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Abstract 

Introduction: The change in the nature of social media and the expansion of 

cyberspace in the field of social networks such as Instagram for cyberspace users, 

especially women with a visual nature in an informal and attractive space, has played 

a significant role in building their personal identity and lifestyle. The purpose of this 

study is to investigate the reason and motivation of the presence of these women, how 

they communicate and influence their followers and how the process of identifying 

them changes with their activities as producers and consumers in this new space. The 

main issue is that female users of the Instagram social network know the nature and 

what their personal identity is before working on the social network (a priori identity), 

then their personal identity by being and working in this new Instagram space and 

time and space communication (identity in Exposure) and how they define the 

changes and consequences of the process of identifying themselves and other women 

(posterior identity). Therefore, these women are trying to show their distinctive and 
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attractive identity and image by working in this network and in this way, a sense of 

belonging and role-playing is created in them in different groups. 

Method: The present study has collected data with the existing conceptual literature 

in the field of theoretical approaches to identity, with a qualitative approach and using 

the underlying method of Strauss and Corbin, and with a semi-structured interview 

technique. 30 active Instagram users (female) were selected by Snowball sampling 

method and targeted and interviewed in person and online.   

Finding: The findings represent four main categories, including "choosing to show 

oneself in the global female bio", "Instagram, the field of interaction with the 

influential audience", "reconstruction of meaning and process identification" and 

"reconstruction of interactions in the field of private life". The core category in this 

study is "integrated and postmodern emerging identity" that encompasses other 

categories. Also, in the category of process identification, three types of antique 

identity types, face-to-face identity and posterior identity have been formed. The 

component of types is a priori the product of certain frameworks such as education 

and employment, while the component of identity in the face of voluntary expression 

and posterior identity is fluidity and change. 

Results and Conclusion: In general, in order to answer the research questions, the 

above results show that in most cases, the acquisition of identity for Iranian women 

users before working on Instagram (former identity) has been through education or 

employment in the community and less want the opportunity to implement informal 

identities they have had and traditional female roles, although this identity has 

sometimes been internalized by gender beliefs and the rules of the family institution. 

With the proliferation of identity-building resources and the entry of social networks, 

including Instagram, these women have the opportunity to perform and informally 

represent arbitrary, created identities that take the form of a combination of traditional 

(maternal, housekeeping) and modern female roles (identity in confrontation). Over 

time, from their continuous and daily membership and activity, they have been able to 

constantly rethink their position and identity in order to strengthen their purpose and 

agency, and to build their own self, which is only in the form of defined frameworks 

in a set. It should not be a specific time and on the other hand it should not be free and 

unrestrained (posterior identity). Also, women who follow themselves should be 

clearly influenced by this.  

Keywords: Identification, Instagram, Women Users, Integrated Identity, Postmodern 
 

Bibliography 

 Adlipour, S., Yazd Khasti, B. and Khaksar, F. (2013), “Facebook social network 

and the formation of rethinking identity among Tabriz University students”, 

Communication Research Quarterly, No. 3: 101-128. (In Persian). 

 Adrian, A. (2008), “No One Knows You Are a Dog: Identity and Reputation in 

VirtualWords” , Computer Law and Security Report, No. 24:374-366. 

 Afshani, A. , Javaherchian, N, and Haghighatian, M. (2019), “Problematic self-

release in cyberspace (qualitative exploration of how it expresses itself among 

Instagram micro-influencers in Yazd)”. Social Studies and Research in Iran, 

No. 1:115-143. (In Persian) 



 

 

 

 

 

Social Studies and Research in Iran, Vol. 10, No. 4, Winter 2022 

  

1031 
 

 Ahmadi, Y. , Ahmadi, V. , Goodarzi, S. , and Abdolmaleki, S. (2020), 

“Sociological explanation of tolerance and its dimensions) Case study: Citizens of 

Kermanshah province over 18 years”, Iranian Social Studies and Research 

Quarterly, No. 2: 379-408. (In Persian) 

 Akbari, E. (2019). “Extensive use of online social networks: a qualitative analysis 

of Iranian students' perspectives”. International Journal of Web Based 

Communities, No.2:196-207. 

 Alikhah, F  . , Kouhestani, S,and Vashti Dashti,T. (2017) , “The Role of Mobile 

Social Networks in Women's Lives (Case Study: Rasht)”. Women in Culture 

and Art, No.:491-504. (In Persian) 

 Ardakani, Z. (2020), Instagram, the most feminine media space in Iran, Taken 

from the site https://shahraranews.ir/fa/publication/content/1347/1542. (In 

Persian). 

 Badamchi, M. . H, and Alborzi, F. (2020), “Corona, the return home and the 

emergence of the emerging paradigm of virtual housewives”, Quarterly Journal 

of Interdisciplinary Studies in the Humanities, No. 47.118-217. (In Persian). 

 Bartle, R. (2004), Designing Virtual Worlds, London: Routledge. 

 Bennett, Andy. (2007), Culture and Everyday Life, translated by Leila Joo 

Afshani and Hassan Chavoshian, Tehran: Akhtaran Publishing. 

 Castells, Manuel. (2001). Information Age: Economy, Society and 

Culture,Translated by Hassan Chavoshian, Tehran: new design. 

 Einifar, M. (2015), Study of women's self-instrumental methods with photos 

on social networks (case study on Instagram), Master's thesis, Faculty of Social 

Sciences, University of Tehran. (In Persian) 

 Giddens, A. (2006), Fundamentals of Sociology, translated by Manouchehr 

Sabouri, Tehran: Ney Publishing. (In Persian) 

 Giddens, A. (2008), Modernity and Personalization, Society and Personal 

Identity in the New Age, translated by Nasser Movafghian, Tehran: Nashr-e Ney. 

(In Persian) 

 Grasmuck, S. (2011), “Why we use from Facebook?, CHI '11: Proceedings of 

the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, New 

York: Association for Computing Machinery.  

 Hall, S. (2004), Old and New Identities, Old and New Ethnicities, translated by 

Shahriar Waqfipour, Organon Quarterly, No. 24: 319-324. 

 Janet, c. (2001), Feminist sociology: an overview of contemporary Theority 

ittasca.Pea cok, New York :19-32. 

 Kosari, M. and Einifar, M. (2020),” How Iranian Women Express Themselves 

through Social Media. Photos: A Case Study of Instagram”, Journal of 

Cyberspace Studies , No.1:1 -26. (In Persian) 

 Larsen, M. C. (2009), Girls are more preoccupied with photo comments than 

boys. Rtrived from http://malenel.wordpress.com/ 2013/4/11. 

 Lincoln, S. R. (2009), Mastering web 2.0, London & Philadelphia. Kogan Page. 

 Marwick, A. (2015), “Instafame: Luxury Selfies in the Attention Economy”, 

Journal Public Culture, No. 1 (75): 137–160. 



 

 

 

 

 

Social Studies and Research in Iran, Vol. 10, No. 4, Winter 2022 

  

1032 
 

 Memar, S., Adlipour, S. and Khaksar.F. (2012), “Virtual Social Networks and 

Identity Crisis (with emphasis on Iran's identity crisis)”, Iranian Social Studies 

and Research Quarterly, No. 4: 155-176. 

 Networks (2020/11/15)-https://www.statista.com/topics/1164/social. 
 Rabiee, A.and Hashem Monfared, A. (2017), “Case study of your Instagram 

display style. Social Science Quarterly”, No. 78: 194-157. (In Persian) 

 Rabiee, z. (2020), Investigating how gender stereotypes are produced and 

represented on the social network Instagram Human Rights Activities, 

Tehran: Master Thesis, Kharazmi University. (In Persian) 

 Rosta, M. (2017), Women's daily lives in virtual social networks (Case study: 

Married women using Instagram), Master Thesis, Bandar Abbas University. (In 

Persian( 
 Samani, S. , and Farahani, A. (2016), “Online Identity and Instagram, A Study of 

How Youth Identity is Displayed on Instagram”, Media Quarterly, No. 2:85-104. 

(In Persian) 

 Sarukhani, B., Rifat Jah, M. (2004), Sociological factors affecting the redefinition 

of women's social identity, Journal of Woman in Development and politics, No 

1: 71 -91. (In Persian) 

 Shafiei, S, and Hosseini far, z. (2020), “Women say of lifestyle: the study of the 

core value of women Instagram posts”, Women's Research Letter, No. 2:142-

172. (In Persian) 

 Strauss, A., and Corbin, J. (2006), Principles of Qualitative Research 

Methodology: Basic Theory,Translation by Bouiok Mohammadi, Institute of 

Humanities and Cultural Studies. (In Persian) 

 Turkle, S. (1999), Life on the screen, Simon and Schuster York : Basic Books. 

  



 

 

 

 1059 -1029: 1400  زمستان، 4، شمارۀ 10مطالعات و تحقیقات اجتماعی رد اریان/ دورۀ 

 ی اجتماعیها شبکهی زنان در ابی تیهومطالعه فرایند 

 : زنان کاربر اینستاگرام(مطالعه مورد)

 1شهال باقری
 2مرجان ربیعی

 3الهام اکبری 
4عاصمه قاسمی 

 

 02/08/1400تاریخ پذیرش:                  19/01/1400تاریخ دریافت: 

Doi: 10.22059/JISR.2021.321681.1200 

 چکیده
زنان، برای و جذاب فضای غیررسمی در  اینستاگرام با ماهیت تصویری ژهیو به های اجتماعی،شبکه ظهور

اند با فعالیت  ، زنان در تالشرو نیآنها ایجاد کرده است. ازا توجهی در ساخت هویت شخصیش قابلقن

طریق در هویت و تصویری متمایز و جدید از خود به نمایش بگذارند و آنان بدین ،در این شبکه

 و نظری ادبیات مفهومیپشتوانه حاضر با  تحقیق کنند.ی مینیآفر نقشهای مختلف احساس تعلق و  گروه

با رویکرد کیفی و ها پرداخته و به گردآوری داده افتهیساختار مهیفن مصاحبه ن باهویت،  موجود در حوزه

 اینستاگرامیکاربر فعال  30ها را تحلیل کرده است. دادهای اشتراوس و کوربین از روش زمینه یریگ بهره

انتخاب و به شیوه حضوری و آنالین مورد مصاحبه  گلوله برفی و هدفمندگیری )زن( با روش نمونه

در زیست جهانی  نمایش خودانتخاب »مقوله اصلی شامل  4گر بیان آمده، دست های بهیافته. اند قرارگرفته

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـ  
  ی زنان در ابی تیهومطالعه فرایند »شناسی با عنوان عهمقاله علمی ـ پژوهشی، مستخرج از رساله دکتری جام

 .دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، «: زنان کاربر اینستاگرام(مطالعه موردی اجتماعی )ها شبکه
   Sbagheri@khu.ac.ir ی، تهران، ایران )نویسنده مسئول(،دانشگاه خوارزمشناسی جامعهگروه  دانشیار 1
، تهران، ایران، وی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه خوارزمیدانشج 2

marjanrabiee62@yahoo.com 
  eakbari@modares.ac.ir تهران، ایران، استادیار دانشگاه تربیت مدرس،  3 
 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران،  4

 asemeh.ghasemi@srbiau.ac.ir 
 

         



 

 

 

 

 

 1400، زمستان 4، شماره 10مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   1034 

  

 

و  «فرایندی یابی تیبازسازی معنا و هو»؛ «رگذاریاینستاگرام، ساحت تعامل با مخاطب تأث»؛ «زنانه

تلفیقی  رهویت نوظهو» در این بررسی یا . مقوله هستهاست ،«یتعامالت حوزه زندگی خصوص بازسازی»

سه نوع تیپ  ،یابی فرایندی. همچنین در مقوله هویتردیگ یقوالت را درماست که سایر م «فرا مدرنو 

ی مؤلفه گرفته است. شکلبا اقتباس از رویکرد نظری هویت پسین  و هویتی پیشین، هویت در مواجهه

های مشخصی چون تحصیل و اشتغال مرسوم در جامعه بوده محصول چارچوب ها، پیشینیتیپ

مواجهه ابراز خود دلبخواه نمایشی و هویت پسین، سیالیت و تلفیق است. ۀ هویت، در مؤلف که یدرحال

تغییر نوع و موضوع شکل کارکردی و ساختاری آن و  واسطه به اینستاگرامدهد که در نتایج نشان می

ۀ زنانی ها نقشدر قالب تلفیقی از  فرامدرنو  شده خلق، زنان ایرانی با بازنمایی خودی های اجتماعیعلقه

ۀ وپابست دستو نه  اند که نه افسارگسیخته و آزادی را تعریف کردهخودانتخابـ مدرن، هویتی سنتی 

 . ستا شده نییتعهای دنیای واقعی و از پیش محدودیت

 فرامدرنی، اینستاگرام، زنان کاربر، هویت تلفیقی، ابی تیهوکلیدی:  های اژهو

 مسئله انیب و مقدمه

 اجتماعی یها شبکهحوزه فضای مجازی در گسترش ی و اجتماع یها در ماهیت رسانه دگرگونی

و واحد  یکپارچه ایبه شبکه مبدل و غیره که جوامع را 3توییتر، 2بوک سی، ف1اینستاگرام همانند

با زیر و کرده  زیادی محلی دستخوش تغییراتـ  را در عرصه جهانی یابی تیفرایند هو ؛اند کرده

 شدهتکوین و برساخت هویت  ساز نهیزم ،شخصیهویت  از بردن پنداشت قبلی افراد سؤال

ی اجتماعی جدید به میزانی است که ها رسانه( نفوذ این 2020) ستایاستاتسایت  طبق آمار است.

میلیارد  34/3در کل دنیا به حدود  2023تا سال  آن ماهانه تعداد کاربران فعال ها ینیب شیپبنابر 

 د.جمعیت جهان خواهد رسی سوم کی حدودیعنی در 

 ریتحت تأث یقیعم صورت بشر را به زندگی تلفخم ابعاد 2وب  مبتنی بر اجتماعی یها شبکه

با و  اند کردهبرای کاربران ایجاد  و توزیع محتوا را، از جمله اینکه فرصت تولید اند قرارداده

 منفعل کننده افتیدر کاربران دیگر ،جمعی یها رسانه هیسو کیسازی ارتباط منفعالنه و تضعیف

ها در حوزه ارتباطات به دلیل  شبکه (. این2019، اکبری، 2009اطالعات نیستند )لینکلن، 

ایجاد یک رابطه  با شدن در بین کاربران و وسعت جغرافیایی در قلمروهای ملی،همگانی

 است شدهتبدیل  همتا یخصوصی و بدون نظارت از طرف مراجع قدرتمند جامعه، به ابزاری ب

گوشی تلفن کاربرد  افزایش رو به در جریانبر آمار استاتیستا بنا (. 156:1391و همکاران،معمار )

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـ  
1 Instagram 
2 Facebook 
3 Twitter 



 

 

 

 

 

 1035های اجتماعی  ...    یابی زنان در شبکه مطالعه فرایند هویت

 

 

میلیارد نفر در سال  6/42اجتماعی از  یها تعداد افراد کاربر شبکه دنیاهمراه و اینترنت، در 

 49به  2020 مه 18تا  آنهادرصد نفوذ  ویافته  رشد 2019میلیارد نفر تا انتهای  2/77به  2017

 33در ایران نیز تعداد کاربر حدود  (1399) مهر یگزارش خبرگزار است. طبق درصد رسیده

است. این  رشد داشتهدرصد  5/2حدود  2019در سال  مساوی شرایطمیلیون بوده که در یک 

جمله کشور ایران  در جهان و از ی دیجیتالیها رشد فعالیت کاربران شبکهبیانگر افزایش آمار 

 است.

ی ها شبکهگسترش  راتیتأث نیتر عمدهاز  ذهنیت افرادنفوذ به و  یابی تیتغییر فرایند هو 

با پیشین  دورانهویت این است که در  اب تبطمباحث مر بیشتراست. محور اساسی  اجتماعی

نقش  به هویت یده محلی در شکل ـبومی  یها سنت ،منابع هویتی افراد مشخص بودنتوجه به 

تر دچار بحران و تغییر  کم آنها و بودهویژگی انتسابی  رایدا بیشتر افراد هویت وداشته  شایانی

ناشی از  یها ی. ولی با ظهور مدرنیته و پدیده ازجاکندگی زمان و مکان و آشفتگشدند یهویت م

 که یطور به شده؛ساختی غیرمحلی و جهانی یافته و متکثر و سیال  یابی تیهو آن، روند

و  پوربه خود گرفته است )عدلی تر یتخابان یشکل اتبازاندیشی هویت در عصر ارتباط

در فضای مجازی توسط  «یپروبلماتیک خودرهابش»که  یا گونه (. به102:1392همکاران،

بر  یا صفحه»در کتاب خود  نیز 1ل(. شری ترک1397شود )افشانی و دیگران،مطرح میکنشگران 

است، هویت هر  متقابل ارتباطی ،دیجیتالی و هویت یها یاین فناور میان :دیگو یم «2زندگی

 یریگ فکر و شکل یها تیکس در عرصه اینترنت، هویتی سیال و چندگانه است که بر محدود

 (. 26:1999)ترکل، شود یممستولی هویت 

اجتماعی برای  یها شبکه هویت بازاندیشانه،ایجاد در این نظم پساسنتی و فرایند  از این رو

را مهیا  هانِیجومشارکت یا طبقه، نژاد و قومیتی صحنهفارغ از هر سن،  ،زنان ژهیو کاربران به

به آنها و  کند یهدایت م ساخته که آنها را به نمایش نقش دلخواه خود با یک هویت فردمدار

(. 164:1391ن،و همکارا معماردهد ) یم را از جهان فیزیکی بازتعریف هویتی فراواقعی توانایی

که اگر انعکاس تصویر فرد ی است ا نهییجازی همانند آدنیای مکند که اذعان می 3ریچارد بارتل

. این فضا افکار و کند یبهتر با آن رابطه برقرار م ؛باشد تر کینزد اش ییا خود واقع لآهدیا هب

کاربر  یها یمند چگونگی کیفیت کاربر را تعریف کرده و در برابر آن محیطی را بر پایه عالقه

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـ  
1 Sherry Turkle 
2 Life on the Screen 
3 Richard Bartel 
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 نیو آفال نیآنال تیهو نیدادوستد ب کی. درواقع کند ید مبرای نمایش هویت دلبخواهی او ایجا

 یایدر دن یمجاز یها تیهونیز  1انیدرآبنا به نظر (. 164:2004)بارتل، گرفته است شکل

بودن تجارت از تجارت  ریمانند جداناپذ ستندین کیتفک قابل یواقع یها تیاز هو یرواقعیغ

  (. 388:2008)آدریان، کیالکترون

ی بر تصویر، اینستاگرام با بیش از یک تنباوجود پیدایش چندین شبکه اجتماعی مب در این راستا

 یمحبوبو  پرطرفدار یها میلیون کاربر فعال روزانه یکی از شبکه 500میلیارد کاربر فعال ماهانه و 

جذاب و رنگی خود روانه ساخته و از  یها یروایت روزمرگ یسو کاربران را به ،است که در جهان

مطالب پراکنده (. 1394فر،و توییتر بسیار فاصله گرفته است )عینی بوک سیرویدادها مانند فتحلیل 

رئیس  2آدام ماسر تأمل قابلی اینستاگرام وجود دارد اما پیام ها یژگیوو متفاوتی درباره اهداف و 

است:  نهنایب واقع، بسیار «راندن فرهنگ جلوتولد اینستاگرام: »با عنوان  2020این شبکه در سال 

به جریان اصلی جامعه ایجاد  شدن لیتبدو  شرفتیپ روبهاینستاگرام برای ایجاد فرهنگ جهانی 

گردید. افراد برای کشف عالقه خود، ارتباط با دوستان خود از زمان شروع فعالیت ما به این شبکه 

امروزه  (.1399ربیعی،است ) کارآمدمدنظر بود؛  ازآنچهآمدند تا جامعه جهانی متولد شود که بیش 

زنان و  است شده لیزنان تبد ژهیو افراد به یابی تیجایگاهی برای بازنمود فرایند هوبه اینستاگرام 

. تا اند افتهیرا  گریاز تجربیات همد مندیبهره سخن و یهویت و آزاد، نمایش شخصیت امکان

مجازی  یها بکه( تعداد کاربران مرد در ش2012) 4( و گراسموک2007) 3آنجا که پژوهش الرسن

 . (درصد 48درصد و مردان  52کاربران زن ) تر است از کاربران زن و دختر کم

از این بستر جهانی  زنان کاربری صورت گرفته ها پژوهشدر جامعه ایران نیز طبق آمارها و 

های نهیبسیار به فعالیت درزمۀ مثبت و منفی، عالق یها دگاهیدور نبوده و برخالف تمامی د

زنان کاربر با  تعدد فعالیتروند رو به رشد  اند. گذاشتهبه نمایش ر اینستاگرام از خود مختلف د

از  یدرصد 21از کاربران خانم و  یدرصد 31ی با آمار رسمی نستاگرامیا دیاصطالحات جد

ان بردر طول روز از طرف کار ینستاگرامیو انتشار هزاران پست ا( 1398ه اقتصاد،)روزنام دانمر

اینستاگرام از  توانمی رواز اینحضور است.  نیا مؤید شانینستاگرامیـات ادر صفحـ زن

 در ایران  نام برد رسانه نیتر زنانهمثابه به ی زنان،انگریخودب برای فرصت ایجادواسطه  به

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـ  
1 Adrian 

2 Adam Mosseri 
3 Larsen 
4 Grasmuk 
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جمعی که با حذف  یها جریان رسمی رسانه مجازی برخالف یها رسانهکه چرا (1399)اردکانی،

فرصتی برای شرح  دهند؛یمخالف بوده و در مقابل آن مقاومت نشان مجنسیتی  یها شهیکل

زنانه، تجربیات فردی و تعامالت ذهنی و  یها یدر خصوص روزمرگ زنان یها ناگفته

 یجاد کرده است.ا شان، اجتماعی

مثابه یک زن در بین خود به ی و مدیریتابی تیهوشناخت  ابدی یماهمیت  نجایاآنچه در 

ی ها رسانهحضور فراگیر در  واسطه به مدرن پستو عادات سنتی تا  ها ارزشتنوع کثیری از 

ی از اریبس ،شود یممنتهی  1399ی که به ها سالاینستاگرام است. در ایران در طی  ژهیو بهجدید 

فیلتر شدن اینستاگرام باعث شده زنان  عدم و توییتر فیلتر شدند؛ تلگرام ،بوک سیفمثل  ها شبکه

وری فراگیر داشته باشند که این در جوامع در حال گذاری چون کشور ما که در این شبکه حض

است؛ بسیار مهم بوده و باید برای  شده نهینهاد بافاصلهی ارتباطی ها یفنّاورفرهنگ استفاده از 

ارزشی و  منابع تحولتحقق هر هدف اجتماعی به شناخت کافی از این فضا برسیم. پس 

 تیهو یده ابراز شکل یرا برا یا تازه یها تیواقع تواند یم ،ها سانهر نیا واسطه بهی ریرپذیتأث

 باعث توانند یو انتخاب متفاوت خود، م تیواسطه فعال . آنها بهنندزنان ک نیا یوارد زندگ

شان شوند. از این رو در تحقیق حاضر بر مخاطبانو  خود تیهو فیبر تعر یراتیو تأث راتییتغ

کاربران زن شبکه اجتماعی اینستاگرام ماهیت و چیستی خ دهیم: آنیم تا به این سواالت پاس

به چه صورت تعریف )هویت پیشینی(  قبل از فعالیت در شبکه اجتماعی را هویت شخصی خود

و  یهویت شخصی خود را با فعالیت در این فضای جدید و ارتباطات فرازمان آنان ؟کنند یم

و باعث چه تغییرات و  ؟)هویت در مواجهه( کنند یو ایجاد م فیمکانی به چه صورت بازتعر

 ؟)هویت پسینی(شوند یخود و سایر زنان م یابی تیپیامدهایی در فرایند هو

 نظری چارچوب مفهومی وحساسیت 
 اجتماعیـ  فردی ، سه دیدگاه متفاوت در مطالعه ماهیت هویت اعم ازیشناس جامعهادبیات در 

عات ساخته دست انسان با شکل ساختار اجتماعی و رتباط مستقیم میان ابزار و مصنوا لدلیبه 

مدرن. در مطرح شده است: سنتی، مدرن و پستسیاست زندگی انسان در هر دوره تاریخ، 

شود. منابع تکوین تعریف می آنهارویکرد سنتی، هویت شخصی افراد بر اساس هویت اجتماعی 

بودن ای زنان به علت مشخصههویت دین، خانواده و کار بوده هستند. در این رویکرد نقش

 در محدوده بیشتر زمان و مکان و ارتباط کمتر با دنیای خارج، رگذاریتأثمنابع هویتی و نقش 
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رانه را جنسی و فرهنگ پدرساال یها ضیتبع هرگونه آنان ه و ایستاست.شد نهینهاد خانواده

. (75:1383جاه،و رفعت کردند )ساروخانی یم ایستادگیوچرا  چون برابردر  بسیار کمو  پذیرفته

عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  را هویتتجربه ذهنی افراد از  مدرن رویکرد مقابل، در در

 ژهیو به. در نگاه مدرن، هویت زنان دهد یم؛ شکل شندیاند یم آنانو آنچه دیگران در مورد 

ی ها ینابرابریجاد تغییر هست. همین امر موجب ارقابلیغطبیعی و  کامالًهویت جنسیتی آنان، 

 کاستلز(. 3:2001ژانت،) شودیمی فرهنگ ی اجتماعی،ها نقشو تعارض با مردان در  اجتماعی

بخش، مشروعیت هویت :شود یقائل م مایزتهویت پیدایش  شکلبین سه بارویکرد مدرن، 

رسمی جامعه برای گسترش تسلط خود و عقالنی  ینهادهادار. هویت مقاومت و هویت برنامه

 است هویت کنشگرانی مقاومت، کنند؛ اما هویتمیرا ایجاد  بخشمشروعیت هویت ،ردن آنشم

جماعتی از . آنان شوند یمتلقی  ارزش یب نیز و  از طرف نظام سلطه اجتماع هستند که طردشده

مانند ؛ دها احترام بگذار و به تفاوت ایستادگی کردهکه در برابر ظلم  دهند یمقاومت را تشکیل م

خود و  هویت جدید افراد بر پایه منابع فرهنگی دار،برنامه و در هویت گرا یمل یها تیهو

در مقابل پدرساالری به دفاع از با مقاومت که  ها ستینیکنند مانند فممیشان را تعریف موقعیت

با ساخت  ها انسانبندی گیدنز، ساخت (. بر اساس نظریه1380کاستلز،)پردازند میقوق زنان ح

به نمایش از خود را  یجدید یها تیمتفاوت، هو یها در زمان و مکان نو به شکل روزانههویتی 

این امر  و بودهگوناگون  یها منابع متکثر موجود در مکان ریتأثتحت اعمال افراد  .گذارند یم

 راگیدنز عوامل سازنده هویت  (.1387)گیدنز، شودیباعث ایجاد خودهای متعدد در جامعه م

عضو شده در  یها د بنیادین، مراقبت منظم از بدن، خودآرمانی، نهادها و سازمانتجربه اعتما

امور خیلی  در در هویت شخصی حتی دگرگونیدانسته و معتقد است که امروزه دوران معاصر 

مدرن  یها . رسانهجداناشدنی استخاص خود  یها و رسانه خصوصی نیز از ارتباطات اجتماعی

جا امور دور از دسترس، ذهن افراد را متأثر و در ضمیر آنان  شناختشکل ناخوانده با  به

 : دیدگاهوجود داردنسبت به هویت سه دیدگاه مدرن  پست رویکرد )همان(. و اما در دنریگ یم

هویتی توجه به دوم ؛ دیدگاه کند یزمان و تاریخ فکر نم اساسهویت خود بر  اول به ساخت

فردی و  ژهقدرت سوبه سوم  و دیدگاه و شناورند نه رها و شده که نه مطیع ساختارند خلق

. (1386)بنت، پردازد یساختاری م یها تیآزادی انتخاب هویت و برساخت آن فارغ از محدود

روشنگری  هویت( برد: الفنام میبرای سوژه  کنندهاستوارت هال از سه مرحله تاریخی متمایز

که با تولد فرد در او پدیدار گشته و  دیگو یمسخن  با یک مرکز درونی آگاهیک انسان کامل،  از
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 (ب؛ و مرکز ذاتیِ خود، هویتِ فرد است ماند یمانند خودش م ناًیذاتاً یا ع ،زندگی ریمس  در تمام

سوژه باید در تعامل با دیگران حالت  ،جامعهرشد زمان با  که هم شناختی جامعه هویت

. در اینجا نیز خود شودیاد ایجاد مکنش متقابل افر هویت در بگیرد بدین ترتیب تر یاجتماع

 تی( هوج. شودمیهسته در تعامل با جهان فرهنگی بیرون تعریف و تعدیل  مثابهواقعی به

روایت مواقع  بیشتر. هویت کند یکه با نظریه هویت قدیم و جدید هال ارتباط پیدا م مدرن پست

 یپرداز سپس داستانو ار ایجاد درون بازنمایی قرار دارد نه چیزی که بیرون از ساخت درو شده 

 (.328:1383)هال،شود یهویت در نفس خود فرد بازگو م شود.

اشاره کنیم. این  1سمینیبرفمیسا در انتها بحث مفهومی و نظری الزم است به اصطالح

، سمینیسایبرفم پیدایشاز قبل . معاصر به وجود آمده است سمینیموج سوم فم درون ازاصطالح 

و  دادند یمطالعه قرار م نظر اجتماعی و فرهنگی مورد را از یفنّاور ،ستینیفم پیشین یها نسخه

دنیای مجازی  ها سمینیفمسایبراز دیدگاه . اما دانستند یفرهنگ مردانه م بامردانه و  ایهدیرا پد آن

جنسیتی پیدا کنند.  یها یومشزادی بیان را بدون دخالت خطآکه  دهد یبه زنان این امکان را م

 یها انیرا تغییر داده و ز یاصول و قواعد فنّاور ،نانهزت ـهنیذ ف بر اینکه دنیای مجازیمضا

رد مسائلی مووگو در  به گفت توانند یاجتماعی م یها . زنان در شبکهدهد یواردشده را کاهش م

از نقش  جدید را تعریف در اینترنت آنها فعالیت هویت، روابط جنسی بپردازند. چون قدرت،

-شان میمختلف زندگی یها و قدرت زنان در عرصه یتوانمندساز و عامل بیستمقرن  درزنان 

 (. 4:1396خواه و همکاران،)علی دانند

 پژوهش شناسیروش
انجام شده  اشتراوس و کوربین ایمطالعه حاضر به روش کیفی و با استفاده از تئوری زمینه

با  پژوهشگر ،قیقبل از انجام تحق ؛شده فتهدر نظر گر قیتحق دانیم نستاگرامیا است. از آنجا که

 ،2صفحه جستجوگر قیروزانه از طر یزیر شبکه با برنامه نیدر ا تیو عضو یشخص جیپ جادیا

ی کرده را بررسبودند؛ از هزار دنبال کننده  شیبا ب یعموم فحهص یکه دارا زن صفحات کاربران

از ) یهدفمند و گلوله برف یریگ مونهبا استفاده از ن قیبودن به اهداف تحق کینزد ی. برااست

از با استفاده  ها داده. برای گردآوری میرا انتخاب کرد ییها نمونه ی(متوال یها یریگ انواع نمونه

آپ و سافزار وات نرم قی( از طریریتصو ای ی)صوت نیبه شکل آنال افتهیساختارمهیابزار مصاحبه ن

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـ  
1 Cyber femenism 

2 Explorer 
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هر  اشتراوس و کوربین ایطبق نظریه زمینه گام آخرصورت گرفت.  نفر 30با وری بعضاً حض

گر  شرایط مداخله ؛اند( پدیده با توجه به شرایط علی )عامالنی که باعث ایجاد پدیده شده

ه شرایط ل)عبارت از سلس یانهیزم طیشرا ؛)شرایطی که از طریق شرط علی بر پدیده مؤثر است(

؛ د(نگیرمی شکلو پاسخ به پدیده خاصی که در آن فرآیندها و تعامالت برای اداره، کنترل 

)نتیجه پدیده موردنظر( در مدل  امدهای( و پشوندیراهبردها )اعمالی که از پدیده اصلی ایجاد م

ها با  . در ادامه نیز کدگذاری اطالعات طبق روندی منظم با مقایسه دادهشود یبررسی م یمیدراپا

یل خط به خط برای کدگذاری باز، ها در سه مرحله تحل داده یآور یکدیگر و در حین جمع

 (.1385)اشتراوس و کوربین، شدکدگذاری محوری و گزینشی انجام 

 پژوهش کنندگانمعرفی شرکت. 1جدول

 تعداد

 فرزند

 مدت

 تیفعال

 تیوضع

 تاهل
 سن التیتحص شغل

 تعداد

 فالوور
 فهرست

 پزشک متأهل سال سه 0
 یدکترا 

 یتخصص
 1 کا367 27

 2 کا750 29 سانسیل فوق شگریآرا متأهل سال سه 0

 یمیش مهندس متأهل سال کی 0
 یدانشجو

 یدکتر
 3 کا6/77 29

 4 کا9/57 34 سانسیل یپرستار متأهل سال سه 1

 5 کا7/16 30 سانسیل  شاغل و دانشجو متأهل سال پنج 3

 6 کا263 28 سانسیل دار خانه متأهل سال سه 2

 7 کا145 24 پلمید  دار خانه متأهل سال سه 1

 8 کا606 50 سانسیل دار خانه متأهل سال پنج 2

 9 کا3/69 30 سانسیل شگریآرا متأهل سال کی 1

 10 کا270 38 تخصص دندانپزشک مجرد سال چهار  

 11 کا2/82 29 تخصص دندانپزشک متأهل سال دو 1

 12 کا1/27 30 سانسیل فوق کارمند متأهل سال پنج 0

 13 کا4/21 32 سانسیل فوق کارمند متأهل سال سه 0

 14 کا 526 25 سانسیل دار خانه متأهل سال سه 0

 15 کا1/36 27 سانسیل کارمند متأهل سال دو 0
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 پژوهش کنندگانمعرفی شرکت. 1دولادامه ج

 تعداد

 فرزند

 مدت

 تیفعال

 تیوضع

 تاهل
 سن التیتحص شغل

 تعداد

 فالوور
 فهرست

 16 کا287 26 سانسیل دار خانه متأهل سال دو 1

 17 کا9/14 28 سانسیل فوق کارمند متأهل سال دو 0

 18 کا238 28 سانسیل شگریآرا متأهل سال سه 1

 19 کا4/37 34 سانسیل فوق دار خانه متأهل سال کی 1

1 
 و سال چهار

 مین
 20 کا468 30 سانسیل دار خانه متأهل

 21 کا107 23 سانسیل طراح و دانشجو مجرد سال سه -

 22 کا556 26 سانسیل فوق سعکا متأهل سال سه 0

 23 کا231 29 سانسیل دار خانه متأهل سال دو 1

0 
 و سال چهار

 مین
 24 کا339 27 سانسیل داریگالر متأهل

 25 کا206/2 55 پلمید دار خانه متأهل سال دو  2

 26 کا18 30 سانسیل یفرهنگ تیفعال متأهل سال کی 1

 27 کا7/10 35 سانسیل دانشجو متأهل سال کی 8

 28 کا1/21 31 سانسیل فوق  دانشجو متأهل سال چهار 1

 29 کا7/58 34 پلمید شگریآرا متأهل سال کی 0

 30 1899 36 سانسیل فوق مدرس متأهل سال سه 1

 قیتحق یها افتهی
 5زنانه )به چهار مقوله اصلی شامل مقوله اول، دالیل انتخاب فعالیت در زیست جهانی  ها افتهی

مقوله فرعی،  5) ریرپذیتأثمفاهیم(؛ مقوله دوم اینستاگرام ساحت تعامل با مخاطب  31مقوله فرعی،

مقوله  ( ومیمفاه 17مقوله فرعی، 3) ی فرایندیابی تیهوی و معناسازمفاهیم(؛ مقوله سوم  25

مفاهیم( است. در جدول  13مقوله فرعی، 3) یخصوصچهارم بازسازی حوزه زندگی شخصی و 

آورده  کنندگان مشارکتی فرعی با ذکر اظهارنظرهایی از ها مقولهی به همراه هر مقوله اصل 2شماره 

 .گردد یمی تحقیق و پیامدهای آن ذکر ا هستهشده است. در انتها نیز مقوله 
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 اصلی هسته فرعی ـ اصلی وهای مفاهیم، مقوله .2جدول  

 هسته اصلی مقوله اصلی مقوله فرعی مفاهیم

طلبــی و شـهرت ؛ زادی عمـل ؛ آاقتصـادی  فرصـت 

و تمـایزطلبی؛ کسـب    عالقـه شخصـی  شدن؛ دیده

 ای و تولید محتوامهارت رسانه

 انتخاب دالیل

 پایگاه در فعالیت

 مجازی

 اینستاگرام

 

 

 

در نمایش خود  نتخابا

 زنانه یجهانزیست

   
   

   
   

   
   

   
   

  
رن

مد
فرا

و 
ی 

فیق
 تل

ور
ظه

 نو
ت

وی
ه

 

ــایش  ــحنه نم ــت ص ــتگی ) پش ــ دلو خس  ،یزدگ

نـوع پوشـش و   تعیـین  ، قضـاوت شـدن   ،انتقادات

حفـ  شـادابی    ،موقـع تبلیغـات   جرای بها ،حجاب

آمـاده   ،ریم خصوصـی حـ حف   ی،روحی و ظاهر

 وابسـتگی مجـازی  ؛ (عکس یـا فـیلم   کردن صحنه

چـک کـردن    با عـدم فعالیـت روزانـه،    حس خأل)

ذهنـی   یریـ درگ ها،و کامنت هاروزانه تعداد الیک

؛ (و گشــت زنــی بیهــوده یریناپــذ یریســ، مــداوم

 (افزایش مخاطب) نگریآینده

 یی بیشـتر، مـدزا آدر شبکه، نیا رییتغفیلتر شدن یا 

 ی بروزترتولید محتوا

 

 

 و عینی مسائل

-مواجهه ذهنی

 شده

تبــادل افکــار و  ؛مجــازی و واقعــی یهــا یدوســت

ابــراز ؛ تقویــت و افــزایش ارتباطــات ؛احساســات

 ؛هـا  یو نـاراحت بیان انتظارات  ی؛ورز عالقه و عشق

 یحریم شخصحف   ؛اقناع مخاطب

تجربه زیسته 

 تتعامال

 

 

 

 

 

تقویت ینستاگرام، ا

ساحت ارتباطات با 

 مخاطب

 

همسـر داری،  ، یدار )خانـه  امـور  چگونگی انجـام 

 نوع گذران ؛خوراک و پوشاکنوع  ؛تربیت فرزند(

 ؛نحوه تعامل با دوسـتان و خـانواده   ؛اوقات فراغت

 م و جشننحوه برگزاری مراس

و  الگوبرداری

 مخاطب تقلید

و ارضـا  ی طرفـ  یب ی؛پنداری و همانندسازذاتهم

ـ آم حسـرت  بـازخورد  ؛حس کنجکـاوی  دنبـال   ؛زی

ـ آم اهانـت  بـازخورد  کنندگان هـوادار؛  مـدارای   ؛زی

 روحیه انتقادپذیری کاربر؛ اجتماعی؛

 انواعگیری شکل

 مخاطب مواضع

 واکنش نوع و

 کاربر

ایجـاد حـس    ؛تعریـف و تمجیـد   ؛به ارتباط لیتما

 ؛سؤال هدفمند ؛توهین و تمسخر ؛ناامنی روانی

واکنش جنس 

 مخالف
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 اصلی هسته فرعی ـ اصلی وهای مفاهیم، مقوله .2دول ادامه ج

 هسته اصلی مقوله اصلی مقوله فرعی مفاهیم

سـاختاری )طبقـه،    یابیـ  تیهو یها تضعیف مقوله

ــژاد( ــق م ؛جــنس، ن ــت از طری ــابعســاخت هوی  ن

 اشتغال( )تحصیل، ساز تیهو

 هویت پیشین

 یشینما ریغ)

 مند(و چارچوب

 

 و معنا یازسازب

 یندیفرا یابی تیهو

 

نمــایش خــود  ی؛ررســمیغ فرصــت اجــرا هویــت

 ؛جنسـیتی  یها شهیتضعیف کل ی؛رواقعیواقعی یا غ

ایفـای   ؛اسـتقالل اقتصـادی   ؛تغییر ذائقـه و سـلیقه  

 نفس بهاعتماد افزایش ؛اکتسابی یها هارتم

هویت در 

 مواجهه

 )هویت نمایشی(

ابـراز   مقاومت در مقابل پدرساالری؛ فاعلیت آگاه؛

 عاملیت و قدرت

 هویت پسین

 ریرپذییهویت تغ)

 (و سیال

ها )موزیـک  در استوری یا پستهمکاری و تعامل 

 ی؛دار انـه خکت همسـر در  رمشـا  عکـس(؛  ویدئو،

 و صمیمیقانه شعارابطه  زنانگی؛نمایش 

 مل با همسرتعا

 )نقش همسری(

                                 

 

حوه تعامالت بازسازی ن

 حرمـت  احتـرام و حفـ   ؛ رابطه عـاطفی بـا مـادر    حوزه زندگی خصوصی

ی دعـا  ی ازمنـد  بهـره نسبت به عقایـد و نظـرات؛   

 والدین

 تعامل با والدین

 ؛توجــه بــه پــرورش روح و جســم وگــویی قصــه

 بازی و تفریح  ختلف؛ ی مها مهارتآموزش 

 تعامل با فرزند 

 )نقش مادری(

 

 زنانه  یجهاندر زیستنمایش خود  نتخابالف( ا

و مسائل ذهنی و عینی در حین اینستاگرام  فعالیت در انتخاباین مقوله به دو بخش شامل دالیل 

 است.  فعالیت در این شبکه اجتماعی تقسیم شده است که در ذیل این مقوله اصلی آورده شده

  اینستاگرام مجازی پایگاه در فعالیت انتخاب دالیل

 ،امروزه به علت تحوالت در صنعت ارتباطات و ایجاد جامعه مصرفی :شدن دیده و شهرت

شده فرهنگ شهرت با ایجاد حرص و طمع باعث سردرآوردن از زندگی خصوصی سایر افراد 

اجتماعی  یها یکدیگر دارند. شبکه شهرت با رسانه ارتباط متقابل با امری نوظهور است. که

 29 (. اکرم 2015شود )مارک ویک،میپدیده شهرت خرد و یا ستارگان خرد  شیدایپ موجب
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 یا خوانندگی طریق از بشم معروف بخوام اگر که کردم می تصور بچگی از» :گویدمی ساله

 مثل ختلفم درجاهای. بشم معروف تونستم راحت اینستا آمدن با ولی بشم باید بازیگری

 پول و معروفیت بهت کار این پس میشناسن منو میشه، پیشنهاد خوبی آفرهای من به مراکزخرید

 .«نیستم خواننده و بازیگر که این با داده را
 بازاریابی و وکار کسب رونق دراینستاگرام، ایجادشده های فرصت ازجمله :اقتصادی فرصت

 و کاری قرارداد عقد با خود محصوالت تبلیغ برای مختلف وکارهای کسب. است اینترنتی

 تعداد طریق این از هم که اند پیداکرده را فرصتی کاربر سوی از تقاضاشده تعرفه پرداختن

 به شروع اوایل گفتندمی پاسخگویان اکثر. دهند افزایش را خود فروش هم و خود مخاطبان

 شبکه این در فعالیت پیج، قاارت و رشد با ولی بود دلی کارشان کردند اینستاگرام در فعالیت

 من»: گوید می ساله 24زری . کردند تلقی درآمد کسب و شدن شاغل برای فرصتی را اجتماعی
 به کردم شروع سرگرمی خاطر به و دلی خیلی فقط اوایلش دارم اینستا که هست سال پنج اآلن

 این از میشه شدم متوجه بعدها ولی شهرم، معرفی و هام روزمرگی یا و دخترم از گذاشتن پست
 عنوان  به تونستم هم خودم. کرد رشد و شد هدفمند پیجم گرقتم، تبلیغات داشت درآمد کار

 «.کنم درآمدزایی و کنم نگاه بهش شغل

 در فعالیت دالیل از دیگر یکی نیز شخصی عالقه و تمایزطلبی :شخصی عالقه و تمایزطلبی

 متمایز دیگران از اینستاگرام، در متفاوت لیتفعا با را خود خواهندمی افراد. است اینستاگرام

 درخشیدن از باشم توجه مرکز در داشتم دوست کودکی از من»: گوید می ساله 30 مبینا. سازند

 شاید و نوشتم می شعر داشتم وبالگ هم اینستا از قبل بودم گرا برون و اجتماعی آمد می خوشم
 فعالیتم باعث اآلن تا که بودنه متفاوت سح همین خوندم هم را چینی زبان که دالیلی از یکی

 .«است شده اینستا در

 در بیشتری آزادی شبکه این که دارد اشاره مهم این به هامصاحبه از بخشی :عمل آزادی

 محدودیت نداشتن و مطلب و عکس گذاشتن ، خاص پوشش سبک کردن، اظهارنظر خصوص

 بودم شاغل ازدواج از قبل»: گوید می ساله 29 شیما . است کرده فراهم آنان برای کاری و زمانی
 دهم انجام کاری یک گرفتم تصمیم ازدواج از بعد بود کننده خسته و طوالنی ام کاری ساعت ولی

 خونه از بیرون شغل های سختی هم باشم داشته عمل آزادی و باشم گیرنده تصمیم خودم هم که
 .«بزنم پیج گرفتم تصمیم باشم داشته را خودم درآمد هم طرفی از باشه نداشته را
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 مهارت و نوشتن به عالقه خاطر به من»: گوید می ساله 27 پرستو: ای رسانه سواد و مهارت
 ام عالقه این به بیشتر من است محورعکس اینستا که آنجا از و کردم فعالیت به شروع عکاسی

 شغلی و مهارتی زمینه این و است اینستاگرام برای محتوا تولید زمینه در هم شغلم حتی. پرداختم
 ساله 30 سوسن  .«داشتم وبالگ بودم نوشتن اهل چون. کنه رشد پیجم بیشتر که شد باعث

 محدودیت چه مثالً  بگیرم یاد را بود اینستا به مربوط که  تخصصی موارد تا رفتم اول»: گوید می
 تعلیق ات صفحه کنهمم بزاری رو استیکرها فالن ها، پرچم فالن ها، هشتک فالن اگر داره، هایی

 برقرار ارتباط چطوری دایرکت در که این میزاره، اختیارت در اینستاگرام که ابزارهایی  یا بشه
 کامنت گذاشتی برانگیز حساسیت پست وقتی گذاشتن، کاری چه برای رو فرند کلوز که این کنی،

 سازی بومی و ترجمه داره تازه هاشبعضی چون کردم سرچ رو خارجی منابع. ببندی رو ها
 چه به اینستا و توییتر و روزنامه در نوشتن با آن تفاوت و مجازی فضای در نویسندگی. میشه

 اوایل. کردی ظلم خودت به بیای مجهز غیر و خالی دست و نباشی بلد اگه چون. هست صورت
 .«گرفت یاد باید االن ولی بود ناشناخته اینستا

 اجتماعی شبکه در محتوا توزیع و گزینش تولید،شده:  مواجهه ذهنی و عینی مسائل

 اپلیکیشن این های ویژگی از مواردی در که گوناگونی عینی و ذهنی مسائل با را زنان اینستاگرام

 .سازد می مواجه باشد؛ تواند می هم

 متعدد زوایای و دکور شامل که صحنه چارچوب نام به محیطی در: نمایش صحنه پشت

 را رسمی های نقش فرد صحنه جلوی در. پردازد می خود اجرای به توانمندی با فرد است صحنه

 صحنه، پشت در. است منظم و اصولی دکوراسیون جمله از  زوایا و امور همه و دهد می نمایش

 گوناگون هایزمینه در درآنجا افراد. کند می آماده رسمی محیط در کنشگری برای را خود فرد

 تمسخر و غیرمتعارف لهجه با حتی گفتن سخن و پوشش خود کردارهای و احساسات مانند

 و بگیرم تبلیغ یه اینکه برای»: گوید می ساله 27 پزیماه. ؛1385سال  گیدنز) کندمی عمل آزادانه

 کلیپ یه یا باشه آشپزی یا کنم تست باید باشد آرایشی  اگرلوازم  کنم درست کلیپ یک  بخوام
 وسایل ها لباس کمد ریختم هم به رو خونه کل بینی می دفعه یک باشه همسرم با عاشقانه

 از اوقات بعضی شه ایجاد مشکل هزارتا ممکنه نمیبینه رو این کسی خوب ولی. آشپزخونه
 عکس تا چند بالگری فقط و داره هایی سختی چه که ببینند تا زارم می استوری صحنه پشت

 .«نیست چیزا جور این و گذاشتن
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 برآورده و مخاطبین قضاوت ها، شبکه این در ادزی فعالیت و حضور: خستگی و دلزدگی

 30شادی . شودمی آنان انرژی کاهش و دلسردی ایجاد باعث آنها توقعات و انتظارات کردن

 خیلی و شده کننده خسته کنم فکر و نکنم روز چند فعالیتی اصالً که شده خیلی»: گوید می ساله

 نهایت در خوب ولی گذاشتم که هست زحمتی از کمتر دارم که درآمدی یا و گذاشتم انرژی

 کا 150 بااینکه»: گوید می ساله 25زیبا. «هست خودم عالقه و نکرده مجبورم کسی که بینم می
 یه بزارم پست روزانه که نداشتم انرژی بودم شده خستگی و انگیزگی بی دچار شدت به ولی بودم

 روبفروشم پیج ستمخوا حتی شدم می قضاوت که بود کردنم صحبت لحن خاطر به هم کم
 خاطر به ولی نداشتم حوصله که بوده روزایی»: گوید می ساله 29یلدا . «بودم شده خسته

 جدید وچیزای باشی سرحال و باشی داشته انرژی باید نبودیم هم ما نبودن اگه که فالورهایی

 .«داره ریزش پیج وگرنه بدی آموزش
 دیگر یا خودسانسوری از انکاربر مقوله این در :شخصی چارچوب و حریم مدیریت

 مدیریت برای خصوصی مسائل و خانوادگی های عکس بعضی گذاری اشتراک در سانسوری

 خود و اطرافیان حرمت به احترام را آن که کنند می استفاده شاناطرافیان و خود شخصی حریم

 ساله 28شیدا . است زنی برچسب یا سازی حاشیه مقابل در کردن مقاومت نوعی به که دانند می

 نبودنش بر دلیل پس نمیدونند آنها که است چیزها خیلی اما پابلیکه من پیج درسته»: گوید می

: گوید می ساله 27سمانه . کنم می رعایت و دارم خودم برای من که چارچوبیه اون بلکه نیست
 چون نزاشتم عکس همسرم خانواده از وقت هیچ من است قرمزهایی خط یه همیشه خوب

 از خوب. میزارم احترام آنها های خواسته به هم من پس نیاد خوششان و ببینند مکنهم میدونم
 اینا مامانم یا همسرم خانواده نمیدونه من پیج در کس هیچ زارم نمی نمیاد خوششان که کسایی

 شده آشنا باکی کی کجاست کی که این دنبال گفتم من نیستم ها حاشیه این دنبال. چجورین
 .«نمیزارم ور اینا پس نیستم

 قوانین نکردن رعایت صورت در فتا قوانین از کاربران مقوله این در :مجازی فضای قوانین

 در که گفتند سخن موزون حرکات انجام یا و حجاب و پوشش زمینه در ایران اسالمی جمهوری

 قوانین این اعمال نوعی به است شده تر پررنگ اینستاگرام اجتماعی شبکه نقش که سال این

 بد حجابت یا لباس اگر شده گفته که زمانی از» :گوید می ساله 29ن سوزا .بود خواهد تر یجد
 تل یا  کاله ها پست یا استوری تو کنم می رعایت بیشتر میشه ایجاد پیجت برای مشکل باشد

 حجاب و پوشش نوع با مشکلی خودم من»: گوید می ساله 37ثریا  .«نیاد پیش مشکلی تا زارم می
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 بدون کنم می سعی هااستوری در مجازی قوانین های محدودیت خاطر به ولی رمندا خودم
 .«کنم رعایت را قوانین و نباشم حجاب

 برای طوالنی های زمان کردن صرف با کاربران :مجازی وابستگی و ها روزمرگی در اختالل

 الگوی و رهروزم  زندگی های برنامه از تغییر ها شرکت تبلیغات انجام و استوری یا پست نشر

 اجتماعی شبکه این در طوالنی زمان صرف از ناپذیریسیری و وقت اتالف گاهی و خود خواب

 ویدئوهای گذاشتن باشم فعال همیشه باید من خوب»: گوید می ساله 30 صدف.گفتند می سخن

 به و خودم از بزارم آموزشی ویدئو بار سه یا دو ماه در باید من و هست بر زمان آموزشی
 و بر زمان کار یه  این و بدم پست یا استوری طریق از روز طول در خودم از خبری مخاطب

 هم را هاکامنت و هادایرکت جواب این از غیر سروکاری، گوشی با که اس وچهارساعته بیست
 .«رفته وقتت کل دیگه که بدی بخوای

تالش خود برای افزایش : کاربران با علم بر امکان فیلترشدن یا تغییر این شبکه از نگریآینده

مخاطب، تولید محتوای بروزتر و ماندن در عرصه رقابت  در این شبکه و درآمدزایی بیشتر 

من به این که یه روز این شغل رو به دالیلی مثل فیلتر »گوید: ساله می 25سخن می گفتند. پناه 

دگی این رو دارم کنم برای همین آماشدن یا اومدن شبکه های دیگه ازدست بدم همیشه فکر می
ولی خوب در حال حاضر که این شبکه هست  که کار جدیدی رو شروع کنم و خودم رو نبازم

 «.و من دوست دارم فالورام زیادتر بشند

 ساحت ارتباطات با مخاطبتقویت ینستاگرام، ب( ا

 بهتجر افراد سایر با را تعامل و ارتباط از ای تازه نوع عمومی صفحات ایجاد با کاربر زنان

 حضوری تعامالت است ممکن گوناگون دالیل به واقعی دنیای در آنها نظر نقطه از. اند کرده

 دنیای در که حالی در. گردد محدود خانواده و نزدیک دوستان به فقط و باشد سخت بسیار

-تبادل به توانمی افراد هویت بودن ناشناس و زمانی و مکانی های محدودیت بر غلبه با مجازی

 نوعی و ارضا را زنانه کنجکاوی حس حدودی تا و پرداخت واقعی دنیای های ناگفته زا و نظر

 برگزار ایونت بار یک»: گوید می ساله 23ه طاهر .کرد احساس را عاطفی و ذهنی همبستگی

 من به خیلی این و داشتم ارتباط مجازی هم و حضوری هم فالورهام با تمام ماه شش کردم
 منن فالورهای از واقعی دنیای در دوستام از خیلی: گوید می ساله 28 یخانم. داد می مثبت انرژی

: گوید می ساله 55. لیال «کنیم می مشورت باهم هامون کارا مورد کنیم،در می صحبت باهام که
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 خانمی مجازی دنیای در ولی نداره واکنشی هیچ من  پست در من واقعی فامیل بینم می وقتی»
 هم مجازی دنیای در فهمم می پس کرده احساسات ابراز و هنوشت مطلب خط بیست من برای

 تا که هایی آدم با است دوطرفه خوبِ های حس و ها تجربه اینا و هست انرژی و خوب حس
 .«حاالندیدی

 اطالعات ارتقای باعث کاربر زنان عملکردهای از بسیاری: مخاطب تأثیرپذیری و الگوبرداری 

 روابط چون هاییدرزمینه و ـ شخصی خانوادگی های عرصه در دیگر زنان عملکرد الگوپذیری و

-شده روان و جسم سالمت و بدن زیبایی آراستگی، و فرزند، پوشش تربیت آشپزی، زناشویی،

 اتفاق این و بشه یاد نیکی به من از همیشه که دارم دوست من»: گوید می ساله50 فرانک  .است

 خرید برای که شکرگزاری های دوره با. بالگر نه هستی ما معلم شما گندمی من به چون افتاده
: گوید می ساله25پناه . «بخرند خونه بودند تونسته که کردند تشکر ازم همه گذاشتم خونه

 کردی چیکار مشترک، زندگی مخصوصاً خوان می مشاوره و کنند می درد و دل ها خیلی»

 توجه ما به همسرمون کنیم چیکار خره،می گل خره،می هدیه برات مهربونه، باهات همسرت
 باهم ها آدم چون. مشکالتتان برای برید مشاور حتماً و کنید صحبت همسرتان با گممی کنه،

 آنها به نمیشه  ولی داریم هایی الایده یک ما همه. پیچید همه برای نسخه یک نمیشه اند متفاوت
-حا مثبتت، انرژی بابت مداری دوستت خوبی، خیلی گفتن می من به. باشیم ناراحت و کنیم فکر

 بینمنفر می در یک حتی را مثبت تأثیر این وقتی هم من شد عوض نگاهمون شد، خوب لمان
 .«شممی خوشحال

: است ذکر قابل نگرش چهار قالب در مخاطبان های واکنش: مخاطب موضع انواع گیری شکل 

 طرفدار کنندهتی، دنبالحسر و جویانهکینه واکنش کنجکاوی، حس ارضا جهت در طرف بی افراد

 هایبرابرکامنت در کاربر مواردی در که آمیز اهانت گاهی و منتقد واکنش کاربر، زندگی شیوه

 بالک مانند شبکه امکانات از یا بوده اعتنا بی موارد اکثر در ولی پرداخته اقناع یا بحث به انتقادی

 عده یه و بزاری کلیپی یا یمطلب یه ممکنه»: گوید می ساله 29 .است کرده استفاده کردن
 تو خوب»: گوید می ساله 38زیبا بیافت راه بیراه بد و فحش عظیمی سیل و نیاد خوششان

 رو چی همه داریم دوست ما زاری می اشتراک به ما با رو ات زندگی همه وقتی عزیزم بالگری
: گوید می ساله 24 سودابه .«نیستن مهم برامون نیستن شده شناخته که ها آدم بقیه وگرنه بدونیم

 هستن، خوشگذرونی حال در همیشه خوشبختی، های زوج چه شیممی دیوانه داریم ما وای»

 .«خوره می حسرت آدم همش هیچی ما شوهرهای کننمی کارایی چه شوهراشون میرن، سفر
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 از متأثر کنند یم دایپ حضور یاجتماع یها شبکه در افراد که یهنگام: اجتماعی مدارای تقویت 

 ،هاومیتق مذاهب، انواع با ها شبکه نیا در موجود یهنجارها و یگروهرونیب یاجتماع هیسرما

)احمدی و  دارند یتر همدالنه و انهیمداراجو برخورد ،متفاوت یها شهیاند و ها تیمل

 حجاب مورد در که هاییکامنت به نسبت من» :گوید می ساله 27مرضیه  (.387:1399همکاران،

 نباید سرشه چادر باحجابه، کنه می ادعا که کسی عزیزم گفتن می وقتی مثالً مبود حساس بود

 به هامحساسیت مدت یک بعد ولی کردم بحث شدم ناراحت بار چند بزاره، چادر بی عکس

 اینستاگرام» :گوید می ساله 30 سیما .«شد بیشتر  تحملم ندادم نشون واکنش و شد کم انتقادات
 سروکار آدمی جور همه با و مختلف نظرات با روز در چون کند می بیشتر رو ات حوصله و صبر

 .«داری نگه راضی را آنها همه توانی نمی و هست متفاوت شاننظرات و سلیقه که داری

 درعرصه جنسی مزاحمت پدیده زنان هویتی و زندگی سبک تغییر با: مخالف جنس با تعامل 

 و چهره نمایش علت به فضا این در نزنا. است گرفته خود به دیگری شکل مجازی فضای

. گیرند می قرار غیرکالمی و کالمی آزارهای انواع مورد شانهویت بودن ناشناس و زندگی ظواهر

 از خود از ای چهره نمایش عدم یا ،(ریپورت بالک،) اپلیکیشن این ابزارهای کمک با آنها هرچند

 زن آنها مخاطبین بیشتر درصد ها خانم نای نظر نقطه از البته. کنندرهایی پیدا می ها مزاحمت

فقط بر اساس پرسش هایی است که این زنان در صفحه خود  مردان با آنها ارتباط و هستند

 دلیل به فعالیت اوایل مردان سوی از ها اذیت و آزار .است شده تعریف مطرح می کنند و کامالً

 شده رنگ کم مزاحمت شدند آشنا آنها فعالیت روند با که زمانی و بوده بیشتر فرد بودن ناشناخته

 مخصوصاً بیاد پیش ممکنه بالگری هر برای مسائل این خوب»: گوید می ساله34ساغر  . است
 من داشتم پیام مثالً  سرهم، پشت های پرسی احوال و سالم کردم، فعالیت به شروع تازه که اوایل

 داده پیام مسنی آقای یه اوایل یا ،بپرسم ازتون خواستم می کنم چیکار خانم یک با ارتباط برای
 اآلن شکر رو خدا خوب ولی صحبتا این از و بگیرم رو این برات بیرون بریم بیا دایرکت در بود

 میاد پیامی جور همه خوب»: گوید می ساله 31 مروارید  .«کرد لحاظ نمیشه اصالً شده، کم خیلی
 یا عاطفی پیام دارم زیاد آقا لورهایفا نظری، و فکری مباحث دلیل به من که این به توجه با

 .«شده عادی برام اساساً کنم نمی باز ولی دارم خصوصی
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 یندیفرا یابی تیهو و معنا یازسازج( ب

 پیشین هویت

 قبل زنان از نسل این که معناست این به مقوله این: اشتغال /تحصیل  کسب از حاصل هویت

 و آموزشی نهادهای طریق از فقط خود، دیشیبازان و هویت در تأمل با ها؛ شبکه پیدایش از

 جایگاه کسب و منزلت قدرت، حس به حدودی تا بودند توانسته جامعه در مرسوم شغلی

 هویتی اند رسیده هم پیشرفتی یک به اجتماعی و ذهنی لحاظ از چنانچه و برسند اجتماعی

 بسا چه و نداشتند غیررسمی و رسمی شکل به خود اظهارنظر برای امکانی که بوده غیرنمایشی

 زری .است بوده همراه جامعه، فرهنگ و زیرساخت مرتبط با جنسیتی قالبی عقاید با مواردی در

 و دادند می اهمیت آموزش و تحصیالت به که شدم بزرگ ای خانواده در من»: گوید می ساله 29

 حتی برنم نارک را شده تعریف و سنتی های نقش و باشم داشته عالیه تحصیالت تونستم هم خودم
 مهاجرت و کارکردم سالگی 18 از. خوند حسابداری و دانشگاه رفت باال سن تو هم مادرم

 .دارم باور مرد و زن برابری به. گن می بقیه که طور این هستم ناپذیر شکست و مستقل. کردم
 رمسی یک و کنه ازدواج باید بکنه رو کاری هر نباید دختر گفتنمی همیشه ما جامعه در ولی

 نداشته ممکنه رو کارها خیلی جسارت اوقات گاهی همین برای کردنتعریف براش شده تعیین
 فقط انگار زنان به ما جامعه در»: گوید می ساله 29 مریم. «همراهته همیشه خجالت این و باشم

 رو شده تعیین قبل از مشخص مسیر یک باید و باشند خوبی همسر یا باشند مادر که دادند یاد
 مجموعه یک مدیر توانند می که ندادند یاد ما به. بشه کسی خودش برای توانسته اینکه با برند

 بیشتری نفس اعتمادبه و دربیارند پول باشند، داشته آرومی ذهن و باشند زیاد کارکنان با بزرگ

 «.باشن نداشته ترسی باشند و داشته

 مواجهه در هویت

 نمایش و هویت غیررسمی اجرای فرصت اجتماعی هشبک واسطه به زنان این: دلبخواه خود ابراز

 تغییر و تابوشکنی جنسیتی، های کلیشه مقابل در مقاومت. اند پیداکرده را غیرواقعی یا واقعی خود

 و تحصیالت افزایش به محدود فقط را هویت بازاندیشی آنان که گردیده باعث سلیقه و ذائقه

 گوناگون هایدر زمینه اکتسابی های نقش ایفای و ها رتمها و توانایی ارتقا با بلکه ندانند؛ اشتغال

 مدرن زن و خانه در سنتی زن از هایی نقش تلفیق با آنها. برسند خود هویت از جدید تعریفی به

 و هویتی ها تعارض به دادن پایان خواهان زنان سایر برای اینترنتی فنّاوری وسیله به آن نمایش و
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 به شد می برگزار مسجد در مراسمی وقتی همیشه من»: یدگو می ساله 30دریا .هستند نقشی
 زمان در تعزیه مانروستای در وقتی یا کنند سخنرانی مسجد در نباید ها زن چرا گفتم می خودم

 بازی رو نقش این زن، یک چرا. بود مرد یک زینب حضرت نقش همیشه بود تاسوعا و عاشورا
 تنها کنم می فکر واقعاً اآلن همین برای. کنند نمی رهادا اینجا رو روستا این های زن چرا کنهنمی

 جای هیچ بوده اینستاگرام بدم نشون خواهممی که طوری همان رو خودم تونستم من که جایی
 برم دادممی نشون رو خودم چطوری قبالً. داشتم رو جراتش نه و رو کار این امکان نه من دیگه

 برم، واقعی آدم هزارتا جلو تونستممی خودم نه دندا می اجازه نه بگیرم، رو میکروفون مسجد
 بیشتری استقالل حس و شده بیشتر قبل از امنفس اعتمادبه داری بیشتری جرأات اینستا در ولی

-هدف و تر جنگنده اینستا با خیلی من»: گوید می ساله 28 خ صحرا. «خوبتره حالم و کردم پیدا

 نداشتم خوبی مالی شرایط زدم پیج که زمانی من .هدفم به رسممی دارم دیدم چون شدم مندتر

 فکرم رسیدم هدفم به االن کنم  زیاد رو فالورم بدم ارتقا رو پیجم که تونممی من گفتم ولی
 «.کرده تغییر من به نسبت باورپذیریشان بقیه هم خودم هم شده، تر بزرگ

 پسین هویت

 در گرفته شکل هویت زنان، این بیخودانتخا زندگی سبک به توجه با: ترکیبی هویت و سیالیت

 واسطه به اینستاگرام در فعالیت از پس که دارد ارتباط شانتجربیات و اهداف ها، ارزش با  آنها

. شوندمی تأثیرگذار و نوظهور اما سیال و تغییرپذیر ارزشی ترجیحات با خودی دارای ارتباطات

 وپابستۀ دست نه که اندردهک خلق یابیهویت برای سومی فضای مدرن، پست رویکردهای

 رهیافت این. شناورند و خودسرانه کامالً نه و مقدر هستند پیش از ساختاری هایویژگی

 :گوید می ساله 24 جیران .آوردمی فراهم را هویت تعدیل و تنظیم و مذاکره امکان دیالکتیکی،

 در و باشه اشتهد گفتن برای حرفی هر روزش که برسم جایی  به خودم دارم دوست خیلی من»
 هامبرنامه و کنم رشد خیلی که اینه من الایده کنممی شکر رو خدا. بزارم اشتراک به هاماستوری

 ناامیدی  با رسممی خودم از تر خالق هویت یک به خودباوری با که دونممی چون کنم اجرا رو
 «.خواممی من که چیزی اون بشه باید که ام آدمی من. کرد کاری شهنمی

 حوزه زندگی خصوصیحوه تعامالت د( بازسازی ن

 با و کنند پیدا آن در را خویشتن توانند می مردم که است جایی تنها تغییر، به رو جهان در عشق

 و واعتراف حمایت شدن، درک در مانعی هیچ بدون و باشند داشته واقعی ارتباط دیگری
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 و شور اما نیست قطعی مدرن دنیای در چیز هیچ اگرچه همچنین. شوند شریک شدن بخشوده

 است ممکن مردم. برود دنیا این های اضطراب با جنگ به حدودی تا تواند می خانه در هیجان

 (.1385گیدنز،) شود تبدیل کابوس یک به که زمانی تا بروند عشق دنبال به همچنان بازهم

 بین احساسات زابرا نوع زنان این زندگی سبک تغییر واسطه به: همسر حمایتی نقش و تعامل 

 همسریا با هایشان مراسم و جشن از کلیپ ساخت با آنها. است کرده تغییر خانواده در آنها

 با ها فیلم یا عکس در همسر تعامل و همکاری منزل، امور در شوهر مشارکت نمایش فرزندان،

 به اهمیت بی یا و خشک متعصب، مردان با ای خانواده شکل عاشقانه، احساسات ابراز نمایش

 به همسرانشان با عاشقانه روابط نمایش با آنها. اند برده سؤال زیر را زنانه های نگرش و رفتارها

. هستند خود احساسات کردنبیرونی درجهت اینستاگرام بصری های جذابیت واسطه

 و ها پست گذاری اشتراک در لزوم صورت در و همکاری آنها با موارد اکثر در نیز شان همسران

 تبلیغات واسطه به آنها درآمدزایی مبحث از توان نمی که البته. دهند می مشورت آنان به هااستوری

 و انتخاب قدرت و شده شانزندگی مسیر در زنان فردگرایی افزایش باعث نوعی به که ماند غافل

 وافزایش مردانه های حساسیت شدنکمرنگ در نتیجه در و است داده افزایش را آنها عاملیت

 شروع که  این»: گوید می ساله 27 =پری. است نبوده اثر بی آنها حمایتی نقش و پذیری انعطاف
 بزارم استوری یا پست منه، کنار در همیشه داد پیشنهاد من به همسرم رو داستانم نوشتن به کنم

 من. زارم می مون جفت مشورت با نه یا خوبِ عکسم این کنه، می پیدا هشتگ برام میگم، بهش
 مثال مسافرته و گردش اهل شوهرم و شاغلم چون بربیام پیج عهده از تونستم مین تنهایی

 پیجم در من و گرفت می اون را ها عکس همه رفتیم می همسرم با کرونا قبل که سفرهایی
: گوید می ساله 28 سمیرا . «باشد اجباری که نیست طور این و داره تمایل هم خودش میزارم

 کنه نمی محدودم ولی ده می مشورت من به میزارم که بیمطل یا عکس مورد در همسرم»
 بشه باشه مخالف بخواد خانمی هر همسر اگر کنم تمی فکر. هست و بوده مشوقم. عنوان هیچ به

 .«داد ادامه اینکاررو

 و زنان حمایتی پشتوانه عنوان به والدین که نیست ذهن از دور شک بدون: والدین با تعامل 

 در نوعی به که هستند تاثیرگذار جامعه نظم درراستای جنسیتی های کلیشه بازتولید در دختران

 فعالیت به کردم شروع که اوایل»: گوید می ساله 24 صنم . است مشاهده قابل آنان پیشین هویت

 بابام دیدیم رو دخترت عکس گفته فالنی بگن مامانم یا بابام بود ممکن گذاشتم رو عکسم و
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 خدا پیش رو شما نباید من بشم موفق میخوام کنم نمی بدی کار گفتم من اما میشد؛ دلخور یکم

 .«میزنه حرفی یه همیشه که خدا بنده کنم شرمنده

 وگومحور گفت رابطه و صمیمیت افزایش با مادری نقش حیطه: (مادری نقش) فرزندان با تعامل

 را مادری نقش فایای آنها. است زنان این انتخابی سیاست ارزشمند های اولویت از فرزندان با

 بنابراین دانند؛ می باارزش و مهم کودک یک آوردن دنیا به برای خودشان انتخاب واسطه به

 مسائل به توجه فرزندان، از مراقبت و رسیدگی فرزند، پرورش اصولی های روش یادگرفتن

 و یمادر نقش های مؤلفه از را صحیح عاطفی و احساسی روابط داشتن و آنها آموزشی و تربیتی

 . برد لذت آن لحظات آن تمام از باید ها مسئولیت افزایش، تمام با که دانند می فرزند با تعامل

 اون به فقط داشتم کوچیکه چون امروز که جایی تا پسرمِ اولویتم من»: گوید می ساله 30اال

 با رو پسرم شدن بزرگ لحظات تمام دارم دوست من نزاشتم استوری هیچ اآلن تا و رسیدم می
: گوید می ساله 36 =مونا. «گذرد می زود روزا این نخورم افسوس بعداً که کنم حس وجود تمام

 شکر رو خدا و میزارم وقت فرزندانم و ها بچه با بیشتر پیجم در گویی قصه فعالیت واسطه به من»
 .«داریم خوبی ارتباط

 فرا مدرن یقیتلف نوظهور تیهو ،یمرکز هسته

 پیامدها

 و اینستاگرام در فعالیت کاربر، زنان: جدید اکتسابی های فرصت ایجاد و عاملیت گسترش

 انددانسته خودباوری و عاملیت گسترش و نفس اعتمادبه تقویت موجب را مخاطبین با تعامالت

 .استیافته تسری آنان مجازی زندگی از بیرون به و ساخته متأثر را افراد این واقعی زندگی که

 با و کردم می صحبت جمعی همه در راحت خیلی زن یک عنوان به من» :گوید می ساله 32 ندا

. شد برابر چندین نفسم اعتمادبه حس این اینستا تو داوطلب ارائه برای دانشگاه در نفس اعتمادبه
 زنان ما»: گوید می ساله 55 مهری. «شد نفسم اعتمادبه افزایش باعث خودش هم دیگران تعریف

 و برسانیم کمال به و مردان و بچرخونیم انگشتمون یه رو دنیا ونیمت می و هستیم قدرتمند بسیار

 بیشتر العاده فوق تصوراتم این اینستا در فعالیت با. هست زن یک از من تصویر این. برعکس یا
 باعث این و کرد تالش و آموخت باید همیشه و بگیریم یاد تونیم چقدرمی ما که فهمیدم و شد

 .«کرد کمک سال و سن این در مخصوصاً من به خیلی. شد خودم توانایی به شدن آگاه و رشد
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 هویت بازنمایی با زنان :واقعی دنیای در شده سرکوب های محدودیت مقابل در مقاومت

 بسیاری کشیدن چالش به با توان می که اند رسیده باور این به خود های زنانگی نمایش و دلبخواه

 آنان خالقیت و رشد مانع واقعی، دنیای در نسیتیج پذیری جامعه علت به که ها محدودیت از

 پیجم در فعالیت برای بتونم که جایی تا من»: گوید می ساله 28 دینا. کرد مقاومت است؛ بوده

 و کنم رشد تونستم ها محدودیت و عقاید سری یک وجود با کردم مقاومت و کوشی سخت
 .«کردم غلبه هاماسترس هب من ولی نتونستند که بودند ها خیلی. باشم داشته درآمد

 یریگ جهینتبحث و 
ی را شکل داده و تجربه ا رسانهی نوین ارتباطی یک زندگی ها یفنّاورزنان به مدد پیدایش 

اینستاگرام به دلیل ی هویت و سبک زندگی آنان را معنادار ساخته است. نوع  بهکه  اند کرده

یا  یک)ال از طریق دوطرفهی ریگ تباطار حوریت بر نمایش تصویری و انتشار محتوای متنوع وم

فرهنگ زنانه از قشرهای مختلف تحصیلی، طبقاتی و غیره خرده  کایجاد ی ساز نهیزم(، نتمکا

تلفیقی و  هویت نوظهور»و پیامدهای مقوله هسته  ندهایفراگردیده است. برای تشریح شرایط و 

 است. شده گرفتهبهره  1ل ی در شکمیپارادای ذهنی آن از مدل ریگ جهتو درک « فرا مدرن

بستر و شرایط علی گوناگونی در ایجاد مقوله  کنندگان شرکتبر پایه این مدل و اظهارنظر  

و  یا نهی، زمیعل تهدر سه دسشروط این ست. ا  بوده رگذاریتأث فرا مدرنهویت نوظهور تلفیقی 

انه و دالیل آن از انتخاب نمایش خود در زیست جهانی زن .هستند یبند طبقه گر قابل مداخله

یابی منابع ای به تضعیفشرایط علی است که بر مقوله مرکزی اثرگذار است. از شرایط زمینه

حاصل از تحصیل و اشتغال مرسوم در جامعه  مقوله ریزه دو بردارندِپیشین که در  ساز تیهو

. کند یممل ع گر مداخلهمثابه شرایط  بهاست. تقویت ساحت تعامل و ارتباطات با مخاطب نیز 

یی همچون تقویت هویت در مواجهه )هویتی که در حین فعالیت در این با راهبردهااین زنان 

ی هویت پسین با زیر مقوله ریگ شکل( با زیر مقوله ابراز خود دلخواه و اند کردهشبکه کسب 

به ایجاد هویتی نوظهور در  شان یشخصسیالیت و بازسازی تعامالت حوزه زندگی خصوصی و 

که صرفاً در قالب تحصیالت عالی و  اند پرداختهی زنانه سنتی و مدرن ها نقشب تلفیقی از قال

 یالبرزو  بادامچیپژوهش  جیبا نتا نی؛ و اگنجد ینمدر جامعه  شده شناختهاشتغال به رسمیت 

از  آخردر  .همسواستنوین ایرانی )زن پسا مدرن ـ پسا سنتی(  گیری زنبه شکلکه  (1399)

ی نوظهور افزایش مدارای اجتماعی، گسترش عاملیت و ایجاد ابی تیهواین  پیامدهای
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در دنیای واقعی  شده سرکوبی ها تیمحدودی اکتسابی جدی و مقاومت در مقابل ها مهارت

های را در عرصه اینترنت توانسته توانمندسازی زنان سمینیفمطبق نظریه سایبر درواقع. ستا

 ش دهد.شان افزایمختلف زندگی و شخصیتی

زنان کاربر با انتخاب نمایش خود در زیست جهان مجازی به دالیلی مانند عالقه شخصی، ایجاد 

از روند زندگی  محتوای بر مخاطب اقدام به تولید رگذاریتأثی و طلب شهرتی، اقتصادفرصت 

ی اداواطوارهای با ژست و ررسمیغی عکس و ویدئو گذار اشتراکشخصی و خانوادگی در قالب 

با  موقعیتی است کهبلکه  یارتباط یفنّاور کیفقط  نه ینستاگراماای آنان بر. کنند یمود خاص خ

 وهیخود را با توجه به ش تیو هو کنند یم دایدر آن حضور پزنانه فرهنگ  خرده کی کی جادیا

، (1395) هانیافروسامانی که  گونه همان .کنند یم ریصورت خودمختار بازتفس به شان یزندگ

 انبررکا ی خود معتقدندها پژوهش( در 1396منفرد )یهاشم ربیعی و (،2020) فری نیع کوثری و

 برند یمخود به شکل متمایز بهره معرفی  و نمایش ایبر سانهر یک عنوان به عکس از امینستاگرا

این زنان  .ها در فهرست منابع نیستندنداشتید و هیچکدام از این رفرنس تحقیق پیشینه که شما

 میحف  حر ش،یصحنه نما )پشت تیفعال حین ینیو ع یبا مسائل متعدد ذهن ممکن است

 و تیبر روند هو یر زیادیتأث طیشرا نیا یمواجه شوند ول (یمجاز یوابستگ ،یشخص

ی جمعی با ایجاد ها رسانه برخالف. این شبکه با ایجاد تعامل با مخاطب آنان ندارد یمعناساز

تا مدام خویشتن خود را محک بزنند. هویت از درون این  دارد یوامی زنان را نظر فرهنگ تبادل

افزایش  واسطه بهبنابراین این تجربه شناختی ؛ ردیگ یمویژه نشات  یبازی زبان کیاز و  ها گفتمان

ی تا طرف یباعالم موضع مخاطب از  هرگونهدر مقابل  گر مداخلهمثابه عامل  بهساحت ارتباطی 

 وتارهای جنس مخالف موجب ارتقا مدارای اجتماعی و رف زیآم نیتوهنگاه نقادانه و 

های زنان برای سامان بخشیدن به هویت نوظهور . از استراتژیشود یمی کنشگر ساز تیهو

با  نستاگرامیقبل از حضور در ا که است نیشیپ بخش تیهو یها چارچوب، تضعیف جادشدهیا

ی ریپذ جامعهای مانند امل زمینهکه با ع کردند یمتحصیالت و اشتغال در اجتماع آن را تعریف 

عقاید جنسیتی و قواعد نهاد خانواده برای این زنان همراه بود. زنان کاربر خواهان تحولی در این 

-رسانه (1387) دنزیگکه گاهی دلبخواه و خالقانه نیز نبودند؛ برآمدند. از نظر هویت غیرنمایشی

شان حتی در تغییر هویت شخصی های مدرن به شکل روزانه ذهن افراد را متاثر و موجب

سیاست و تعامالت ، بازسازی ها یاستراتژدیگر از شود.ترین امور زندگی آنها میخصوصی

به ویژه روابط  شانخود با اطرافیان ا نمایش احساساتب زنان ،است حوزه زندگی خصوصی
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وگومحور و  تاخالق گف ی،نوع  زنانه به یها نقشدر قالب  شانبا همسر یا فرزندان عاشقانه

با  ترویج داده و خود، کردن احساساتو بیرونی اه برای رسیدن به خواستهرا ت زنانه یفاعل

زنانه را  یها به نگرش تیاهم یشکل خانواده با مردان متعصب، خشک و یا ب ،آزادی عمل خود

 یها زشار که یکی از سه( 1399فر )ینیحس شفیعی و پژوهشاین با نتایج  اند؛ و زیر سؤال برده

در نقش مادری و همسری  به روابط مایی طلبی برای رسیدنمساوات ،زنان را همسرداری نیا

واسطه تبلیغات غافل ماند که باعث  از مبحث درآمدزایی  به توان یالبته نماست، مطابقت دارد. 

 یها تیاز حساس همچنین؛ شان شده استدر مسیر زندگی زنانعاملیت و افزایش فردگرایی 

 .استشده شانو نقش حمایتی یریپذ انعطاف شیهم کاسته شده و باعث افزا نمردا

منبع کسب  مواقع در اکثر که دهد یم تحقیق نشان سؤاالت نتایج تحقیق در راستای پاسخ به 

و یا اشتغال  هویت پیشین(، تحصیالت) نستاگرامیااز فعالیت در  تا قبل کاربر زنان هویت برای

. اند داشته از خود را یررسمیغ هویت و کمتر فرصت ابراز در اجتماع بودشده  شناختهرسمیت به

ی ررسمیغاین زنان فرصت بازنمایی  اجتماعی اینستاگرام  شبکهاز جمله  ساز تیهو با تکثر منابع

 مدرن زنانه )اقتصادی( ( ویدار خانه ،ی سنتی )مادریها نقشخود دلبخواه را در قالب تلفیقی از 

زمان از فعالیت روزانه و بازاندیشی مستمر باگذشت ویت در مواجهه(. )هاند  کرده کسب

توان با پذیرش نقش اند که غیر از تحصیالت یا اشتغال میخویشتن، خود به این مهم دست یافته

در دنیای واقعی را رفع  شده سرکوبی ها تیمحدودی خالقانه و اکتسابی، تابوها و ها مهارتو 

 و نباشد )هویت پسین(. هدف یب رها و که ند بساز خویش، خودی راکرده و با تقویت عاملیت 

ی از پتانسیل ریگ مطابقت دارد. بهره (1396) روستا پژوهش در زنان تیهو یشیبازاند تم با نیا

اینستاگرام و گسترش تعامالت اجتماعی موجب نوعی کارآفرینی در حوزه بازاریابی دیجیتال و 

شان نیز در اکثر نگی شده است و بر عملکرد مخاطبانفره لحاظ ازخلق یک هویت جدید 

 این پژوهشمتفاوت و قوت  یها جنبه از تاثیرگذار است. در انتها (یرمادیغ)مادی و  ها نهیزم

 حضوری و آنالین است که در کمتر تحقیقاتی انجام تکنیک مصاحبه ،قاتیتحق ریسا به نسبت

مشاهده  ،کنندگان مشارکت شواری دسترسیو د به علت تمایل به ناشناس بودن دست  نیا از

 تیهو برمختلف  یها جنبه یو اثرگذار تیتجربه فعالبا واکاوی پژوهش همچنین این . شود یم

 ایبا استفاده از تئوری زمینه مدل پارادایمی کیساخت درگیر توانسته در قالب گاه افراد از ن

صورت  به ی( که در کمتر پژوهشنیسپ مواجهه، در ن،یشیپ)ی را در سه دوره ابی تیهو ندیفرا

 جامع به آن پرداخته شده است، مطالعه  کند. 
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 . مدل پارادایمی1شکل

 

 شرایط علی 

 انتخاب فعالیت در زیست جهان زنانه

 تعدد فرصت ها

 شهرت  و دیده شدن

 فرصت اقتصادی

 تاثیرگذاری و اقناع مخاطب

 تمایزطلبی و عالقه شخصی

 کسب مهارت رسانه ای 

 آزادی عمل

 شرایط  زمینه ای

 جامعه پذیری جنسیتی

 تضعیف منابع هویت یابی پیشین

انحصارکسب هویت از راه تحصیل و یا 
 اشتغال

 شرایط  مداخله ای 

ساحت تعامل با مخاطب 
 تاثیر گذار

 هسته  ی مرکزی

مدرن رافتلفیقی و هویت نوظهور   

 استراتژی و راهبردها

 اجرا هویت در مواجهه و نمایش خود

 اجرا هویت پسین سیال و ترکیبی

 بازسازی نحوه تعامالت حوزه زندگی خصوصی

 پیامدها

 گسترش عاملیت و ایجاد فرصت های اکتسابی جدید

 مقاومت در مقابل محدودیت های سرکوب شده در دنیای واقعی

 وابستگی مجازی و روزمرگی 

 احساس دلزدگی و خستگی 

 تقویت مدارای اجتماعی
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