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يکي از امکاناتي كه اينترنت در اختيار كاربران خود قرار ميدهد ،امکان پنهانكردن هويت در اين فضا و ايفاي نقشهااي متعادد اسات .هاد
پژوهش حاضر ارائۀ توصيف و تبييني از رابطۀ گمنامي در صحنۀ مجازي با ويژگيهااي فاردي و محيطاي در آن صاحنه باا اساتفاده از نررياۀ
نمايشي گافمن و تركل است .روش پژوهش ،پيمايش و جامعۀ آماري ،همۀ دانشجويان دانشگاه گيالن است كه با روش نمونهگيري طبقاهاي و
تصادفي ساده 902 ،نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .براساس يافتهها ،پسران بيش از دختران و دانشجويان با پايگاه تحصيلي پايينتار بايش از
دانشجويان با پايگاه تحصيلي باالتر به گمنامي در روابط اينترنتي تمايل دارند و اين رابطه ازنرر آمااري نيام معناادار اسات همچناين افامايش
متوسط ساعات كاربرد اينترنت در هفته ،استفاده از سايتهاي همسريابي ،وبالگ ،چتروم و محدوديتهاي سنتيِ مرتبط با برقراري دوستي باا
جنس مخالف ،رابطۀ معناداري با گمنامي در روابط اينترنتي داشتهاند .در مجموع ،متغيرهااي پايگااه تحصايلي و محادوديتهااي سانتي 17/1
درصد از تغييرات متغير گمنامي در روابط اينترنتي را تبيين ميكنند .متغير پايگاه تحصيلي رابطۀ منفي و متغير محدوديتهاي سنتي رابطۀ مثبتاي
با ميمان گمنامي در روابط اينترنتي داشتهاند .اين نتايج نشان ميدهند كاربران اينترنت براي كاستن از بار محدوديتهاي سنتيِ مارتبط باا ايجااد
روابط در صحنۀ واقعي ،ازطريق گمنامي در صحنۀ مجازي ،بهعنوان كنشگري فعال ايفاي نقش ميكنند.
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مقدمه و بيان مسأله

مناسب است .كاربران برخط 9دربارۀ اينکه چه مقدار اطالعات

اينترنت بهعنوان پديدۀ جديد در عصر حاضر ،بخش مهماي از

دربارۀ خودشان بدهند يا ناشناس باقي بمانند ،مختارناد همچناين

زندگي روزانۀ افراد را در بر گرفته است و ميليونها نفر باراي

اين امکان را دارند كه پناهگاهي براي خود پشت يک نام مساتعار

برقااراري ارتبااا و بااهدسااتآوردن اطالعااات از آن اسااتفاده

انتخاب كنند .اين ناوع از هوياتزاياي (هويات گمناام و باا ناام

ميكنند .اين رسانه ،جهاان (فضاا ياا محايط) جديادي را باه

مستعار) ،پيامدهاي پيچيادهاي دارد از ياک طار  ،ارتباا هاا را

موازات جهان واقعي به وجود آورده است كه بيمرز ،بيمکاان

گسترش ميدهد و از سوي ديگار ،اشاتباه را تشاويق مايكناد و

و به تعبير دقيقتر «جهان مجازي »7ناام گرفتاه اسات .در ايان

بهويژه تصوري را به وجود مايآورد كاه كااربر نتواناد مساتوليت

محيط ،عامال زماان و مکاان كمرناه شاده اسات و دوري و

اعمال و كلمات خود را بر عهاده بگيارد همچناين گمناامي باه

نمديکي عاملي خنثي در ارتبا هاي محلي و جهاني محساوب

كاربران اجازه ميدهد بدون اينکه دربرابر عکسالعمل ياا واكانش

ميشود و فضاي ارتباطي جديدي پديد آمده است كه صانعت

ديگران احساس خطر كنند ،رفتار خصمانه يا دوستانه داشته باشند

جديدي از ارتبا ها به نام ارتبا هممماان را رقام زده اسات

( )Iane, 2011: 126; McInyre, 2004: 90بناابراين ،چناين شارايطي

(معيدفر.)71 :7931 ،

پيامدهاي جديدي را در استفاده از فضاي مجازي فراهم ميكند.

جهان مجازي درواقع نوعي فرافضا و فضاي ذهناي اسات

استفاده از اين ويژگي سبب شده است كااربران در ايان فضاا

(كاستلم و اينس )10 :7931 ،فضايي كه همهجا هست اما هيچكجا

هويات خودشاان ( Turkle,

هم نويسندۀ متن باشند و هم نويسندۀ

 )1996:بسياري از آنها در فضاي مجازي هويت واقعاي خاود

نيساات فضااايي اساات كااه در پرتااو در دسااترس قااراردادن

26

اطالعات وسيع و سريع ،به فرد قدرت نمادين بيشتر و امنيات

را كنار ميگذارند و هويت جديدي از خودشان (هويات دلخاواه

رواني گستردهتري ميبخشد اما در همان حال او را وابستهتار،

يا ايدهآل) يعني هويت آنالين ميسازند به اين ترتيب ،اينترنات و

بيقدرتتر و مضطربتار از پايش مايكناد .فضااي سايلال و

واقعيت مجازي امکانات انجام انواع تازهاي از تعاملهاي دوساويه

بيحد و مرزي كه باهساادگي و هميشاه در دساترس همگاان

را فااراهم آوردهانااد (اساالوين .)39 :7937 ،گمنااامي تااا زماااني كااه

است اما به همان سادگي كه ايجاد ميشود ،از بين رفته ،محاو

مشاركتكنندگان تصاميم بگيرناد هويات حقيقايشاان را باراي

ميشود به عبارت ديگر ،فضايي است كه كااربران مايتوانناد

سايرين آشکار سازند  -كه شاايد ايان موضاوع در عمال هرگام

بهواسطۀ حضورنداشتن نشانههاي فيميکي ،هويتهاي مختلفي

اتفاق نيفتد  -درون برنامههااي چات بااقي مايماناد حتاي اگار

را درون سايتها و شبکههاي اجتماعي مجاازي ارائاه ،ايفاا و

مشاركتكنندگان نام مستعار و ديگر اطالعاات شخصاي خاود را

(ذكاايي و خطيبايBullingham & 779 :7931 ،

تغيير دهند يا روشهاي بيان هويت خود را عوض كنند ،گمناامي

 )Vasconcelos, 2013: 103و ويژگايهااي منحصار باه فاردي

و احساس متعاقب آن ،اين امکان را به آنها ميدهد تاا هار نقاش

نسبت به فضاي واقعي براي خود به ارمغان بياورند.

ديگري را برگمينند كه خيلي دور يا خيلي نمديک به خاود واقعاي

حتي پنهاان كنناد

سنهبناي فرهنه اينترنت ،گمنامي ،2ارتبا هااي ناشاناس

آنهاست (.)Murphy & Collins, 2000: 181

و ايفاي نقش در فضاي مجازي است .محيط اينترنتي باهطاور

دو دسته از عوامل به طور معمول بر نحوۀ نماايش و ارائاۀ

منحصر به فردي براي ارتبا هااي گمناام ياا باا ناام مساتعار

خود در صحنۀ مجازي يا بر گمنامي در اين فضا مؤثر شاناخته
شده اناد ياک دساته ويژگاي هااي خاود كااربران و ديگاري
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ويژگيهاي محيطهاي مجازي .همۀ كاربران به يک انادازه باه

اساسي كه مطرح ميشوند عبارتند از:

پنهانكردن هويت يا عکس آن بهخودنماياني 7اقدام نمايكنناد

كدام يک از ويژگي هاي فردي كااربران جاوان و دانشاجو

(Kalinowski & Adam matei, 2011: 7-8؛ Chiou, 2007: 725

(از قبيل جنس ،سان ،مقطاع تحصايلي و پايگااه اقتصاادي -

؛  .)Jiang et al., 2011: 58-59فعاليتهايي مانند وباالگنويساي

اجتماعي) و كادام ياک از ويژگايهاا و الگوهااي مارتبط باا

كساني گسترش پيدا ميكنند كاه تمايال بيشاتري باه

استفاده از اينترنت (از قبيال ساابقۀ اساتفاده ،متوساط سااعات

خودافشاسازي دارند .كساني كه بهسبب فعالياتهااي تجااري

استفاده ،نوع استفاده و محيط تعاملي اينترنت) نقاش بيشاتري

مجازي از اينترنت استفاده ميكنند ،تمايل چنداني باه گمناامي

در حضور گمنام كاربران جوان در محيط مجاازي دارنادآ آياا

ندارند اما مشاركت در محيطهايي مانند اتااقهااي گفتگاو در

محدوديتها و سنتهاي حاكم بر جامعه و خانوادۀ ايراناي در

بيشتر موارد سبب رويآوردن به مخفيسازي هويت مايشاود

حضور گمنام كاربران جوان در محيط مجازي نقش دارندآ

از طر

(2008: 1709-1708; Chiou, 2007: 725

از اين رو ،هد

 .)Whitty,از طاار

پژوهش حاضر تالش براي ارائۀ توصيف

ديگر ،ميمان تمايل و اقدام به گمناامي باين كااربران برحساب

و تبييني از نقش ويژگيهاي كاربران جوان اينترنت و الگوهاي

ويژگي هاي جمعيت شناختي يکسان نيست .پژوهش هاايي كاه

استفاده از آن و همچنين نقش محدويتهاي سانتي بار ميامان

دربارۀ رابطۀ بين جنسيت ،سن و گمنامي صورت گرفته است،

گمنامي در روابط اينترنتي است.

نشااان ماايدهااد مااردان نساابت بااه زنااان تماياال بيشااتري بااه
پنهاانكاردن هويات خاود دارناد (

Hollenbaugh & Everett,

پيشينۀ پژوهش

 )2013:287; Chiou, 2007: 726-727 & Whitty, 2008: 1711و با

پژوهش هااي داخلاي انجاامشاده درباارۀ گمناامي در رواباط

افمايش سن تمايل به گمنامي در فضاي اينترنت باين كااربران

اينترنتي اندک است .در همين پژوهشهااي انادک نيام نقاش

كاهش مييابد (.)Hollenbaugh & Everett, 2013: 287

ويژگي هاي كاربران و محيط مجازي بر گمنامي بررسي نشاده

اسااتفاده از اينترناات و حضااور در صااحنۀ مجااازي در

است و در بيشتر آنها گمنامي بهعنوان متغير مستقل يا پيشبين

سالهاي اخير بهوسايلۀ كااربران ايراناي و باهوياژه جواناان و

به كار برده شده است نه متغير وابسته ياا ماالک باراي مثاال

دانشجويان افمايش سريعي يافته است .يکي از مهمترين داليل

دهقان و نيکبخش ( ،)7931در مقالهاي با عنوان «مطالعۀ شيوۀ

اين امر ،تمايل جوانان باه گساترش تعامالهااي اجتمااعي باا

رفتار افراد در محيط هاي مجازي :شکلگيري روابط صاميمانه

ديگران به سبب وجود محدوديت هايي در امکان برقراري ايان

در اتاقهاي گپزني اينترنت» ،به ويژگيهاي اينترنت باهوياژه

كنش ها در دنياي واقعي است .با توجه به اينکه ممکان اسات

نداشتن حضور فيميکي و گمنامي اشاره كارده اناد و معتقدناد

حضور گمنام در اين فضا هم علل و هام پيامادهاي مختلفاي

كاربران بهواسطۀ گمنامي در اين اتاقها به بازيكاردن نقاش و

براي كاربران داشته باشد ،الزم است در اين زمينه پژوهشهاي

خودافشايي مي پردازند و با بيان آنچه در دنياي واقعاي امکاان

مختلفي صورت گيرد تا هام عوامال ماؤثر بار نحاوۀ ارائاه و

بااازگوكردنش را ندارنااد ،زمينااۀ برقااراري ارتبااا در محاايط

نمايش خود در اينترنات و هام پيامادهاي ايان ناوع نماايش

مجازي را براي شکلگيري روابط صميمانه آماده ميكنند.

شناسايي شوند .با توجه به زواياي پنهاان ايان امار و اهميات

ذكايي و خطيبي ( ،)7931پژوهشي در زمينۀ رابطۀ حضور

بررسي پديدۀ گمنامي باهعناوان متغيار وابساته ،پرساشهااي

در فضاي مجازي و هويت مدرن انجام دادهاند و به اين نتيجه

1

رسيدهاند كه حضور در فضاي مجاازي و اساتفاده از اينترنات

Self-Presentation
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سبب شکلگيري و تقويت هويات مادرن باين كااربران شاده

تمايل به گمنامي در فضاي اينترنات افامايش مايياباد .ويتاي

است و همچنين ميمان دستيابي به هويات مادرن در فضااي

( ،)2008چگونگي ارائاۀ خاود در ساايتهااي همساريابي را

و نحوۀ ارائاه

بررسي كرده است .يافتههاي مصاحبه با ساي مارد و ساي زن

مجازي نيم ،تابعي از ميمان مصر  ،نوع مصر
و مديريت خود كاربران در فضاي مجازي است.

نشان ميدهد نوع (نحوه) ارائۀ خود به روابط عاشقانۀ موفقتار

كفاشي ( ،)7933تأثيري را بررسي كرده است كه اينترنات

منجر ميشود همچنين تفاوتهاي مهمي بين شروع ارتبا در

بر ارزشهاي خانواده دارد .او به اين نتيجه رسايده اسات كاه

يک سايت همساريابي اينترنتاي و فضااهاي ديگار (آناليان و

بين احسااس رضاايت از گمناامي در اينترنات و ارزشهااي

آفالين) وجود دارد و اين تفاوتها شامل نحوۀ خودافشاايي و

خانواده رابطۀ آماري معکوسي وجود دارد.

ميمان اطالعاتي ميشود كه افراد قبل از شروع يک رابطۀ عميق

ربيعي و شاهقاسامي ( ،)7933در پاژوهش خاود بار ايان

از خود بروز ميدهند.

باورند كه ويژگي رممآلودبودن روابط اينترنتي سبب مايشاود

كنه و همکاران ( ،)2013اين موضوع را مطرح كاردهاناد

نوعي حس كنجکاوي بين كاربران شاکل بگيارد و كااربران از

كه چرا مردم در روابط اينترنتي به دنبال گمنامي هساتندآ آنهاا

خود بپرسند :كسي كه من باا او ارتباا برقارار مايكانم چاه

ادعا ميكنند تجربيات گذشاته و شارايط زنادگي سابب شاده

شکلي استآ قد او چقدر استآ چند سال داردآ آيا از جنس

است افراد در پي گمنامي باشند و به آن دست پيدا كنناد .ايان

مخالف است يا ميخواهد مرا فريب دهدآو...

پژوهش كاربردهايي براي طارح جواماع بارخط ،راهکارهاايي

زارع شاه آبادي و زارعبيدكي ( ،)7932آسيبشناسي روابط

براي خطمشيها و روشهاايي باراي بهباود ابامار گمناامي و

اينترنتي بين دانشجويان را بررسي كاردهاناد و باه ايان نتيجاه

آموزش كاربران دربارۀ مسيرها و رفتارهاي مختلف و متفاوت

رسيدهاناد كاه باين آسايبهااي اينترنتاي و گمناامي ارتباا

براي گمنامي در اينترنت ارائه كرده است.

معناداري وجود دارد.

بولينگهام و واسکنسالوس ( ،)2013باا اساتفاده از نررياۀ

عبداللهيان و همکاران ( ،)7932ساختار ،كنشهاي متقابال،

گافمن هويتهاي برخط را مطالعه كردهاند .نتايج اين پژوهش

گمنااامي و شاايوۀ بازتاااب «خااود» در چهااار شاابکۀ اجتماااعي

نشان ميدهد كاربران اينترنتي همانناد باازيگران روي صاحنۀ

مجازي را مطالعه و مقايسه كرده اند .نتايج آنها نشان مايدهاد

گااافمن در حااال اجااراي نقشااند زمااانيكااه باارخط هسااتند،

شيوۀ بازتاب «خود» تحت تأثير ويژگيهاي ساختاري ،گمنامي

شخصيت جديدي از خود ارائه ميدهند و زمانيكاه آفالينناد،

يا هنجارها در دنياي مجازي شکل ميگيرد.

به خود واقعيشان برميگردند.

پژوهشهاي خارجي در زمينۀ گمنامي در رواباط اينترنتاي

هولنباو و اورت ( ،)2013با كمک روش كملي اثر گمناامي

سابقۀ طوالنيتري دارد براي مثال كلينه و همکاران (،)1999

در خودافشاسازي در وباالگهاا را بررساي كارده اناد .نتاايج

گمنامي در ارتبا هاي اينترنتي را ارزيابي كردهاناد و معتقدناد

پژوهش نشان مي دهد كاربران زماني اطالعات بيشتري از خود

ارتبا هاي بينام و نشان در اينترنت فرصتهااي جديادي را

بااروز ماايدهنااد كااه بااهطااور بصااري شناسااايي شااده باشااند

پيشنهاد ميكند اما خطرهاي جدي نيم دارد.

(بهاشتراکگذاشتن عکس از خودشان) همچنين سان باهطاور

چيو ( ،)2007ويتي ( )2008و جيانه و همکاران (،)2011

معکوسي با مقدار و وسعت خودافشاسازي رابطه دارد .مقادار

در پژوهشهاي خود نشان دادهاند مردان نسبت به زنان تمايال

و ميمان اطالعاتي كه زنان از خود بروز ميدهند نيم نسبت باه

بيشتري به پنهان كردن هويت خاود دارناد و باا افامايش سان

مردان بيشتر است و زنان بيشتر خودافشاسازي ميكنند.
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پژوهشهاي انجام شده در داخل كشور دربارۀ گمنامي در

حضار نشان ميدهند ،همان چيمي باشد كاه تمايال دارناد باه

روابط اينترنتي ،گمنامي را يکي از ويژگيهاي اينترنت معرفاي

ديگران معرفي كنند يعني ،عالقهمندند هويتي را بنا كنناد كاه

كردهاند و بيشتر ،نگاهي آسيبشناسانه و منفي به ايان ويژگاي

ديگران تأييد ميكنند (برگر و لوكمان.)296-217 :7901 ،

داشتهاند همچنين براي بررسي اين موضاوع باه ويژگايهااي

در ديدگاه گافمن ،افراد با تعاملها (ارتباا هاا) و اجراهاا
9

كاربران و ويژگي هاي فضاي مجازي بهعنوان صاحنۀ كانش و

درگيرند .او واژۀ اجرا را براي همۀ فعالياتهااي شاخص در

اجرا كمتار توجاه شاده اسات و بيشاتر بار خاود گمناامي و

حضور پيوستۀ مجموعۀ خاصي از مشاهدهگران و اثرهايي كاه

پيامدهاي آن تمركم شده است .در حالي كه شناسايي و مطالعۀ

روي آنها ميگذارد ،به كاار مايبارد .هاد

ايان فعاليات هاا

ويژگيهاي افرادي كه به گمنامي روي ميآورند و ويژگيهاي

تأثيرگذاشتن به طور خاص بر مخاطب است به عبارت ديگار،

صحنۀ اجرا نيم اهميت دارد .اگرچه پژوهشهاي انجام گرفتاه

محيط اجتمااعي و تفسايرهاي حضاار تاا حادودي اجراهاا و

در خارج از كشور در فضاي اجتماعي و فرهنگي متفااوتي باا

تأثيرها را شکل ميدهد .ياک بعاد مهام از اجارا «نمااي» 1آن

ايران انجام گرفته است و از نتايج آنها نميتوان بهطاور كامال

است .نما عبارت است از همۀ امکانات ثابتي كه فارد باهطاور

در كشور استفاده كرد ،به فهام ماا درباارۀ كميلات و كيفيات و

عمدي يا سهوي در خالل اجراي خود به كار ميگيارد يعناي

اهميت چنين رابطهاي كمک ميكنند.

بخشي از اجراي افراد كه با كاركردهاي مانرم و سابک ثابات
ميخواهد موقعيت را براي كسااني تعرياف كناد كاه اجارا را

چارچوب نظري

تماشا ميكنند .او ازطريق يافتههاي خود به اين نتيجه رسيد كه

اروينه گافمن در اثر تأثيرگذار خود باه ناام «نماود خاود در

بين اجراهاي افراد و هويت اجتمااعي رابطاهاي وجاود دارد و

زندگي روزمره ،»7ارتبا هاي متقابال و چگاونگي ارائاۀ ياک

ادعاا كاارد كاه بعضااي از نماهاا شاايوع ماييابنااد و حضااار و

تصوير مطلوب از جانب افراد با يک برنامۀ قبلي و اساتفاده از

(گاافمن:7937 ،

اجراكنندگان ازلحاظ اجتماعي آنها را ميپذيرند
1

6

صحنۀ نمايش براي مقايسۀ رفتاار ديگاران (افاراد) در جلاوي

 .)99-91گافمن نما را به دو بخش محايط و نمااي شخصاي

صحنه و پشت صحنه را بررسي كرده است .در طي تعاملهاا،

تفکيااک كاارده اساات .محاايط عبااارت اساات از همااۀ اقااالم

شركتكنندگان بهعناوان مجاري 2در نرار گرفتاه مايشاوند.

پسزمينهاي كه منراره و فضاا را باراي اجاراي كانش فاراهم

زمانيكه مجري ،جلوي صاحنه اسات ،مايداناد حضاار او را

ميكنند .محيط ازلحاظ جغرافيايي بهطور معمول ثابات اسات.

مشاهده ميكنناد درنتيجاه نقاشهاايي را اجارا مايكناد كاه

به طوري كه وقتي فرد از يک محيط خاص بهعنوان بخشاي از

براساااس قااوانين و رسااوم اجتماااعي باشااند و تصااويرها و

اجراي خود استفاده ميكند ،نميتواناد كانش خاود را قبال از

شخصيتهايي را بازي ميكناد كاه حضاار ايفااكردن آنهاا را

ورود به آن آغاز كند يا بعد از خروج از آن باه پاياان برسااند

دوست دارند (گاافمن )97 :7937 ،به عباارت ديگار ،او معتقاد

(گافمن .)91 :7937 ،او اصطالح نمااي شخصاي را باراي سااير

است افاراد هنگاام كانش متقابال باا ديگاران در تالشاند آن

اقالمي به كار ميبرد كه به شکل بسيار نمديکي با خود شخص

جنبههايي از خود را به نماايش بگذارناد كاه ديگاران آنهاا را

بازيگر در ارتبا قرار دارند .ازجمله جنس ،سن ،ويژگي هااي

تأييد و پذيرش كنند .كنشاگران اميدوارناد خاودي را كاه باه
3
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قومي و حتي جثه و قيافه ،عادات كالمي ،حالتهااي چهاره و

اساس بايد دو گونه هويت در اين فضا براي كاربران مشخص

مانند اينها .برخي از اين ويژگي هاي شخصي مثل ويژگيهااي

كرد :هويت آفاليان و هويات آناليان .تعرياف ايان دو ناوع

قومي ،نسبتاً ثابت و برخي مانناد حالاتهااي چهاره متغيار و

هويت چنين است :هويت آفالين درواقع معادل هويت واقعي

موقتند (گافمن.)96-91 :7937 ،

و عيني ماست اما هويت آنالين بسيار انعطا پاذيرتر اسات و

عناصر سازندۀ ويژگي هاي شخصي براساس اطالعاتي كاه

منرور از آن هويتهاي اجتماعي است كه كاربران اينترنتي در

منتقل ميكنند ،به دو بخش قيافه 7و منش 2تقسايم مايشاوند.

اجتماع هاي مجازي براي خود پايهريمي ميكنناد .افاراد از راه

قيافه يا همان ويژگيهاي ظااهري ،عناصارياناد كاه كارشاان

هويتهاي آنالين آزادند خودشان را آنطور كه دوست دارناد

نشان دادن پايگاه اجتماعي بازيگر هنگاام اجراسات .مانش باه

و به طاور ايادهآل باازتعريف كنناد (صاوفي .)2 :7931 ،گاافمن

عناصري گفته ميشود كه كارشاان آگااهيدادن درباارۀ نقشاي

اينگونه رفتارها را مصر

مخفيانه 9مينامد و آنهاا را باه ايان

است كه بازيگر قصد دارد در موقعيت پيش رو بر عهده بگيرد

صورت توضيح ميدهد :اگر كسي بخواهد در طاول اجارايش

(گافمن )96 :7937 ،البته بيشتر انترار ميرود بين قيافاه و مانش

به معيارهاي ايده آل نمود ببخشد ،مجبور است كانشهاايي را

يک همخواني اطمينان بخش برقرار باشاد باه عباارت ديگار،

كه با اين معيارها تناسب ندارند ،مخفي يا حاذ

كناد .وقتاي

انترار داريم تفاوت هاي پايگاه اجتماعي كنشاگران در تفااوت

اين كنشهاي نامتناسب در شيوۀ ديگر رضاايتبخاش باشاند،

در نقش هاي مورد انترار از آنها به طريقاي باروز يابناد البتاه

بيشتر به شکلي مخفيانه دنبال ميشوند در ايان شايوه مجاري

هميشه اينگونه نيسات و امکاان اينکاه قيافاه و مانش باا هام

ميتواند به قول معرو

مغايرت داشته باشند نيم وجود دارد .مثل زمانيكه بازيگري كه

(گافمن.)11 :7937 ،

پايگاه باالتر دارد ،برخال

انترار ،به شيوهاي تساويطلبانه ياا

صميمانه و متواضعانه رفتار كند (گافمن.)96-90 :7937 ،
اگرچه گافمن دربارۀ ارتبا هاي الکترونيکي بحا

هم خدا را داشته باشد هام خرماا را

از آنجا كه امروزه ارتبا هاي الکترونيکاي اجاازۀ مصار
مخفيانه را به كاربران ميدهند ،اين امر ازنرر گافمن باهسابب

نکارده

فاصلۀ زياد بين اجراكنندگان و حضار است كه ميخواهند آنها

است ،بسياري از محققان به دنبال گسترش اساتفاده از فضااي

را شگفتزده كنند .دسترسينداشتن حضاار باه پشات صاحنه

مجازي ،كنش هاي كاربران را براسااس ديادگاه گاافمن تبياين

(آفالين) ،چنين ظرفيتي را باراي مخفايكااريهااي بيشاتر از

كردهاند .براي مثال بولينگهام مينويسد گافمن بار ايان عقياده

طر

اجراكنندگان ايجاد مايكناد بناابراين شاركتكننادگان

است كه افراد هنگام اجراي نقش و در تعاملهاي فيميکاي باا

محيطهاي مجازي بهراحتي ميتوانند جنبههاايي از شخصايت

ديگران و در مقابل حضاار از نقاابهاايي اساتفاده مايكنناد.

خود را پنهان كنند كه نميخواهند توسط ديگران شناخته شود

آواتارها همان نقابهايياند كه كاربران در فضاي مجازي براي

و بر جنبههايي تأكيد كنند كه بتوانند آنها را معرفي كنند .چنين

پنهااانكااردن هوياات اصاالي خااود و بااازيكااردن نقااشهااا و

ارائهاي از خود آنالين (زماني كه آنالينند) ،ممکن است آنها را

شخصيتهاي مختلف آنها را به كار ميگيرند .افراد در فضااي

از محدوديتهاي آفالين باازدارد (گاافمن )11 :7937 ،بناابراين

مجازي نقشها و هويتهاي چندگانه و گوناگوني را به اجارا

افراد در محيطهاي مجازي تالش ميكنند هويت اصالي خاود

ميگذارند ( .)Bullingham & Vasconcelos, 2013: 104بار ايان

را پنهان كنند و خودشان را بهصاورت ايادهآل و مطلاوب باه
نمايش بگذارند.
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manner
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يکااي از محققاااني كااه پااژوهشهاااي خااود را براساااس

دامنۀ گستردهاي از عالمتهاي هاويتي را ارائاه كنناد كاه باه

ديدگاههاي گافمن استوار كرده ،شري تركل است .او در كتاب

ارتبا هاي آنها رونق ميبخشد (

«زندگي بر صفحۀ نمايش» 7در پي پاسخگويي به ايان پرساش

.)2013: 102-103

Bullingham & Vasconcelos,

اساسي است كاه چگوناه راياناههاا بادون تغيياردادن شارايط

با نگاه به نرريههاي گافمن و شري تركال ايان نتيجاه باه

زندگي ما ،خودهاي ماا را تغييار مايدهنادآ او معتقاد اسات

دست ميآيد كه اينترنت چهارچوبهاي تعاملي جديدي را در

فضاي مجازي در حال سوق دادن ما به فرهنگي پساامدرن بار

برقراري ارتبا هاي بينفردي ايجاد كرده است كاه علايرغام

مبناي تمايم و پراكندگي است زيرا حضور در فضاي مجاازي

محدوديتهاي ذاتي خود ،فرصتهاي جديادي را نيام باراي

بهعلت ويژگيهاي خاص آن ازجمله امکان گمنامي و حاذ

نمايش شخصيت در اختيار كاربران قارار مايدهاد .توصايف

نشانههاي فيميکي به خاود كااربر اجاازه مايدهاد باهآسااني

مجازي را كه كاربران از ويژگيهاي رفتاري و شخصيتي خاود

نقشهاي متعدد و متفاوتي را در زمانهاي مختلف به دلخاواه

در فضاي چتروم ،وبالگ و ...به عمل ميآورند ،با توجاه باه

و پسند خود ،بازي كند .همچنين فضاي مجازي ،ازنرر وي تاا

گمارههاي صحنه ،نماي شخصي و مصر

مخفياناه مايتاوان

حدودي فضايي رهايي بخش است زيرا به خود كااربر اجاازه

تبياين كاارد .تاالش بااراي پايشدسااتي در گارفتن اطالعااات،

ميدهد در آن واحد خالق ،بازيگر ،كارگردان ،تهيهكنناده و در

شناسااايي اوليااه از مخاطااب مااورد گفتگااو (كاااربر اينترنتااي)،

مجموع همهكارۀ نمايش مطلوب خود باشد .ازنرر او  -هماان

توصيف انتخابي و گاه مبالغهآميم يا نادرسات از ويژگايهااي

طور كه خودش اظهار ميدارد  -صفحۀ نمايش رايانه درواقاع

رفتاري  -شخصيتي و نشاندادن همادردي و همساويي باراي

موقعيتي جديد براي تحقق خيالها و تمايالهااي عقالناي ياا

جلب پشتيباني و حمايت عاطفي مخاطب ازجمله زميناههااي

(تركال باه نقال از زارع شااهآباادي،

نشان دهندۀ تداركات و آمادگيهاي «پشات صاحنه اي» افاراد،

 .)17 :7932تركل بر اين باور است كاه وقتاي مشاغول كاار باا

براي نمايش «روي صحنهاي» خود اسات .ماهيات غيار رو در

كامپيوتر هستيم ،غيرعادي نيست كه بهطاور هممماان چنادين

روي ارتبا هاي الکترونيکي اينترنتي همچنين انگيامۀ بيشاتري

صفحۀ باز داشته باشيم كه در هريک از صفحهها ،موضوعها و

را براي كاربران آن در بازي با هويات ،رفتارهااي آزمايشاي و

خودهاااي متفاااوتي را ارئااه كناايم .ازنراار او روابااط آنالياان

ارائۀ تصويري غيرواقعي فراهم ميكند كه خطر شارمندگي در

خودهاي چندگانهاي هستند كه در تماام فضااها (محايطهااي

آن كمتر است (گافمن.)91 :7937 ،

نيازهاي غريمي كاربران اسات

مجازي) گسترش يافتهاند و حضور دارند و نقشهااي زياادي

باتوجه به محدوديتها ،مانعهاا و سانتهااي موجاود در

;Vasst, 2007: 186

جامعه و خانوادۀ ايراني ،استفاده از اينترنت براي انجام اماور و

 )Kalinowskiبااه عبااارت ديگاار،

به خصوص برقراري ارتبا باا ديگاران و كساب اطالعاات و

گسااترش چشاامگير ارتبااا هاااي تکنولااوژيکي شااامل وب،

همچنين سهولت دسترساي باه ايان ابامار ارتبااطي در طاول

چهاارههاااي چندرسااانهاي ماننااد عکااسهااا ،وياادئوها ،اباامار،

شبانهروز و مصر

مخفياناۀ آن و باهخصاوص پنهاان مانادن

موساايقي دلخااواه ،زناادگينامااۀ شخصااي ،ليساات دوسااتان و

فعاليتها بين جوانان و دانشجويان افمايش ميياباد و در ايان

پروفايلهاي شابکههااي اجتمااعي و مهامتار از آنهاا شارايط

بين كاربراني هستند كه هويت جديدي براي خود ميساازند و

تنريمشدنيِ فضاي مجازي ،به كاربران اين اجازه را ميدهد كه

در فضاي مجازي نقش باازي مايكنناد .محايطهااي تعااملي

1

مجازي گونااگون (چاتروم ،وباالگ ،شابکههااي اجتمااعي

را در ياک زماان مشاابه باازي مايكنناد (
& Adam Matei, 2011: 8

Life On Screen
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مجازي و )...به اين دليل كه كاربران بهراحتي ميتوانند در آنها
نيازهاي خود را مطرح كنند و با ديگران گفتگو و بح

كنند و

برقراري ارتبا ها در دنياي واقعي احسااس مايكنناد ،متفااوت
باشد.

در ميمان معرفي و شناساندن خود مختار باشند ،اين فرصت را
به آنها ميدهد كاه شخصايت واقعاي خاود را پنهاان كنناد و

روش پژوهش

بهصورت گمنام در فضاي مجازي باا ديگاران ارتباا برقارار

دادههاي اين پژوهش با روش پيمايشي و با استفاده از تکنياک

كنند و نقشهاي گوناگون و متنوعي را بازي كنند.

پرسش نامه گاردآوري شاده اسات و واحاد تحليال آن ،فارد

در مجموع باهكاارگرفتن مفااهيم گاافمن در ارتباا هااي

(دانشجويان) است .جامعۀ آماري ،هماۀ دانشاجويان دانشاگاه

اينترنتي به مکانيسمها و استراتژي مورد استفاده در تعاملهااي

گيالننااد كااه از آن ميااان  902نفاار ازطريااق فرمااول كااوكران

7

بينفردي سرعت مي بخشد .جواناان ،باهخصاوص دختاران و

انتخاب و به روش نموناهگياري طبقاهاي و تصاادفي بررساي

پسران دانشجو بيشترين استفاده را از اينترنت دارناد و محايط

شدند .ابامار باه كاار رفتاه باراي جماعآوري دادههاا در ايان

اينترنت ،چترومها ،وباالگهاا ،ساايتهااي دوساتياابي و

پژوهش ،پرسش نامۀ محققساخته است كاه شاامل متغيرهااي

شبکههاي اجتماعي مختلف به آنها فرصت نقش بازيكاردن و

ويژگيهاي كاربران ،سابقۀ استفاده از اينترنت ،ميمان استفاده از

نمايش شخصيت و هويتهااي مختلاف از خاود و برقاراري

اينترنت در طول هفته ،نوع استفاده از اينترنت ،محايط تعااملي

ارتبا با ديگران را مي دهد بنابراين ميتوان متغيرهايي را كاه

اينترنت ،محدوديتهاي سنتي و گمناامي در رواباط اينترنتاي

نشانگر استفاده از اينترنتناد مانناد ميامان اساتفاده از اينترنات،

است .براي تجميه و تحليل دادهها از نرمافمار  SPSSاساتفاده

سابقۀ اساتفاده از اينترنات ،ناوع اساتفاده از اينترنات ،محايط

شده است.

تعاملي استفاده از اينترنت و نيام ويژگايهااي كااربران مانناد
جنس ،سن ،مقطع تحصيلي و پايگااه اقتصاادي ا اجتمااعي و
محدوديتهايي كه بهطور سنتي در جامعه در مساير برقاراري
ارتبا بين جوانان وجاود دارد ،باه عناوان متغيرهااي مساتقل
پژوهش در نرر گرفت و رابطۀ آنهاا را باا گمناامي در رواباط
اينترنتي بررسي كرد.
بر اين اساس فرضيه هاي پژوهش حاضر مبتني بار وجاود
رابطه بين سابقۀ استفاده از اينترنت ،متوسط سااعات اساتفاده از
اينترنت در طول هفته ،نوع استفاده از اينترنت و محايط تعااملي
اينترنت و گمنامي در روابط اينترنتاي اسات .همچناين باهدليال
وضعيت ويژۀ جامعۀ ايران كه در آن متغيرهاي سااختاري مانناد
جنسيت ،سن ،مقطع تحصايلي و پايگااه اجتمااعي ا اقتصاادي،
تفاوت در اجراي نقش ها در جلوي صاحنه و پشات صاحنه را
تنريم مايكنناد ،احتماال مايرود گمناامي در رواباط اينترنتاي
برحسب اين متغيرها و همچنين محادوديتهاايي كاه افاراد در

1
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ويژگيهاي كاربران:
سن
جنسيت
مقطع تحصيلی
پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي

ویژگیهاي محيط مجازي
سابقۀ استفاده از اینترنت

گمنامي در روابط اينترنتي

ميزان استفاده از اینترنت در طول هفته
نوع استفاده از اینترنت
محيط تعاملی اینترنت

احساس محدوديت سنتي

شكل  – 1مدل نظري پژوهش
جدول  - 1ضریب آلفاي كرونباخ براي متغيرهاي پژوهش

اعتبار و پایایی ابزار سنجش
براي بررسي اعتبار ابمار سانجش روشهااي متفااوتي وجاود
دارد .در اين پژوهش از اعتبار صوري 7و اعتبار سازه 2اساتفاده
شده است .براي تعيين پايايي گويههااي متغيرهااي وابساته و
مستقل پژوهش ،از ضريب آلفاي كرونباخ بهره گرفته شده كاه
در حدي پذيرفتني است.

مفهوم

تعداد گویه

گمنامي در روابط اينترنتي

1

محدوديتهاي سنتي

6

ضریب آلفا
7/329
7/303

اعتبار ساازهاي ازطرياق تحليال عااملي (ميامان  9KMOو
سطح معناداري آزمون بارتلت) به دست ميآيد .بدينگوناه كاه
اگر ميمان  7/6 KMOو باالتر و نيام ساطح معنااداري آزماون

Face Validity
Construct Validity

1
2

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy

3

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و نهم ،شماره پياپي ( ،)07شماره دوم ،تابستان 7930

26

بارتلت  7/71و پايينتر از آن باشد ،ميتوان گفات متغيرهااي

اشاره دارد كه شامل پنهانكردن يک نام يا اطالعات هاويتي در

پرسش نامۀ تنريم شده اعتبار الزم را دارند و پرسشنامه تأيياد

ارتبا هااي اينترنتاي مايشاود و گمناامي اجتمااعي باه درک

(حبيبپور و صفري شاالي 92 :7933 ،سااروخاني،

ديگران يا خود فرد بهعناوان ناشاناس اشااره دارد يعناي فارد

و پذيرفته ميشود

نشانهاي براي مشخصكاردن ياک هويات باراي آن شاخص

 277-272/9 :7936منصورفر.)901 :7933 ،

(شاخص ناشاناس) نادارد
جدول  - 2تحليل عاملی

نام متغير

متغير

تعداد

مقدار

معناداري

گویه

KMO

آزمون
بارتلت

گمناااااامي در
روابط اينترنتي
محدوديتهاي
سنتي

پژوهش منرور از گمنامي ،گمنامي فناي ياا تکنيکاي اسات و

تعداد

سطح

همان طور كه در نرريۀ گاافمن و تركال آماده اسات فضااي

عامل-

مجازي براي كاربران شبيه صحنۀ نمايش است و آنها نقشي را

هاي
استخراج
شده

وابسته

1

7/376

7/777

7

مستقل

6

7/306

7/777

7

(2006: 3040

 .)Kimbarly,در ايان

بازي ميكنند كه متعلق به خودشان نيست.
متغيرهاي مستقل
الف) تعریفهاي متغيرهاي مرتبط بـا ویژگـیهـاي محـيط
مجازي
 )1سابقۀ استفاده از اینترنت :مدت زمان يا تعداد سالهاايي

براساس جدول  2در انجاام تحليال عااملي از دو آزماون
 KMOو بارتلت استفاده شده است كاه هار دوي آنهاا نشاان
ميدهناد دادههاا باراي تحليال عااملي مناسابند زيارا ساطح
معناداري آزمون بارتلت از  7/71كمتار اسات و مقادار

KMO

 )2ميزان استفاده از اینترنت در طول هفته :مدت زماني كاه
كاربر در طول هفته از اينترنت استفاده مايكناد .در پاژوهش
حاضر ميمان استفاده از اينترنت برحسب مدت زماان اساتفاده
از اينترنت در طول هفته سنجيده شده است.

نيم به اندازۀ  7/0است كه ميماني پذيرفتني است.

 )9نوع استفاده از اینترنت :كاربران ،سايتهاا و برناماههااي
اينترنتي را با چه هدفي استفاده ميكنند.

تعریف نظري و عملياتی متغيرهاي پژوهش

 )4محيط تعاملی اینترنت :سايتها و وبگاههايي كه كااربران

متغير وابسته :گمنامی در روابط اینترنتی
گمنامي بهطور سنتي بهعنوان ناتواني ديگران در شناسايي ياک
شخص يا خودشان درک شده است .اين مستله ممکان اسات
در يک زمينۀ اجتماعي بمرگ مثل انباوه ماردم ياا ياک زميناۀ
اجتماعي كوچک تر مثل ارتبا دو نفر در اينترنت وجود داشته
باشد .كيمبرلي اين پيشنهاد را مطرح ميكند كه دو نوع گستردۀ
گمنامي يعناي گمناامي فناي( 7تکنيکاي) و اجتمااعي 2از هام
تفکيک شاود .ازنرار او گمناامي فناي باه پنهاانكاردن هماۀ
اطالعات هويتي معنادار دربارۀ ديگاران در تباادلهااي ماادي
Technical Anonymity
Social Anonymity

كه كاربر به اينترنت دسترسي دارد و از آن استفاده ميكند.

1
2

ازطريق آنها با افراد ديگر ارتبا برقرار ميكنند.
ب) تعریفهاي متغيرهاي مرتبط با ویژگیهاي كاربران
در اين پژوهش ويژگيهااي كااربران شاامل جنسايت ،سان،
مقطع تحصيلي و پايگاه اجتماعي ا اقتصادي خاانواده اسات.
متغير جنسيت بهصورت اسمي ،سن بهصورت فاصلهاي و دو
متغير مقطع تحصيلي و پايگاه اجتمااعي ا اقتصاادي خاانواده
بهصورت رتبهاي سنجيده شده است .متغيار مقطاع تحصايلي
در دو رتباۀ كارشناسااي و كارشناساي ارشااد و متغيار پايگاااه
خانواده در سه رتبۀ باال ،متوسط و پايين رتبهبندي شدهاند .از
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تركيب متغيرهاي تحصيالت والدين و درآمد ماهانۀ خاانواده،

متغيرها

ابعاد

متغير پايگاه اجتماعي ا اقتصادي شکل گرفته است.

گمنامي در روابط
اينترنتي

جدول  - 3تعریف عملياتی متغيرهاي پژوهش و متغيرهاي استخراج شده از نظریهها
گویهها
بهدليل ناشناسبودن در فضاي مجازي به دوستيهاي اينترنتي روي آوردهام.
ناشناسبودن در فضاي مجازي سبب ميشود بهراحتي با ديگران ارتبا برقرار كنم.

-

سابقۀ اساتفاده از
اينترنت
ويژگيهاي محيط مجازي

نااوع اسااتفاده از
اينترنت

محااايط تعااااملي
اينترنت

ناشناسبودن در فضاي مجازي سبب ميشود هرطور دوست دارم خودم را معرفي كنم.
ناشناسبودن در فضاي مجازي به راحتتر كنارگذاشتن دوستيها كمک ميكند.
مهمترين دليل گرايش جوانان به روابط و دوستيهاي اينترنتي ناشناسبودن است.
چند سال است از اينترنت استفاده ميكنيدآ
در صورت دسترسي به اينترنت در طول هفته چند ساعت از آن استفاده ميكنيدآ
ارتبا با دوستان و يافتن دوست جديد
استفادۀ علمي ا پژوهشي
استفادۀ سرگرمي ا تفنني
وبگاههاي همسريابي
وبالگ

نظریه
نرريااۀ نمايشااي
اروينه گافمن

شري تركل

چتروم
شبکههاي اجتماعي

محدوديتهاي سنتي

-

بهدليل پرخطر و آسيبپذيربودن دوستيهاي واقعاي ،دوساتيهااي مجاازي را تارجيح
ميدهم.
سختگيري خانوادهها سبب رويآوردن جوانان به دوستيهاي مجازي ميشود.
بهدليل ترس از اطرافيانم تمايل به روابط و دوستي اينترنتي دارم.
بهدليل سنتيبودن خانوادهام به روابط و دوستيهاي مجازي روي آوردهام.
بهدليل ترس از حر مردم به دوستيهاي مجازي روي آوردهام.
به دليل نگرش منفي اطرافيان به دوستيهااي واقعاي ،دوساتيهااي مجاازي را تارجيح
ميدهم.

ويژگيهاي
كاربران

-

جنسيت ،سن ،مقطع تحصيلي و پايگاه اجتماعي ا اقتصادي خانواده

ج) متغير محدودیتهاي سنتی

نرريااۀ نمايشااي
اروينه گافمن

از آنجا كه متغير وابسته (ميمان گمنامي در روابط اينترنتي)

يکي از انواع روابط اجتماعي كاه در ساالهااي اخيار توجاه

توزيع نرمالي نداشته است ،براي آزمون فرضيههاي پژوهش از

محققان را به خود جلب كرده است ،معاشرت و دوستيهااي

آزمونهاي ناپارامتريک ضريب همبساتگي اساپيرمن ،ياومن ا

دختر و پسار قبال از ازدواج اسات كاه در ساالهااي اخيار

ويتني و كروسکال واليس 7استفاده شده است.

گسترش و شيوع زيادي يافته است ولي از آنجا كه جامعاه و
خانوادههاي ايراني چنين دوستيهايي را نميپسندند ،جواناان
در اين زمينه با محادوديتهاايي روباهرو هساتند كاه سابب

یافتههاي توصيفی پژوهش
با توجه به هد

پژوهش ،متغيرهاي مستقل آن در ساه دساتۀ

ميشود بهسمت دوستيها و روابط اينترنتي كشيده شاوند .در
اين پژوهش از متغير محدويتهاي سنتي باهعناوان متغياري

 7ضريب همبستگي اسپيرمن معادل ناپارامتريک ضريب همبستگي پيرسون ،آزمون

مرتبط با جامعۀ ايران استفاده شده است.

يومن ا ويتني معادل ناپرامتريک آزمون  tمستقل و آزمون كروسکال واليس معادل
ناپرامتريک آزمون تحليل واريانس يک طرفه است.
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متغيرهاي مرتبط با ويژگي هاي كاربران ،متغيرهااي مارتبط باا

از پاسخگويان دختر و  10/3درصد ( 703نفر) پسار باودهاناد.

ويژگي هاي صحنۀ مجازي و متغير محدوديتهااي سانتي كاه

دامنۀ سني پاسخگويان باين  27تاا  93ساال در نوساان باوده،

مختص جامعۀ ايران است ،تجميه و تحليال شادند بناابراين،

بيشترين فراواني مربو به  22سال و كمترين فراواني مرباو

اطالعات به دست آمده از  902پرسشناماۀ ماورد بررساي در

به  93 ،91 ،99سال است .ميانگين سان آناان نيام  29/0ساال

سه بخش توصيف شدهاند .دو بخش اول توصايف متغيرهااي

بوده است 1 .درصد پاسخگويان ( 71نفار) پايگااه اجتمااعي ا

مستقل و بخش آخر توصيف متغير وابسته (ميمان گمناامي) را

اقتصادي خاود را پاايين 67/3 ،درصاد ( 226نفار) متوساط و

در بر ميگيرد.

 91/2درصد ( 797نفر) باال اعالم كارده اناد همچناين مقطاع
تحصيلي  03درصد ( 237نفار) كارشناساي و  22درصاد (32
نفر) كارشناسي ارشد است.

الف) ویژگیهاي كاربران
يافتههاي جدول  1نشان ميدهد  12/2درصاد ( 731نفار)
جنسيت
تعداد
دختر

پسر

درصد
تعداد
درصد

سن
ميانگين 29/0

جدول  - 4توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغيرهاي ویژگیهاي كاربران
مقطع تحصيلی
پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی
تعداد
71
تعداد
731
پايين
1
درصد
كارشناسي
درصد
12/2
226
تعداد
متوسط
67/3
درصد
تعداد
703
797
تعداد
كارشناسي ارشد
باال
درصد
91/2
درصد
10/3
ميانه29

نما22

پايينترين سن27

237
03
32
22

باالترين سن93

ب) ویژگیهاي صحنۀ مجازي

 71/31ساعت و براي دانشجويان پسر  73/16سااعت اسات.

در اين پژوهش سابقۀ استفاده از اينترنت در سه طبقۀ كمتر از

دربارۀ متغير نوع استفاده از اينترنت ،بيشتر پاسخگويان (31/7

سه سال ،بين سه تا شش سال و بيشتر از شاش ساال تقسايم

درصد) از اينترنت استفادۀ علمي ا پژوهشي كردهاناد و دليال

شااده اساات كااه بيشااترين سااابقۀ اسااتفاده از اينترناات بااراي

اين امر جامعۀ آماري مورد مطالعه يعناي دانشاگاه اسات كاه

دانشجويان دختر بين سه تا شش سال ( 93/2درصد) و باراي

دانشاجويان بيشااتر دنباال كارهاااي پژوهشايانااد .بعااد از آن

دانشجويان پسر بيشتر از شاش ساال ( 10/2درصاد) اسات.

استفادۀ سرگرمي ا تفنني با  61/6درصد و ارتبا باا دوساتان

ميانگين سابقۀ اساتفاده از اينترنات باراي دانشاجويان دختار

و يافتن دوستان جديد با  19/9درصد قرار دارند .درصادهاي

 9/17سال و براي دانشجويان پسر  9/63سال است كه نشاان

متناظر برحسب جنسيت تفاوت چنداني با هم نداشاتهاناد .از

ميدهد دانشجويان پسر ساابقۀ اساتفاده بيشاتري از اينترنات

بين محيطهاي تعااملي اينترنات ،بيشاتر پاساخگوياان (62/1

نسبت به دختاران دارناد .باراي هار دو گاروه دختاران (17

درصد) ازطريق شبکههاي اجتماعي و  91/9درصاد ازطرياق

درصد) و پساران ( 90/7درصاد) ،متوساط كمتارين سااعات

چتروم با دوستان خود ارتبا برقرار مايكنناد .درصادهاي

استفاده از اينترنات در طاول هفتاه ،ياک سااعت و متوساط

متناظر برحسب جنسيت تفاوت چنداني با هام نداشاتهاناد و

بيشترين ساعات استفاده 3 ،سااعت اسات .مياانگين سااعات

دختران و پسران بيشتر ازطريق شبکههاي اجتمااعي و چات-

استفاده از اينترنات در طاول هفتاه باراي دانشاجويان دختار

روم با يکديگر ارتبا برقرار ميكنند.
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جدول  - 5توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغيرهاي ویژگیهاي محيط مجازي
جنسيت
متغير

دختر

سابقۀ استفاده از اينترنت

متوسط ساعت اساتفاده از اينترنات در طاول
هفته

كمتر از  9سال

16

23/3

92

73

33

بين  9تا  6سال

06

93/2

62

91/3

793

90/7

بيشتر از  6سال

62

92

31

10/2

716

93-2

ميانگين
معيار

سرگرمي ا تفنني
سايتهاي همسريابي
وبالگ
چتروم
شبکههاي اجتماعي

2/07

2/67

2/67

 7-3ساعت

33

17

66

90/7

761

 77-73ساعت

92

76/1

17

22/1

02

21/1

 27-23ساعت

93

73

90

27/3

02

1/1

 97و بااااااااالتر

انحرا

نوع استفاده

9/17

9/63

9/11
69/0

ميانگين

علمي ا پژوهشي

29/0

فراواني

درصد

فراواني

ساعت

دوستيابي

پسر

فراواني

درصد

درصد

انحرا

محيط تعاملي

كل

معيار
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71/1

91

73/0

69

71/31

73/16

70/63

70/97

73/00

73/73

76/3

استفاده

06

93/2

31

10/3

767

19/9

استفادهنکردن

773

67/3

39

12/2

277

16/0

استفاده

713

32

711

36/1

979

31/7

استفادهنکردن

91

73

21

79/1

13

71/3

استفاده

799

63/6

777

62/1

211

16/6

استفادهنکردن

67

97/1

60

90/6

723

91/1

استفاده

77

1/2

27

77/3

97

3/9

استفادهنکردن

731

31/3

710

33/2

917

37/0

حضورداشتن

12

27/6

11

21/0

36

29/7

حضورنداشتن

712

03/1

791

01/9

236

06/3

حضورداشتن

13

23/3

07

93/9

723

91/1

حضورنداشتن

796

11/0

773

67/0

211

61/6

حضورداشتن

771

11/7

720

07/9

292

62/1

حضورنداشتن

33

11/3

17

23/0

717

90/6

ج) ميزان گمنامی در روابط اینترنتی برحسب ویژگی هـاي

داده هاي اين جدول ،ميانگين گمنامي باين دانشاجويان دختار

ایفاگران نقش

برابر با  2/37و پسران برابر با  9/73است بناابراين ،مايتاوان

جاادول  6نشااان ماايدهااد مياامان گمنااامي  97/7درصااد از

گفت دانشجويان پسر نسبت به دانشجويان دختر بيشتر تمايال

پاسخ گويان در روابط اينترنتي بسيار باال و باال و  99/3درصاد

دارند در روابط اينترنتي نقش بازي كنند يا هويت واقعي خاود

از پاسخگويان پايين و بسيار پايين و بقيه در حد متوسط است.

را پنهان كرده ،هويت جديدي براي خود بسازند.

ميااانگين گمنااامي پاسااخگويااان  2/31بااوده اساات .براساااس

براساس متغيار سان ،مياانگين گمناامي در سانين 22-27

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و نهم ،شماره پياپي ( ،)07شماره دوم ،تابستان 7930

97

سالگي  9/72است كه با افمايش سن مقدار ميانگينها كااهش

كارشناسي كمتر در فضاي مجازي نقش بازي ميكنناد .همچناين

ميياباد باه عباارت ديگار ،باا افامايش سان ميامان گمناامي

ميااانگين گمنااامي بااين دانشااجويان كارشناسااي براباار بااا  9/72و

كمرنهتر ميشود و كاربران بيشتر هويت واقعي خود را باروز

دانشجويان كارشناسي ارشد برابر با  2/61است .مقايساۀ مياانگين

ميدهند و كمتر نقش بازي ميكنند.

گمنامي بين دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد بياانگر ايان
است كه هرچه سطح تحصيالت بيشتر ميشود ،تمايل به گمناامي

براساس متغير مقطع تحصايلي ،ميامان گمناامي 97/0درصاد

بين كاربران كمرنهتر ميشود.

دانشااجويان كارشناسااي و  21/1درصااد دانشااجويان كارشناسااي
ارشد در روابط اينترنتي بسيار باال و باالو ميامان گمناامي  21/1در

اطالعات به دست آمده درباارۀ متغيار پايگااه اجتمااعي -

صد دانشجويان كارشناسي و  17/1درصد دانشجويان كارشناساي

اقتصادي نشان ميدهد كساني كه پايگاه اجتماعي  -اقتصاادي

ارشد بسيار پايين و پايين است به زباني ديگر ،باا افامايش ساطح

بااليي دارند در روابط اينترنتي بيشتر نقش بازي ميكنند البتاه

تحصيالت ميمان گمناامي در رواباط اينترنتاي كمتار مايشاود و

مقدار تفاوت بين پايگاههااي اقتصاادي  -اجتمااعي مختلاف

دانشااجويان مقطااع كارشناسااي ارشااد نساابت بااه دانشااجويان

اندک است.

جدول  - 6توزیع فراوانی ميزان گمنامی در روابط اینترنتی برحسب ویژگیهاي ایفاگران نقش
بســيار

متغير

باال

متوسط

پایين

درصد

3/3

27/2

96

29/7

77/3

دختر

درصد

3/2

70/1

91/7

21/3

79/1

)731( 777

پسر

درصد

3/6

21/9

90/7

27/2

3/0

)703( 777

9/73

 22-27سال

درصد

71

73/6

97

26/1

77

)717( 777

9/72

7/273

 21-29سال

درصد

1/0

22/9

93/2

29/6

77/7

)713( 777

2/30

7/722

بيشتر از  26سال

درصد

9/3

29/1

17/6

76/3

71/9

)00( 777

2/13

7/767

كارشناسي

درصد

77

27/0

96/6

21/1

3/9

)237(777

9/72

7/779

ارشد

درصد

7/2

29/2

91/7

22

73/1

)32(777

2/61

7/73

پايين

درصد

7

99/9

26/0

26/0

79/9

)71( 777

2/3

7/73

متوسط

درصد

3/1

73/3

90/2

29/1

77/7

)226( 777

2/3

7/73

باال

درصد

77/0

22/7

91/7

22/7

3/3

)797( 777

9/77

7/72

باال

كل
جنسيت

سن

مقطع تحصيلي
پايگااااه اجتمااااعي –
اقتصادي

بســـيار

انحـــرا -

د) ميزان گمنامی در روابط اینترنتی برحسب ویژگیهاي
مرتبط با صحنۀ مجازي

پایين

جمع

ميانگين

)902( 777

2/31

7/773

2/37

7/720
7/702

معيار

بيشتر هويت واقعي خود را نشان ميدهند تا نقش بازي كنند.
از بين محيطهاي تعاملي اينترنات ،گمناامي در وباالگ و

براساس اظهارات پاسخگوياان ،گارايش باه گمناامي باين

چت رومها بيشتر از شبکههاي مجازي است و اين شايد بدين

كاربراني كه به ترتياب از ساايتهااي همساريابي ،ارتباا باا

دليل باشد كه در اين محيطها افراد بيشتر با اسمهاي مستعار و

دوستان و يافتن دوستان جدياد و سارگرمي  -تفنناي اساتفاده

هويت غيرواقعي فعاليت ميكنند.

ميكنند ،بيشتر است اماا باين كااربراني كاه اساتفادۀ علماي -

اطالعات به دست آمده دربارۀ متغير محدوديتهاي سنتي

پژوهشي مايكنناد ،كمتار اسات .از آنجاا كاه جامعاۀ آمااري

نشان ميدهد كساني كه در خانواده و جامعه با محدوديتهاي

پژوهش حاضر دانشجويانند و بيشترين استفادۀ دانشاجويان از

سنتي زيادي روبهرو هستند ،در روابط اينترنتي به جااي اينکاه

فضاي مجازي استخراج مقالهها ،ارتبا با اساتادها و ...اسات،

هويت واقعي خود را نشان دهند ،بيشتر نقش بازي ميكنند.

97

مطالعۀ گمنامي در روابط اينترنتي و عوامل جامعهشناختي مؤثر بر آن

جدول  - 7توزیع فراوانی ميزان گمنامی در روابط اینترنتی برحسب ویژگیهاي مرتبط با صحنۀ مجازي
بســيار

متغير

باال

متوسط

پایين

كمتر از  9سال

درصد

1/1

29/3

96/1

27/6

79/6

بين  9تا  6سال

درصد

77/6

27/0

91/3

22/1

3/1

)793( 777

بيشتر از  6سال

درصد

3/3

73/2

90

21/0

77/9

)716( 777

2/37

دوسااتيااا

استفاده

درصد

3/9

22/1

90/3

27/7

3/9

)767( 777

9/77

7/73

بي

استفادهنکردن

درصد

3/1

27/1

91/6

21/6

77/3

)277( 777

2/33

7/72

علمااي ا

استفاده

درصد

0

27/0

90/1

21

3/3

)979( 777

2/3

7/76

پژوهشي

استفادهنکردن

درصد

73/6

73/6

23/3

73/6

71/9

)13( 777

9/76

7/92

استفاده

درصد

0/3

29/3

91/3

27/0

77/3

)211( 777

2/3

7/77

استفادهنکردن

درصد

77/3

76/1

93/9

21/3

3/6

)723( 777

2/31

7/77

سايتهاي

استفاده

درصد

3/0

93/0

23

73/1

9/2

)97( 777

9/92

7/77

همسريابي

استفادهنکردن

درصد

3/3

73/6

96/0

29/1

77/1

)917( 777

2/3

7/77

حضورداشتن

درصد

1/3

93/1

97/1

76/9

3/7

)36( 777

9/70

7/71

حضورنداشتن

درصد

3/3

76/7

90/1

21/6

77/1

)236( 777

2/30

7/77

حضورداشتن

درصد

0

23/0

90/1

73/3

0

)723( 777

9/7

7/727

حضورنداشتن

درصد

3/3

76/3

91/2

21/1

72/0

)211( 777

2/31

7/71

شبکههااي

حضورداشتن

درصد

0/3

22/3

93/2

22

3/2

)292( 777

9

7/71

اجتماعي

حضورنداشتن

درصد

77/0

73/6

97/0

21

71

)717( 777

2/31

7/2

زياد

درصد

12/3

99/3

73/6

9/6

7

)16( 777

1/76

7/363

متوسط

درصد

1

26

16/3

27/3

2/9

)700( 777

9/73

7/311

كم

درصد

7/1

77/7

23/3

99/3

21/3

)793( 777

2/20

7/771

باال

سااااابقۀ اسااااتفاده از
اينترنت

ناااااوع
استفاده

تفنني

وبالگ
محااايط
تعاملي

بســـيار

انحـــرا -

چتروم

محدوديتهاي سنتي

پایين

جمع

ميانگين

)33( 777

2/31

7/737

9/76

7/796
7/733

معيار

یافتههاي تحليلی

ميااانگين رتبااۀ گمنااامي در روابااط اينترنتااي بااين دانشااجويان

بااين كاااربران ازنراار مياامان گمنااامي در صااحنۀ مجااازي

كارشناسي بيشتر از دانشجويان كارشناسي ارشد اسات و باين

تفاوتهايي مشاهده ميشود اماا الزم اسات معناادارباودن ياا

مقطع تحصيلي و گمنامي در روابط اينترنتي تفاوت معنااداري

نبودن اين تفاوتها براسااس ويژگايهااي كااربران و صاحنۀ

وجود دارد .به نرر ميرسد دانشجويان كارشناسي ارشد بيشاتر

مجازي بررسي و سنجيده شود .در ادامه نتايج ايان آزماونهاا
براساس فرضيه هاي به كار گرفته شده ،گمارش شاده اسات و
براي يافتن مهمترين متغيرهاي مؤثر در اين تفاوتها از آزمون
رگرسيون چندگانه استفاده شده است.
يافتههاي جدول فوق نشان مايدهاد تفااوت در مياانگين
رتبۀ گمنامي در روابط اينترنتي بين دانشجويان پسار بيشاتر از
دانشجويان دختر است و بين جنسيت پاسخگوياان و گمناامي
در روابط اينترنتي تفااوت معنااداري وجاود دارد .تفااوت در

مشغول فعاليتهاي علمي ا پژوهشاياناد و كمتار در فضااي
مجازي نقش باازي مايكنناد همچناين مياانگين گمناامي در
روابط اينترنتي دانشجوياني كاه پايگااه اجتمااعي ا اقتصاادي
بااليي دارند ،بيشتر از ساير طبقات است ولي اين رابطه ازنرار
آماري معنادار نيست.
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جدول  - 8نتایج آزمون مقایسۀ ميانگين گمنامی در روابط اینترنتی در متغيرهاي مختلف
متغير وابسته

نوع آزمون

متغير مستقل
جنسيت

يو من ويتني
مقطع تحصيلي

پايگاه اجتماعي ا اقتصادي

كروساااااکال
واليس

سطح معناداري

مقادیر آزمون
دختر

709/17

پسر

277/03

كارشناسي

739/72

كارشناسي ارشد

769/19

پايين

731/30

متوسط

732/23

گمنامي در روابط اينترنتي

باال

739/36

استفاده

731/76

استفادهنکردن

703/30

نااوع اسااتفاده از

اسااتفادۀ ساارگرمي -

استفاده

730/29

اينترنت

تفنني

استفادهنکردن

731/72

استفاده

221/23

استفادهنکردن

739/76

حضورداشتن

273/72

حضورنداشتن

737/79

حضورداشتن

277/32

حضورنداشتن

703/10

شاابکههاااي اجتماااعي

حضورداشتن

732/09

مجازي

حضورنداشتن

706/70

دوستيابي

سايتهاي همسريابي
يو من ويتني
وبالگ
محيط تعاملي

چتروم

7/771
7/720

7/677

7/703
7/310
7/717
7/791
7/716
7/713

براساس يافتههااي جادول بااال ،ازلحااظ آمااري تفااوت

گمنامي در روابط اينترنتاي و محايط تعااملي وباالگ تفااوت

معناداري بين ميمان گمناامي در رواباط اينترنتاي و متغيرهااي

معناداري وجود دارد .همچنين ميانگين رتباههااي گمناامي در

ارتبا با دوستان و يافتن دوستان جديد و استفادۀ سارگرمي ا

روابط اينترنتي براي دانشجوياني كه در محيط تعاملي چتروم

تفنني وجود ندارد اما ميانگين گمنامي در روابط اينترنتي باراي

حضور دارند ،بيشتر از دانشجوياني است كه در محيط تعااملي

دانشجوياني كه از سايتهااي همساريابي اساتفاده مايكنناد،

چتروم حضاور ندارناد .دادههااي حاصال از آزماون نشاان

بيشتر از دانشجوياني است كه از سايتهاي همسريابي استفاده

مايدهااد باين گمنااامي در رواباط اينترنتااي و محايط تعاااملي

نماايكننااد و تفاااوت معناااداري بااين اسااتفاده از سااايتهاااي

چتروم تفااوت معنااداري وجاود دارد .مياانگين رتباه هااي

همسريابي و گمنامي در روابط اينترنتي وجود دارد.

گمنامي در روابط اينترنتاي باراي دانشاجوياني كاه در محايط

دربارۀ محيطهاي تعاملي ،ميانگين رتبۀ گمنامي در رواباط

تعاملي شبکه هاي اجتماعي مجاازي حضاور دارناد ،بااالتر از

اينترنتي براي دانشجوياني كه در محيط تعاملي وبالگ حضاور

دانشجوياني است كه در محيط تعااملي شابکههااي اجتمااعي

دارند ،بيشتر از دانشجوياني است كه در محيط تعاملي وباالگ

حضور ندارند اما ازلحاظ آماري تفاوت معناداري وجود ندارد.

حضور ندارند .دادههاي حاصل از آزمون نشان مايدهاد باين
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جدول  - 9نتایج آزمون همبستگی بين گمنامی در روابط اینترنتی و متغيرهاي مختلف
نوع

متغير وابسته

متغير مستقل

گمنامي در روابط اينترنتي

سن
سابقۀ استفاده از اينترنت
متوسط ساعات اساتفاده از اينترنات در طاول

آزمون

اسپيرمن

هفته
محدوديتهاي سنتي

مقادیر

سطح

آزمون

معناداري

-7/719
7/717

7/971
7/112

7/796

7/773

7/166

7/777

همان گونه كه در جدول باال مشاهده ميشود ،بين گمنامي

فقط دو متغيار مقطاع تحصايلي و محادوديتهااي سانتي در

در روابط اينترنتي و سن رابطۀ معناداري وجود ندارد اما جهت

الگوي نهايي باقي مانادهاناد كاه ايان دو متغيار در كال 17/1

اين رابطه معکوس است يعني هرچه سن افراد باال ميرود ،از

درصد از تغييرات متغير وابسته (گمنامي در روابط اينترنتي) را

ميمان گمنامي در روابط اينترنتي كاسته ميشود.

تبيين ميكنند همان گونه كه در جدول  3آمده است ،ضاريب

همچنين رابطۀ معناداري بين گمنامي در روابط اينترنتاي و

همبستگي چندگانه براي اين الگوي رگرسايوني برابار ،7/617

سابقۀ استفاده از اينترنت وجود ندارد اما رابطۀ بين گمنامي در

مجذور ضريب همبستگي چندگاناه  7/129و ضاريب تعياين

روابط اينترنتي و متوسط ساعات استفاده از اينترنات در طاول

تعديلشده نيم برابر با  7/171است بنابراين ،بقيۀ اين تغييرهاا

هفته معنادار و مثبت است يعني با بااالرفتن متوساط سااعات

( )13/1كه به مجذور كميت خطا ) (e2معرو

استفاده از اينترنت در طول هفته بين پاسخگوياان ،گمناامي در

تأثير متغيرهاي خارج از الگو هستند.

روابط اينترنتي نيم افمايش مييابد.

اسات ،تحات

با توجه به معادلۀ فوق ميتوان گفت براساس ضريب تأثير

بين گمنامي در روابط اينترنتاي و محادوديتهااي سانتي

استاندارد ) (Betaمتغير محدوديتهاي سنتي با ضاريب بتااي

رابطااۀ مثباات و معناااداري وجااود دارد يعنااي بااا بيشترشاادن

( )7/662تأثير مثبتي در حدود  66/2درصد ،بر ميمان گمناامي

محدوديتهاي سانتي باين پاساخگوياان ،گمناامي در رواباط

در روابط اينترنتاي دانشاجويان دارد يعناي ،باا افامايش ياک
انحاارا

اينترنتي نيم افمايش مييابد.

اسااتاندارد در متغياار محاادوديتهاااي ساانتي ،مياامان

گمنامي در روابط اينترنتي دانشجويان به مقدار  7/627انحرا
رگرسيون چندمتغيره
هد

1

استاندارد افمايش مييابد اما متغير مقطع تحصايلي باا ضاريب

از تحليل رگرسيون چندمتغيره ،مشاخصكاردن ساهم و

تأثير متغيرهاي پژوهش در تبياين و پايشبيناي متغيار وابساته
است .براي سنجش ميمان تأثير هركدام از متغيرهاي مستقل ،از
تحليل رگرسيون چندمتغيره به روش گامبهگاام اساتفاده شاده
است .نتايج به دست آماده از تحليال رگرسايون 2بياانگر ايان
است كه از ميان متغيرهايي كه وارد معادلۀ رگرسيوني شدهاند،
Stepwise Regression
2

1

در پژوهش حاضر با توجه به توزيعنشدن نرمال متغير وابسته ،اين متغير

با استفاده از روشهاي آماري (لگاريتم نپري) به توزيع نرمال تبديل شد.

بتاي ( )-7/700تأثير منفي در تبيين ميامان گمناامي در رواباط
اينترنتي داشته است.
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جدول  - 11نتيجۀ نهایی تحليل رگرسيون چندمتغيره
متغير

R

R Square

Adjusted R Square

Sig

F

مقدار كل
مقطع تحصيلي
محاادوديتهاااي

7/617

7/129

7/171

12/333

سنتي

7/777

B

Beta

T

Sig

6/310

-

0/701

7/777

-7/303

-7/700

7/323

7/71

7/192

7/662

71/211

7/777

نتيجه

اجتماعي معنا دار نبوده اسات .مقايساۀ مياانگين گمناامي باين

اينترنت بهعنوان پديادۀ شاگفتانگيام قارن ،بخاش مهماي از

دانشجويان دختر و پسر نشان ميدهاد مياانگين گمناامي باين

زندگي افراد را در بر گرفته است و انقالب مهمي در ارتبا ها

پسران بيشتر است به عبارت ديگر ،پسران بيشتر تمايل دارناد

پديد آورده ،جهان جديدي را به موازات جهان واقعاي شاکل

در فضاي مجازي هويت اصلي و واقعي خود را كنار بگذارناد

داده است كه جهان بيمرز ،بيمکان و به تعبير دقيقتر «جهاان

و هويت جديد و ايدهآلي براي خود بساازند .باراي ايان كاار

مجازي» ناميده ميشود .در اين نوع جديد روابط و مناسبتها،

بايد كنشهايي را كه با اين معيارها تناسب ندارناد ،مخفاي ياا

افراد فارغ از مکان قرارگرفتن خود در جهان واقعي با يکديگر

حذ

ارتبا برقرار ميكنند و ميتوانند تعاملهاي بينفردي خاود را

مخفيانه ناميده است .آزمون معناداري تفاوت ميمان گمنامي در

ازطريق ويژگي هايي تسهيل كنند كه در اين فضاا وجاود دارد.

روابط اينترنتي بين دو جنس ،معناداربودن اين تفاوت را نشاان

يکي از ويژگيهاي بسيار مهم اين اجتماع ها ،نقاب شخصايتي

مي دهد .اين يافتۀ پژوهش همسو با يافتاههااي چياو (،)2007

درونشااابکهاي يعناااي تواناااايي اينترنااات در كماااک باااه –

ويتااي ( )2008و هولنباااو و اورت ( )2013اساات .آنهااا در

مخفياناه و پوشااندن

پژوهش هاي خود به اين نتيجه رسيدهاند كه مردان نسابت باه

هويت اصلي خود اسات .در ايان محايط كااربران مايتوانناد

زنان تمايل بيشتري به پنهاانكاردن هويات خاود دارناد و باا

دگرگونيهاي چشمگيري در نقاب شخصيتي خود بيافرينناد و

يافتههاي پژوهش جيانه و همکاران ( )2011تضاد دارد.

نقش آفرينيهاي استادانه ازطريق مصر

كنند كه گافمن ايان ناوع عکاسالعمالهاا را مصار

همان طوري كه گافمن و تركل در نرريههاي خاود آوردهاناد،

از ويژگي هاي ديگر كاربران كه با ميمان گمنامي آنها رابطۀ

در محيطهاي مجازي گونااگون نقاش باازي كنناد و هويات

معنا داري دارد ،مقطع تحصايلي آنهاسات باه عباارت ديگار،

واقعي خود را پنهان كنند بنابراين ،پژوهش حاضار باا هاد

هرچه سطح تحصيالت پاسخگويان بااالتر باشاد ،گارايش باه

بررسااي نقااش ويژگاايهاااي جمعيااتشااناختي كاااربران و

گمنامي در آنها كمتر ميشود .همچنين با افمايش سان ،ميامان

ويژگيهاي محيطي فضاي مجازي و محدوديتها و سنتهاي

گمنامي كاربران در روابط اينترنتي كاهش مايياباد و كااربران

موجود در جامعاۀ ايراناي در گارايش باه گمناامي در رواباط

جوان ميمان گمنامي باالتري دارناد .ايان دو يافتاه اگرچاه در

اينترنتي در ميان دانشاجويان دانشاگاه گايالن صاورت گرفتاه

راستاي هام قارار دارناد ،باا يافتاههااي چياو ( ،)2007ويتاي

است.

( )2008و جيانه و همکاران ( )2011همخواني ندارناد زيارا

يافتههاي پژوهش نشاان مايدهناد از مياان ويژگاي هااي

آنها به اين نتيجه رسيدهاند كه با افمايش سن تمايل به گمنامي

جمعيت شناختي كاربران يا باه قاول گاافمن نمااي شخصاي،

در فضاي اينترنت بين كاربران افمايش مييابد اما با يافتاههااي

جنسيت و مقطع تحصيلي دانشجويان با ميمان گمناامي رابطاۀ

هولنباو و اورت ( )2013همساويي دارد .يافتاههااي پاژوهش

معنادار داشته است اما رابطۀ دو متغير سن و پايگاه اقتصادي ا

حاضر نشان مي دهد ميمان گمنامي بين دانشجويان جوان باالتر
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و متغير محدوديتهاي سنتي با ضاريب بتااي ( )7/662تاأثير

از دانشجويان مسن است.
طبق نتايح پژوهش ،بيشترين سابقۀ استفاده از اينترنت باين

مثبتاي در حادود  66/2درصاد بار ميامان گمناامي در رواباط

دانشجويان دختر و پسر بين سه تا شش سال اسات همچناين

اينترنتي دانشجويان دارد بهعبارت ديگار ،اگرچاه گمناامي باا

پاسخگويان بهطور ميانگين  70/63سااعت در طاول هفتاه باه

بسياري از متغيرهاي مرتبط با ويژگايهااي كااربران و محايط

اينترنت دسترسي دارند .دانشجويان از ميان امکانات اينترنتاي،

مجازي رابطۀ معناداري داشته است ،همگي آنها در ارتباا باا

از استفادۀ علمي ا پژوهشي و استفادۀ سرگرمي ا تفنني بيشاتر

محدوديتهاي سنتي حاكم بر جامعۀ ايراني رناه مايباازد و

از ساير امکانات استقبال كردهاند و ارتبا با دوساتان و ياافتن

آنچه سبب گمنامي بيشتر ميشود ،سنتها و محادوديتهااي

دوستان جديد نيم بيشترين كاربرد را بعد از استفادههاي علمي

ناشي از آنهاست .اگرچه متغير مقطع تحصيلي هم نقاش دارد،

ا پژوهشي و سرگرمي ا تفنناي در مياان پاساخگوياان داشاته

با افمايش تحصيالت ميمان گمناامي كااهش مايياباد و افاراد

است .از بين محيطهاي تعاملي اينترنات ،بيشاتر پاساخگوياان

بيشتر هويت واقعي خود را نشان مايدهناد و باه عباارتي باه

ازطريق شبکههاي اجتماعي با دوساتان اينترنتاي خاود ارتباا

خودافشاسازي در محيط مجازي تمايل بيشتري پيدا ميكنند.
براساس نررهاي گافمن و آنچه دربارۀ اجراي نقاش روي

برقرار ميكنند.
بين سابقۀ استفاده از اينترنت ،ارتبا باا دوساتان و ياافتن

صحنۀ نمايش و اجماي تشاکيلدهنادۀ آن گفتاه شاده اسات،

دوستان جديد ،استفادۀ سرگرمي ا تفنني و گمناامي در رواباط

فضاي مجازي بيشباهت به صحنۀ نمايش نيسات و مانناد آن

اينترنتااي رابطااۀ معناااداري مشاااهده نشااد همچنااين از بااين

از دو محيط روي صحنه و پشت صحنه تشکيل شده است كه

محيطهاي تعاملي اينترنت بين شبکههاي اجتمااعي مجاازي و

در اصطالح به آنها روابط آنالين و آفالين يا هويت آناليان و

گمنامي در روابط اينترنتي نيم رابطۀ معنااداري دياده نشاد اماا

هويت آفالين گفته ميشود و همانطوري كه افراد زمااني كاه

بااين متوسااط ساااعات اسااتفاده از اينترناات در طااول هفتااه،

روي صحنهاند ،اجراي نقش ميكنند و هويات ديگاري باراي

سايتهاي همسريابي و محيط تعااملي وباالگ و چاتروم و

خود ميسازند ،براي شاکلدادن باه ايان هويات ايادهآل نيام

گمنامي در روابط اينترنتي نيم رابطۀ معناداري وجود دارد.
رابطۀ بين محدويتهاي سانتي و گمناامي معناادار اسات
يعني ،هرقدر كاربران با محدوديتهاي سنتي بيشتري از طر
محيط اجتماعي و آفاليان مواجاه شاوند ،در رواباط اينترنتاي
بيشتر به گمنامي و مصار

مخفياناۀ رواباط اينترنتاي كشايده

ميشوند و به قاول گاافمن در صاحنۀ اينترنات ايفااي نقاش

بخشي از كنشهايشان را حذ

و پنهان ميكنناد باه عباارت

ديگر ،در فضاي مجازي و محيطهاي تعااملي آن باه مصار
مخفيانه و روابطي مشغول ميشوند كه در دنياي واقعاي باراي
مصر

آنها با محادوديتهااي زياادي روباهرو هساتند و در

برقراري اين روابط آنالين ،خود را هرگونه كه دوست دارناد،
معرفي ميكنند و به قول گافمن در حال اجراي نقشند.

مي كنند و اجراي نقاش در فضااي آناليان را باا پنهاانكااري

بنابراين يافتاۀ كليادي مقالاۀ حاضار نشاان دادن تاالش و

ازطريق آوتارها يا نقابهاي شخصيتي بيشتري همراه ميكنند.

توانايي كاربران اينترنت در بازتوليد خاود آفاليان باهصاورت

همچنين نتايج رگرسيون چنادمتغيره نشاان داد متغيرهااي

خود آنالين است و آنچه را براي خاود در دنيااي آناليان در

مقطااع تحصاايلي و محاادوديتهاااي س انتي  17/1درصااد از

جستجوي آنند و نمي توانند به دليل محدوديتهااي اجتمااعي

تغييرات (پراكنش) متغير گمنامي در رواباط اينترنتاي را تبياين

موجود در جامعه آن را تحقق بخشند ،ازطريق مصر

مخفيانه

ميكنند .متغير مقطع تحصيلي با ضريب بتاي ( )-7/700تاأثير

در فضاااي مجااازي تحقااق ماايبخشااند .يکااي از كاانشهاااي

منفي را در تبيين ميمان گمنامي در روابط اينترنتي داشته اسات

اجتماعي كاه در دوران جاواني و دانشاجويي اهميات زياادي
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براي اين قشر از جامعه پيدا ميكند ،برقراري رواباط دوساتانه

بينفردي ،سبکهاي متفااوتي از رواباط اجتمااعي را در مقابال

ازجمله با جانس مخاالف اسات .گساترش برقاراري اينگوناه

افراد قرار داده است .به طوري كه امروزه نرارهگار شاکلگياري

روابط در سالهاي اخير چه در محيط آنالين و چه در محايط

نوع جديد و دگرگون شدهاي از روابط بين افاراد يعناي رواباط

آفالين پديدهاي است كه پژوهشگران مختلف گمارش دادهاناد

الکترونيکي هستيم .در اين نوع جديد روابط و مناسبتها ،افاراد

ولي آنچه در اينجا كامالً مشهود است ،نقش محادوديت هااي

در فضاي مجازي بهطاور هممماان و نامحادود ،فاارغ از مکاان

اجتماعي در برقراري روابط دوستانۀ آفالين با جانس مخاالف

قرارگرفتن آنان در جهان واقعي با يکديگر تعامال دارناد .حتاي

در گرايش كنشگران بهسوي اينگونه روابط در محايط آناليان

كاربران بدون دادن نام و نشاني از خود (ناشاناسمانادن) ياا باا

آن هم با استفاده از نقاب است.

ساختن هويت جديادي باراي خاود ،در چاترومهاا و ديگار

اما استفاده از نقاب در فضاي مجازي هميشه باراي فرياب

محيطهاي اينترنتي با هام مالقاات مايكنناد و در محايطهااي

ديگران نيست .گافمن از دو ناوع باازيگر در صاحنه صاحبت

اينترنتي گوناگون (چترومها ،شبکههاي اجتمااعي و )...ايفااي

ميكند :بدبين و بيريا .بدبين كسي است كه نه به كانش خاود

نقش ميكنند.

اعتقاد دارد و نه هيچگونه نگراني غايي از عقايد حضار صادق

در آخر پيشنهاد ميشود پژوهش هاي گستردهاي در زميناۀ

كسي است كه به برداشت ايجاد شده از اجاراي خاود اعتقااد

گمنامي در محيط مجازي و روابط اينترنتي باا جامعاۀ آمااري

دارد اما تمام بازيگران بدبين به دنبال فريبدادن مخاطبان خود

مختلف مثالً نوجوانان ،كاربران شبکههاي مجاازي مختلاف و

بااراي سااود و منفعاات شخصااي نيسااتند بلکااه ممکاان اساات

حتي دانشجويان ساير دانشگاهها صاورت گيارد و باهصاورت

مخاطبان خود را به دليل آنچه ازنرر خود آنهاا خيار و صاالح

عميقتر و دقيقتر اين موضوع بررسي و نتاايج پاژوهش هااي

آنهاست يا بهدليل خير و صالح اجتماع و غياره فرياب دهناد.

مختلف با يکديگر مقايسه شود.

مانند پمشکي كه مجبور به تجويم شبه دارو ميشود .ايان ناوع
فريبكاري زماني است كه مخاطبانشان اجازۀ صادقبودن را به
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