارد کردن <= 

0.050، احتمال-F-حذف >= 0.100(.

a متغیر وابسته : هویت اجتماعي
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 در گام اول 5/1 درصـد (Adjusted R Square = 0.051) از هویـت اجتماعـی زنـان 
بـا ميـزان تحصيـات، در گام دوم بـا تعداد دفعات چـک  کردن اینسـتاگرام در طول 
هفتـه  8/1 درصـد از هویت اجتماعی تبيين می شـود و در گام سـوم، با وجود سـابقه 

حضور،  بـه 10درصد می رسـد.

جدول 1-5 . خالصه مدل

Table 5-1. summary of the model
خالصه مدل

اسکوئر تنظیم شدهR اسکوئر Rمدل
R

خطای برآورد استاندارد
Sig.

1.238)a(0.0570.0519.61057

2.285(b)0.0810.0719.51074

3.341(c)0.1160.19.35796

a پیش بینی کننده ها)ثابت(، تحصیالت :

b پیش بینی کننده ها )ثابت(، تحصیالت: 3. به طور معمول در طول ھفته چند بار )دفعه( اینستاگرام 
خود را چک مي کنید؟

c پیش بینی کننده ها)ثابت(، تحصیالت: 3. به طور معمول در طول ھفته چند بار )دفعه( اینستاگرام 
خود را چک مي کنید؟ و

1. سابقه حضور شما در اینستاگرام چه مدت است؟

 
آزمون آناليز واریانس، اثر رگرسـيون را در گام های اول، دوم و سـوم، در سـطح 

.(Sig.< 0.05 ) اطمينـان 95 درصد معنی دار نشـان می دهـد
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جدول 2-5. آنالیز واریانس

Table 5-2. Analysis of variance
ANOVA(d)

.FSigمیانگین اسکوئرdfخالصه اسکوئرمدل

1

)a(935.2981935.29810.126.002رگرسیون

15609.3616992.363باقیمانده

16544.659170جمع کل

2

)b(1348.3652674.1827.453.001رگرسیون

15196.29416890.454باقیمانده

16544.659170جمع کل

3

)c(1920.2243640.0757.309.000رگرسیون

14624.43516787.571باقیمانده

16544.659170جمع کل

a پیش بینی کننده ها )ثابت(، تحصیالت :

b پیش بینی کننده ها )ثابت(، تحصیالت: 3. به طور معمول در طول ھفته چند بار )دفعه( اینستاگرام 
خود را چک مي کنید؟

c پیش بینی کننده ها )ثابت(، تحصیالت: 3. به طور معمول در طول ھفته چند بار )دفعه( اینستاگرام 
خود را چک مي کنید؟ و

 1. سابقه حضور شما در اینستاگرام چقدر است؟

d متغیر وابسته: هویت اجتماعي

   
ماحظه می شود که ميزان تحصيات نقش مثبتی در پيش بينی هویت اجتماعی 
زنان شهر تهران داشته )ضرایب استاندارد بتا1= 0.238 ( در گام دوم نيز تعداد دفعات 
چک  کردن اینستاگرام در طول هفته نقش مثبتی در پيش بينی هویت اجتماعی زنان 
شهر تهران نشان داده ولی در گام سوم »سابقه حضور در اینستاگرام« اثر منفی بر 

هویت اجتماعی زنان داشته است.

1. Standardized Coefficients Beta 
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جدول 5-3
)a(ضرایب

مدل

ضرایب غیر 
استاندارد

ضرایب 
استاندارد 

.tSigشده

BStd. 
Error

Beta

1
68.4312.35329.0880)مقدار ثابت(

2.1750.6840.2383.1820.002تحصیالت

2

67.3152.38628.2130)مقدار ثابت(

2.1290.6770.2333.1450.002تحصیالت

3. به طور معمول در طول هفته 
چند بار )دفعه( اینستاگرام خود 

را چک مي  کنید؟
0.0370.0170.1582.1370.034

3

73.913.48921.1860)مقدار ثابت(

2.0460.6670.2243.0680.003تحصیالت

3. به طور معمول در طول ھفته 
چند بار )دفعه( اینستاگرام خود 

را چک مي کنید؟
0.0460.0170.22.6850.008

در  شما  حضور  سابقه   .1
2.5550.011-0.191-2.1820.854-اینستاگرام چقدر است؟

a متغیر وابسته:  هویت اجتماعي
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جدول 6. رگرسیون با حذف 4 متغیر جمعیت شناختی

Table 6. Regression by removing 4 demographic variables
)d( متغیرهای حذف شده

Model Beta IntSig. همبستگی
جزئی

آمار خطی

Tolerance

1

در  شما  حضور  سابقه   .1
اینستاگرام چقدر است؟

-.146)a(-1.9730.05-0.150.998

3. معموالً در طول هفته 
چند بار )دفعه( اینستاگرام 

خود را چک مي کنید؟

.158)a(2.1370.0340.1630.999

a(1.3650.1740.1050.998(102.رشته علوم انساني 

a(1.7510.0820.1340.999(130.متأهل بودن

a(-.8370.404-0.0640.806(070.-خانه دار بودن

a(0.3420.7330.0260.94(026.سن 

2

1. سابقه حضور شما در 
اینستاگرام چقدر است؟

-.191)b(-2.5550.011-0.1940.949

b(1.6170.1080.1240.987(120.رشته علوم انساني 

b(2.0690.040.1580.983(153.متأهل بودن

b(-.9180.36-0.0710.805(076.-خانه دار بودن

b(0.7770.4380.060.904(060.سن

3

c(1.1980.2330.0930.955(089.رشته علوم انساني 

c(1.9440.0540.1490.979(142.متأهل بودن

c(-0.450.653-0.0350.775(037.-خانه دار بودن

c(0.390.6970.030.882(030.سن

a پیش بینی کنند ه ها )ثابت(، تحصیالت: و 

b پیش بینی کننده ها )ثابت(، تحصیالت: 3. به طور معمول در طول ھفته چند بار )دفعه( اینستاگرام 
خود را چک مي کنید؟

c پیش بینی کننده ها)ثابت(،  تحصیالت: 3. به طور معمول در طول ھفته چند بار )دفعه( اینستاگرام خود 
را چک مي کنید؟ و

1. سابقه حضور شما در اینستاگرام چقدر است؟

d متغیر وابسته: هویت اجتماعي
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در این پژوهش، به رشـته تحصیلی علوم انسـانی زنان؛ عدد 1 و رشـته تحصیلی 
غیـر علـوم انسـانی0، بـه متأهـل  بـودن، 1 و متأهل  نبـودن 0، به خانه دار بـودن 1  و 
خانـه دار نبـودن 0، داده شـده  اسـت. در جـدول 6، حـذف 4 متغیـر رشـته تحصیلی 
علوم انسـاني، متأهل بودن، خانه دار بودن و سـن، در گام های رگرسـیون، با اسـتفاده 

از سـطح معنـا داری آزمون تی مشـاهده می شـود.

بحث و نتیجه گیری
پژوهـش حاضـر با هدف پیش بینی و تبییـن هویت اجتماعی زنان شـهر تهران بر 
اسـاس اسـتفاده از اینسـتاگرام با میانجی گری متغیرهای جمعیت شـناختی، طراحی و 
اجرا شـده اسـت. نتایج نشـان می دهد از میان تمام 11 سـؤالی که مربوط به بررسـی 
میـزان و نـوع اسـتفاده از اینسـتاگرام بـوده و به عنوان متغیر مسـتقل وارد رگرسـیون 
گام بـه گام بـه جلو شـده، تنها تعـداد دفعات چک  کـردن اینسـتاگرام در طول هفته، 
در گام اول سـابقه حضـور در اینسـتاگرام در رگرسـیون باقیمانـده و بـا حضـور آن دو 
سـؤال، 9 مؤلفـه دیگـر، تأثیـری بـر هویـت اجتماعـی زنان شـهر تهـران، نداشـته اند؛ 
به این معنـی کـه اوالً، تکرار اسـتفاده از اینسـتاگرام )چک  کردن در طـول هفته( دارای 
بیشـترین اثـر و البتـه متفاوت از سـابقه حضور یا طـول مدت عضویت در اینسـتاگرام 
بـوده و در نتیجـه، میـزان اسـتفاده از اینسـتاگرام در طول هفته و چـک کردن دائمی 
آن از سـوی زنـان کاربـر، تأثیر بیشـتری بـر هویت اجتماعـی زنان داشـته و این تأثیر 
منفـی بـوده اسـت و ثانیاً، باید به نوع اسـتفاده از اینسـتاگرام نیز توجـه کرد. چنان که 
می توان گفت سـابقه حضور  در ابتدا نشـان دهنده، اسـتفاده های مبتنی برسـرگرمی و 
گـذران اوقـات فراغت بوده زیرا بررسـی ها نشـان می دهـد در ابتدای ورود اینسـتاگرام 
به ایران، بیشـتر برای سـرگرمی از این رسـانه اجتماعی اسـتفاده می شـده؛ اما اکنون 
بیشـتر اسـتفاده ها به سـمت اسـتفاده های تجـاری و کسـب درآمد از ایـن راه متمایل 
شـده اسـت. اظهـار نظـر قطعـی در ایـن زمینه، منـوط به انجـام پژوهش های بیشـتر 
و دقیق تـر اسـت. از ایـن رو، توجـه بـه نوع محتـوای دریافتـی و اثر منفـی آن بر هویت 

نیـز حائز اهمیت اسـت.
از سـوی دیگـر، بـر اسـاس نتایـج به دسـت آمـده از پژوهـش، متغیـر تحصیالت 
همچنـان یکـی از عوامـل مهـم و اثرگـذار بـر هویت اجتماعـی زنان اسـت. یافته های 
پژوهـش از نظـر سـطح تحصیـالت، بـا نتایـج پژوهـش ایمـان و کیذقـان )1382( 
دربـاره اثـر تحصیـالت بـر هویت همسـو اسـت. همچنیـن نتایـج پژوهـش حاضر در 
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ایـن حیطـه، مؤیـد یافته هـای سـاروخانی و رفعت جـاه )1383( دربـاره تأثیـر مثبت 
تحصیـالت زنـان بـر هویـت اجتماعـی آنـان اسـت. نتایـج پژوهش آنـان نشـان داده 
اسـت، هرچـه میـزان تحصیـالت زنـان باالتر بـوده، میـزان رضایت از زندگـی، تحقق 
ایده آل هـا و امیـدواری و اعتمـاد بـه زندگـی نیـز بیشـتر بـوده و در روایـت زندگـی 
آنـان، انسـجام بیشـتری میان ایده آل ها و واقعیت ها وجود داشـته اسـت )سـاروخانی 
و رفعت جـاه، 1383: 87(. از سـوی دیگـر، ماننـد پژوهـش سـاروخانی و رفعت جـاه، 
نتایـج پژوهـش حاضـر نیز مؤید این اسـت کـه تأثیر تحصیـالت بر هویـت اجتماعی 

از تأثیر اشـتغال بیشـتر اسـت.
نتایـج در زمینـه هویـت اجتماعی، مؤید آن اسـت که زنان در خـرده مقیاس های 
بیگانـه  نشـدن از خـود، توانایـي جهـت  بخشـیدن به زندگي فردی و داشـتن شـأن و 
منزلـت نزد دوسـتان، دارای نمره هویت بیشـتری هسـتند. زنان مـورد مطالعه اظهار 
کرده انـد کـه در گسـتره وسـیع تغییـرات دنیـای امـروز، از خـود بیگانـه نشـده اند و 
توانایـی جهـت یـا شـکل  دادن به زندگی خـود را در حـوزه زندگی فـردی دارند، این 
امـر نشـان دهنده وجـود عـزت نفـس در زنـان و دارای ارزش و اهمیـت اسـت؛ اما به 
نظـر می رسـد کـه ایـن اعتمـاد و اتـکا بـه خـود در حـوزه اجتماعـی کمتر اسـت. در 
صورتـی کـه نتایـج پژوهش هـای بیشـتر این مسـئله را به اثبات برسـاند کـه زنان به 
دلیل محدودیت در مشـارکت داده  شـدن در سـطوح اجتماعی، سیاسـی، فرهنگی و 
اقتصـادی باالتـر، بـه این احسـاس ضعـف رسـیده اند، لـزوم برنامه ریزی بـرای حل و 

رفـع ایـن مسـئله بیش از پیش احسـاس می شـود.
از نظـر انطبـاق نتایـج پژوهش حاضر بـا یافته های پژوهش های پیشـین؛ می توان 
اذعـان کـرد کـه یافته هـای ایـن پژوهـش مبنـی بـر تأثیـر شـبکه های اجتماعـی بر 
هویـت، بـا یافته هـای پژوهش هـای اکبرزاده جهرمـی و احمـدی )1399(، کاروانـی 
)1397(، نژاد اصغـری)1395( ، شـامانی و همـکاران )1395(، حاجیانـی و محمدزاده 
)1394(، سـاروخانی و رفعت جـاه )1383(، چـاو و لـی )2017(، مارینـو و همـکاران 
)2016( و شـافعی و نایـان )2012( منطبـق و همسـو اسـت؛ ولـی بـا یافته هـای 
رهبرقاضـی و همـکاران )1396(، مبنـی بـر وجـود رابطـه ضعیـف میـان شـبکه های 

اجتماعـی و هویـت، همسـو نبوده  اسـت. 
یافته هـای پژوهـش دربـاره میـزان اسـتفاده زنـان از اینسـتاگرام در شـبانه روز به 
تفکیک حوزه تخصصي تحصیلي نشـان داد که میزان اسـتفاده از اینسـتاگرام از سوی 
تحصیلکرده هـای علـوم هنـری وعلـوم انسـانی به مراتـب بیشـتر از فـارغ التحصیالن 
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حوزه هـای مهندسـی، علـوم و کشـاورزی اسـت، فـارغ التحصیـالن علـوم پزشـکی 
کمتریـن اسـتفاده را از شـبکه های اجتماعـی می برنـد. تحلیل آنکـه؛ تحصیلکرده های 
هنـر احتمـاالً بـه دلیـل فعالیت هـای هنـری و جسـتجو در شـبکه ها برای آشـنایی با 
محصـوالت و کاالهـای هنری و تحصیلکرده های علوم انسـانی احتماال به دلیل مهارت 
کسـب شـده از طریـق رشـته تحصیلـی بـرای برقـراری رابطـه با دیگـران )دوسـتان، 

آشـنایان، خانـواده، خویشـاوندان و ...( بیشـتر از این شـبکه  اسـتفاده می کنند.
یافته هـای پژوهـش دربـاره میزان اسـتفاده زنـان از اینسـتاگرام در شـبانه روز به 
تفکیـک وضعیـت تأهـل و تجرد،  نشـان داد کـه مجرد هـا به مراتب بیشـتر ازمتأهالن 
از شـبکه های اجتماعـی اسـتفاده می کننـد. از نظـر تحلیلی، این نتیجـه دور از انتظار 
نیسـت. زنـان مجـرد به دلیـل فرصت بیشـتری که دارنـد، می توانند برای اسـتفاده از 
اینسـتاگرام زمان بیشـتری صـرف کنند ولی زنان متأهل مشـغله های بیشـتر فرصت 

کمتـری برای گـذران اوقات در شـبکه های اجتماعـی دارند.
از نظـر نـوع اسـتفاده از اینسـتاگرام؛ زنـان مـورد مطالعـه در شـهرتهران: بیشـتر 
بـرای دریافـت آموزش هـای گوناگـون )علمـي، آشـپزي، بهداشـتي، سـالمت و...( از 
صفحـات اینسـتاگرام اسـتفاده می کنند و کمتریـن رتبه مربوط به تولید محتواسـت. 
از نظـر دریافـت آموزش هـای گوناگـون در حـوزه علمـی، آشـپزی و ... می تـوان بـه 
ایـن نکتـه اشـاره کرد که بـه دلیل وفور صفحـات آموزشـی در اینسـتاگرام و ماهیت 
فانتـزی ایـن اپلیکیشـن، طبیعـی اسـت کـه زنـان بـه اسـتفاده از آن تمایـل زیادی 
داشـته باشـند. از سـوی دیگـر، میـزان تولیـد محتـوا در اینسـتاگرام کمتریـن رتبـه 
را در میـان نـوع اسـتفاده از ایـن شـبکه اجتماعـی دارد. از نظـر تحلیلـی، نکته قابل 
تأمـل ایـن اسـت کـه بـا وجـود اسـتفاده زیـاد زنـان از ایـن شـبکه اجتماعـی، چـرا 
اغلـب آنـان مصرف کننـده محتواهـای موجـود در شـبکه اند و کمتر دسـت بـه تولید 
محتـوا می زننـد. از نظـر رشـد فکـری و مخاطـب فعـال بـودن، شایسـته اسـت کـه 
زنـان بـا کسـب دانـش، حرفه و مهـارت الزم بـر اسـتفاده از شـبکه های اجتماعی، به 
جـای مصرف کننـده صـرف، تولید کننـده محتوا نیز باشـند و نقش پررنگـی در تولید 

محتـوای پیـام در شـبکه های اجتماعـی ایفـا کنند.
یافته هـا در حـوزه میـزان اسـتفاده زنـان از شـبکه هاي اجتماعي در شـبانه روز به 
تفکیـک میـزان تحصیـالت نشـان داد؛ زنـان دارای  تحصیالت فوق دیپلم و لیسـانس 
بیشـتر از زنانـی کـه تحصیـالت دکترا یا دیپلـم و کمتر دارند، ازشـبکه های اجتماعی 
اسـتفاده می کننـد. شـاید بـه این دلیـل که زنـان دارای مدرک کارشناسـی ارشـد یا 
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دکتـرا، بـا کسـب دانـش و مهـارت الزم بـرای کنتـرل میزان اسـتفاده از شـبکه های 
اجتماعـی، می تواننـد وقـت کمتـری را صـرف ایـن شـبکه ها کننـد و در اوقـات باقی 

مانـده بـه فعالیت هـای مهم تـر و مفیدتـر بپردازند.

پیشنهادها
پیشـنهاد می شـود بـا توجـه بـه اینکـه یافته ها نشـان داده اسـت که زنـان مورد 
مطالعـه در شـهر تهـران، در اسـتفاده از اینسـتاگرام، بیشـتر مصرف کننـده محتـوا و 
در حقیقـت، مخاطبانـی غیرفعـال هسـتند؛ مسـئوالن ذی ربـط بـا طراحـی و اجرای 
آموزش هـای رسـمی، در قالـب کارگاه هـای آموزشـی و آموزش هـای غیررسـمی در 
رسـانه ها، سـطح سـواد رسـانه ای، دانـش، آگاهـی، توانایـی و مهـارت آنـان را در امر 
تولیـد محتـوا و مشـارکت در ایـن زمینـه افزایـش دهنـد. همچنیـن نظـر بـه اینکـه 
طبـق نتایـج، زنـان مـورد مطالعه،گرایـش بـه دریافـت اطالعـات گوناگـون از طریق 
شـبکه  اجتماعی اینسـتاگرام دارند، دسـت اندرکاران و مسـئوالن نسـبت به ارائه انواع 
آموزش هـا، اطالعـات و اخبـار مفید از طریق اینسـتاگرام اقدام کنند تـا به این ترتیب، 

ایـن امـر تبدیـل به یـک فرصت شـود.
بـرای پژوهش هـای آتـی نیـز توصیـه می شـود کـه بـه مطالعـه و مقایسـه نقـش 
شـبکه های اجتماعـی داخلـی و خارجـی در هویـت اجتماعـی زنـان، پرداخته شـود و 
پژوهشـی نیز در زمینه مقایسـه میزان و نوع اسـتفاده از شـبکه های اجتماعی مجازی 

گوناگـون )در کنـار اینسـتاگرام( و تأثیـر آن بـر هویـت اجتماعی زنان انجـام گیرد.

راهکار رسانه ای
رسـانه ملـی می توانـد در حـوزه سـاخت و انتشـار برنامه هـای آموزشـی )علمـی، 
آشـپزی، بهداشـتی، سـالمت و ...( بـا اهتمـام بیش از پیـش، نظر زنـان را در دریافت 
محتـوای آموزشـی تأمیـن کنـد و از بـه این طریـق، میزان مصـرف اینسـتاگرام را در 

میـان آنان کاهـش دهد.
رسـانه ملـی بـه دلیـل رایگان و در دسـترس بـودن، بیشـتر و بهتر از شـبکه های 
اجتماعـی مجـازی در اختیـار زنـان اسـت و ایـن فرصتـی اسـت تا بـا تمرکز بـر ارائه 
اخبـار، اطالعـات و آموزش هـای گوناگـون،  در عیـن مرتفـع کردن نیازهـای خبری و 
آموزشـی مخاطبـان، زنـان را در امـر افزایش اطالعات و سـواد رسـانه ای  بـرای تولید 
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محتـوا )و نـه صرفـاً مصرف  آن(، توانمند سـازد. از سـوی دیگر، رسـانه ملـی می تواند 
بـا شـناخت عوامـل مؤثر بر جـذب مخاطبان به اینسـتاگرام، راهبرد و نگـرش خود را 

در جـذب مخاطـب و برنامه سـازی بهبود بخشـد.

 نوآوری  و محدویت 
اغلـب پژوهش هایـی کـه تاکنـون پیرامـون رسـانه ها و هویـت انجـام شـده اند 
محـدود بـه بررسـی هویـت تحـت تأثیـر رسـانه های خارجـی و فناوری هـای نویـن 
ارتباطـی )شـبکه های اجتماعـی مجـازی( بوده انـد، حال آنکـه هویـت اجتماعی زنان 
تحـت تأثیـر اینسـتاگرام، کمتـر مـورد توجـه و مطالعـه قـرار گرفته اسـت. امری که 

پژوهـش حاضـر بـه آن مبـادرت ورزیـده و از ایـن نظـر، دارای نـوآوری بوده اسـت.
  محدودیـت پژوهـش حاضـر ایـن اسـت که بـا توجـه بـه سـبک زندگی 
متفـاوت زنـان در کالن شـهر تهران، نتایـج آن قابل تعمیـم به هویـت اجتماعی زنان 
درسـایر شـهرها نیسـت و در صورت تعمیم، جوانب احتیاط علمی باید رعایت شـود. 
محدودیـت دیگـر اینکـه شـبکه   های اجتماعی مجـازی، به لحـاظ ماهیـت و عملکرد 
بـا یکدیگـر متفـاوت هسـتند و نتایـج حاصـل از پژوهـش حاضر در خصـوص نقش و 
تأثیـر اینسـتاگرام در هویـت اجتماعـی زنان، به سـایر شـبکه های اجتماعـی مجازی 

نیسـت. تعمیم  قابل 
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