
  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،فرهنگ و رسانه
  100 -  77 ،1395 پاييز و زمستان ،دوم شمارة ،ششم سال

  بوك  اجتماعي فيس ةاستفاده از شبك ةتبيين رابط
 با هويت جنسيتي دانشجويان دانشگاه اصفهان

  *وحيد قاسمي

  ***، بدري برندگي**پور صمد عدلي

  چكيده
 دگرگوني با هاي اجتماعي مجازي اينترنت و شبكه ها  آنو در رأس  نوين هاي  رسانه

مراجع نوين هويـت،   ايجاد و ارتباطي نوين اشكال در تغيير مكان، و زمان در مفاهيم
بنـابراين، پـژوهش    .انـد  شده تازه هاي  هويت و هاي ناپايدار  موجب پيدايش ذهنيت

سيتي دانشجويان بوك بر هويت جن حاضر درصدد مطالعه تأثير شبكه اجتماعي فيس
نامـه اينترنتـي     از پرسـش  مقاله حاضـر بـه صـورت پيمايشـي و بـا اسـتفاده      . است
بوك دانشگاه اصفهان در  ساخته در بين دانشجويان كاربر شبكه اجتماعي فيس  محقق
هـاي پـژوهش حـاكي از آن      يافته. صورت گرفته است 1391- 1392 تحصيلي سال

. بـوك قـرار دارد   ثير عضـويت در فـيس  است كه هويت جنسيتي كاربران، تحت تا
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هويت جنسيتي، همبستگي معكوسي وجـود دارد؛ يعنـي بـا افـزايش مـدت زمـان       
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  بيان مسئله. 1
. جهان امروز جهاني است كه جامعه انساني را با دو جهان مـوازي رو بـه رو نمـوده اسـت    

جهان اول؛ جهاني است كـه در  . جهان اول؛ جهان واقعي و جهان دوم؛ جهان مجازي است
هـا را در    جهان دوم؛ جهاني است كه انسان. جريان داردآن زندگي و فعاليت اجتماعيِ عيني 

مـرز و    در جهان مجازي، انسان با سرزميني بـي . دهد  هاي مجازي قرار مي  مواجهه با واقعيت
). 144: 1382عـاملي،  (چندفرهنگي و در عين حال برخوردار از فضاي واحد مواجه اسـت  

ها از سلطه مرزهاي   سازد تا انسان  فراهم ميشدن، اين امكان را  ويژه جهاني فرايند تجدد و به
. مكاني رهايي يابند و در گستره بسيار پهناور فضا و زمان بـا يكـديگر رابطـه برقـرار كننـد     

گرفـت و    اگرچه در جوامع سنتي هم روابط اجتماعي در چارچوب فضا و زمان شـكل مـي  
در ايـن  . منـد بودنـد    ناين روابط به واسطه وابستگي فضا و زمان به مكـان، محـدود و مكـا   

سازي سنتي قرار داشت در حالي كه فراينـد    شرايط مكان كامالً در خدمت فرهنگ و هويت
شدن با فضامند ساختن زندگي اجتماعي اين قابليت و توانـايي مكـان را بـه شـدت      جهاني

مكان همواره به تثبيت كردن و متصلب كردن گرايش دارد، اما فضا امـور را  . دهد  كاهش مي
و  ارتباطـات  در واقـع، انقـالب  ). 190: 1389فـرد و همكـاران،    پيشـگامي (كنـد    تر مي  سيال

گذاشـته   هـا   زنـدگي انسـان   گوناگون ابعاد در را تأثيرات شگرفي حاضر عصر در شدن جهاني
بـر   هـاي اجتمـاعي مجـازي     اينترنـت و شـبكه   تأثيرات به توان  مي ها  آن ترين  مهم از است كه
در جوامع امروزي بر اثـر تحـوالت سـاختاري ناشـي از ايـن انقـالب،        .كرد اشاره ها  هويت

هـا از مفـاهيم گونـاگون      گيرد و برداشـت انسـان    ذهنيت و هويت سيال و ناپايدار شكل مي
  ). 1381زاده،  مهدي( شود  زندگي دگرگون مي

يكي كـردن رابطـه   انقالب ارتباطاتي و اطالعاتي هزاره سوم بسيار فراتر از صرفاً الكترون
هاي نوين ارتباطي و اطالعاتي با فراهم آوردن امكان پيدايي جامعـه    تكنولوژي. هاست  انسان
هاي تـازه   هايي تازه، هويت ، نه تنها به افراد و جوامع در قالب(Network Society)اي  شبكه

: 1377لسـون،  او(بخشيده، بلكه رفتار ما را نسبت به خود، ديگران و جهان تغيير داده است 
هـاي اجتمـاعي    از قبيـل اينترنـت و شـبكه    ارتباطي هاي شبكه كنوني دوران در واقع، در). 5

 و متنوع هاي شده هويت باعث امر همين و اند درآورده اي دهكده را به صورت مجازي جهان
 گشتبا  اينترنت كاربر.  تأثيرگذارند يكديگر و در باشند ارتباط در يكديگر با راحتي متعدد به

 ايـن  و بـه  شود جهاني آشنا مي جديد زندگي گوناگون هاي روش با مجازي جهان در وگذار

 سـر  هويـت ثابـت   عبارتي يا به خاص موضع يك اتخاذ از جهاني جامعهة شهروندان ترتيب
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 فضا اين مردم در. دارد شان وجود روي پيش در متنوعي هاي روش و ها ارزش زنند زيرا بازمي

 متنـوع  هـاي  بازار فرهنـگ  راحتي در به بنابراين ، گذرنامه نيستند نيازمند مرزها از عبور براي

: 1390پـور،   صانع(گزينند  بخواهند برمي كه را فرهنگي هر آزادي كمال در و يابند مي حضور
بنابراين، بايد اذعان داشت كه بيش از هر چيز ديگر اين هويت اسـت كـه در بحـران    ).118

شـود و لـزوم     وقفه اجتماعي، مسئله آفرين مي ژرفاي تغييرات بي فرهنگي ناشي از شتاب و
از راه بررسـي هويـت در جامعـه امـروزي     . نمايد  بررسي آن دو چندان مهم و ضروري مي

ها اين توانايي را بخشيد   توان از پيچيدگي و سرعت تغييرات اجتماعي كاست و به انسان  مي
  .شان ايجاد كنند كه نظم نسبي در زندگي خود و دنياي اطراف

بخشي به هويت   هاي نوين در زندگي اجتماعي و تاثير نافذ آن در شكل  نقش موثر رسانه
هاي رفتـاري،    هاي نگرش و شيوه  هاي از پيش موجود بين هويت و شيوه  باعث شده تفاوت

تعاملي  هاي ارتباطي وارد اشكال افراد هنگام استفاده از رسانه. اي نگريسته شود  در پرتو تازه
). 90: 1380تامپسون، (هاي خاص با نوع تعامل رو در رو تفاوت دارند   شوند كه از جنبه  مي

، زندگي اجتمـاعي را بـه   (Facebook)بوك   هاي اجتماعي مجازي همچون فيس  ظهور شبكه
هاي جديد تعامـل، افـراد چگونـه هويـت       در اين شيوه. طريقي بنيادين دگرگون كرده است

هاي اجتماعي مجازي كه نوع جديدي از كنش متقابل   كنند؟ چگونه شبكه  ر ميخود را آشكا
  دهند؟  دهند، معناي جنسيت و هويت جنسيتي را تغيير مي  را سامان مي

در فضاي . ساز است هويت جنسيتي بيشتر از هر گروهي براي جوانان و نوجوانان مسئله
سيت، شخصيت و شكل ظاهري ايشـان  تواند كامالً متفاوت از جن  مجازي، حضور افراد مي

به همين لحاظ، كاربران و به خصوص نوجوانان، فضاي مجازي را بهتـرين موقعيـت   . باشد
نوجوانـان در  . داننـد   براي ابزار احساسات و عقايد خود فارغ از مالحظات دنياي حقيقي مي

هر كدام از  توانند  هاي متعددي مواجهند و مي  فرايند تشكيل هويت واقعي خويش با چالش
بـه عنـوان مثـال در زمينـه     . هاي اجتماعي، تجربه نمايند  ها را در اينترنت و شبكه  اين حالت

ها، خود را پسر و پسران خود را دختـر   روم هويت جنسي، معموال دختران نوجوان در چت
  ).50: 1387فرهمند، (افتد   نمايند و اين حالت در دختران بيشتر اتفاق مي  معرفي مي

 

  پيشينه پژوهش .2
بررسي رابطه وسايل ارتباطي نوين بـا    «شان با عنوان   در مطالعه) 1389(احمدي و همكاران 

، نشان دادند كه بين كاربرد اينترنـت و تلفـن همـراه بـا     »هويت جنسيتي جوانان شهر شيراز
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نيـز  بين جنس و استفاده از اينترنت . داري وجود داشته است  منطقه محل تحصيل رابطه معنا
دار ميان استفاده از تلفـن همـراه و     اي معني  داري وجود داشت، اما همزمان رابطه  رابطه معني

بين طبقه و كاربرد تلفن همراه و اينترنت نيز رابطه . جنسيت پاسخگويان وجود نداشته است
بين كاربرد اينترنت و تلفن همراه با هويـت جنسـيتي در ميـان دختـران     . وجود داشته است

اي معنادار وجود نداشت، در حالي كه بين استفاده از اينترنـت و هويـت جنسـيتي در      هرابط
  .ميان پسران رابطه وجود داشته است

مـاهواره و هويـت جنسـيتي    «در پژوهش خود بـا عنـوان   ) 1385(عريضي و همكاران 
يـت  اي بـر هو   هاي تلويزيـوني مـاهواره    با هدف بررسي اثر استفاده از شبكه» دختران جوان

هاي شهر تهران، نشـان    آموزان دختر دبيرستان جنسيتي در يك مطالعه پيمايشي در بين دانش
دادند كه بين وجود ماهواره در منزل و هويـت جنسـيتي رابطـه وجـود دارد و افـراد داراي      

اند كه نشان دهنده تغيير رفتارهـا    ماهواره از سازه هويت جنسيتي نمره كمتري دريافت كرده
بـين ميـزان اسـتفاده از مـاهواره و     . هاي جديد اسـت   ا به سمت الگوها و گرايشه  و نگرش

 .گردد  هويت جنسيتي نيز همين رابطه تاييد مي

تعامل در فضاي سـايبر و تـاثير     «در پژوهشي با عنوان ) 1389(فرد و همكاران  پيشگامي
، نشـان دادنـد   »)رانمطالعه موردي دانشجويان دختر دانشگاه ته(آن بر هويت زنان در ايران 

كه فضاي سايبر در مواردي چون حقوق زنـان و آشـنايي زنـان ايرانـي بـه حقـوق خـود،        
هاي مربوط به زنان و ايجاد همبستگي و وحدت فكري، ايجاد اشتغال و   عضويت در سايت

بازاريابي اينترنتي و ابراز عقايد خود بر خالف گذشته از اينترنت، تاثير معناداري بر هويـت  
يـابي، مسـائل     سنتي گذاشته، اما در مواردي چون استفاده از مـدهاي اينترنتـي، دوسـت   زن 

جنسي و پيگيري اخبار زنان از طريق اينترنت نتوانسته اسـت بـر هويـت سـنتي زن ايرانـي      
در نتيجه تاثيرپذيري هويت سنتي زن ايراني بر اثر تعامل در فضلي سايبر . تاثيري ايجاد كند

  .امري نسبي بوده است
بررسـي رابطـه   «اي بـا عنـوان    در مطالعه) 1394(هاي پژوهش ربيعي و همكارانش  يافته

، حاكي از »اي با هويت جنسيتي دختران نوجوان شهر اصفهان هاي ماهواره تماشاي تلويزيون
اي بـه فاصـله    هـاي تلويزيـون مـاهواره    آن است كه استفاده بيشتر دختران نوجوان از برنامه

همچنـين  . شـود  هاي جنسـيتي منجـر مـي    هاي جنسيتي و تفكيك نقش شهگرفتن آنها از كلي
اي هويت جنسيتي آنها را مخـدوش   هاي تلويزيون ماهواره استفاده دختران نوجوان از برنامه

  .كند كند و آنها را از هويت جنسيتي خود دور مي مي
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اي اجتمــاع در فضــ«شــان در مطالعــه) 2010( (Irving & English)ارويــن و انگلــيش 
هـاي  نشان دادند كه نقـش فنـاوري  » جنسيت، يادگيري جنبش اجتماعي و اينترنت: مجازي
هاي اجتماعي بسيار موثر بوده است و زنان اطالعاتي در آموزش زنان براي جنبش - ارتباطي

البتـه، بـراي زنـان مـوانعي نيـز در      . كردنـد از اين طريق بر موانع انتشار اطالعات غلبه مـي 
 .گيري رسمي از اينترنت وجود داشتدسترسي و ياد

هـاي مهـاجرت كـرده بـه       لهسـتاني «در پژوهش خود بـا عنـوان   ) 2007( (Siara)سيارا 
هـاي    بر فضاهاي اجتماعي مجازي نـوين از قبيـل گـروه   » انگليس، فضاي مجازي و هويت

كننـد،    هاي اجتماعي از اين وسـيله اسـتفاده مـي     ها براي واكنش  اينترنتي موجود كه لهستاني
ايـن  . انـد   ها كساني هستند كه به تازگي به انگليس مهاجرت كـرده   لهستاني. شود متمركز مي

ها و گفتگوهاي جديدي را   وجود آورده است كه مباحثه  گروه، فضاي اجتماعي نويني را به
اين مباحثه شامل گفتگو در مورد جوانب متنـوع و متعـدد هويـت    . پذير ساخته است امكان

ابعـاد جديـد هويـت در زنـدگي     . نژاد، جنسـيت و ابعـاد اجتمـاعي هويـت    : قبيلاست؛ از 
ها در انگليس دخالت دارند كه مورد بحث و گفتگوي بسياري از محافـل    اجتماعي لهستاني

هاي عقالني شركت جسته و در پي يافتن   ها در مباحثه  شده است و از سوي ديگر، لهستاني
  ).38: 1389از احمدي و همكاران،  به نقل(هويت خود و ديگران هستند 

  
  چارچوب مفهومي پژوهش .3

  هويت جنسيتي 1.3
گونـه  هويـت را ايـن   (Jenkins)جنكينز . دو معناي اصلي هويت، تمايز و تشابه مطلق است

اولين معناي آن مفهـوم  . هويت ريشه در زبان التين و دو معناي اصلي دارد: كند  تعريف مي
معناي دوم آن تمايز اسـت كـه بـا مـرور     . كند؛ اين با آن مشابه است  تشابه مطلق را بيان مي

به اين ترتيـب، بـه مفهـوم شـباهت از دو زاويـه      . گيرد  زمان سازگاري و تداوم را فرض مي
مفهوم هويت، همزمان ميان افراد يـا اشـياء دو نسـبت محتمـل برقـرار      . يابد  مختلف راه مي

هويت داشتن يعني يگانه بودن، ولـي از دو  ). 5 :1381جنكينز، ( سازد؛ شباهت و تفاوت مي
همانند ديگران بودن در طبقـه خـود و هماننـد خـود بـودن در گـذر زمـان        : جنبه متفاوت

(Hekman, 1999: 6) .  
توان به شكل درستي معني آن را درك كرد؛   هويت، مفهومي كامال پيچيده است كه نمي

در پاسخ به پرسش چيستي هويت يـا   .به همين دليل از يك نسبيت خاصي برخوردار است
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از . هاي گوناگوني ارائه شده است ارائه تعريف مشخصي از آن از منظرهاي مختلف، ديدگاه
پردازان شخصيت، هويت عبارت از احسـاس تمـايز شخصـي،      ديدگاه روانشناسان و نظريه

همچنين  .(Thompson, 1998: 9)احساس تداوم شخصي و احساس استقالل شخصي است 
هاي فرد بـه او    توان هويت را آگاهي فرد نسبت به خود دانست كه در نتيجه تداوم كنش  يم

شود، بلكه فرد بايد آن را به طور مداوم و پيوسته در زندگي روزمره ايجاد كند و   واگذار نمي
از منظـر ديگـر   ). 81: 1378گيـدنز،  (هاي خويش مورد پشتيباني قـرار دهـد     نيز در فعاليت

هاي فرهنگي   شدن معنا بر پايه يك ويژگي فرهنگي يا يك دسته ويژگي  فرايند ساختههويت 
  .(Castells,1997: 7)  است كه بر ديگر منابع معنا برتري دارند 

 هنجارها از اي  مجموعه كه است سيستم كنترل هويت يك فرآيند هويت، نظريه اساس بر

چگونـه   كه است معاني هويت مجموعه .وردآ  مي وجود جامعه به و فرد در را هنجارها و ضد
فـرد   بـه  كـه  اسـت  يا وضـعيتي  و كند مي القا فرد به اجتماعي هاي  نقش خصوص در را بودن
او  چيسـتي  و مرجع كيستي كه كند  مي ليد تو فرد براي را معاني مجموعه و كيست او گويد مي

. است شده واكاوي مختلف ابعاد و سطوح در هويت). 26: 1387دوران، (دهد   مي را تشكيل
ابعـاد   از يكي. قبيل از اين مواردي و فردي ديني، هويت جنسيتي، هويت هويت ملي، هويت
حـوزه   در گونـاگوني  و عوامـل  اسـت  اجتمـاعي  هويت گيري  شكل انسان، اجتماعي زندگي
اجتماعي هويت    .دارند نقش آن گيري  فرآيند شكل و رسانه در خانواده مانند اجتماعي زندگي
 و نـژادي، هويـت ملـي    هويت قومي، هويت خانوادگي، هويت چون گوناگوني ابعاد داراي
  .باشد  مي جنسيتي هويت

است كه  جنسيت خويش به نسبت فرد هاي  نگرش و رفتارها از بخش آن جنسيتي، هويت
تعامـل   طريـق  از جنسـيتي  هويـت . گيـرد   مـي  شـكل  فرهنگي و اجتماعي شرايط تأثير تحت

از  افـراد  و شـود   مي به افراد منتقل پذيري  كارگزاران جامعه مجراي از و گرفته شكل اجتماعي
كـه   پردازنـد   مي رفتارهايي و ها  نگرش ها،  ارزش بازتوليد موارد به بيشتر در هويت، اين طريق
در  .(Lorber, 2000: 456)اسـت   كـرده  مشخص پسر يك و دختر براي يك اجتماعي محيط

هاي فرد نسـبت بـه جنسـيت      واقع، منظور از هويت جنسيتي آن بخش از رفتارها و نگرش
ربيعي و همكـاران،  (گيرد   اجتماعي شكل مي - خويش است كه تحت تاثير شرايط فرهنگي

بنـدي و احتمـاالً     تـرين اصـول طبقـه    به ايـن ترتيـب، جنسـيت يكـي از رايـج     ). 11: 1394
سيت آشكارترين وجه هويت شخصي است كه در تعامل با جن. فراگيرترين اين اصول است

عنوان يك هويت اجتماعي اوليه به تجربـه فـرد سـامان     جنسيت به. شود  ديگران ساخته مي
  ). 98: 1381جنكينز، (كند   بخشد و آن را در خويشتن ادغام مي  مي
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 بايـد بـدانيم كـه اسـتفاده از    . اين خويشتن و ذهن محصـول تعامـل بـا ديگـران اسـت     
هاي اجتماعي مجازي، شامل آفـرينش انـواع     هاي ارتباطي نوين چون اينترنت و شبكه  رسانه

در باور افكـار عمـومي   . هاي تازه رابطه با خود و ديگران است  جديد روابط اجتماعي و راه
مسئوليت مراقبت از شوهر و فرزنـدان بـر عهـده زن اسـت     ) تعامل افراد جامعه با يكديگر(
هاي رفاه اجتماعي بر   و تامين مالي خانواده بر عهده مرد و سياست ]اجتماعييك برساخته [  

كنند و شيوه درست زنـدگي همـين اسـت      اين فرض بنا شده كه مردم اين گونه زندگي مي
ايـن شـيوه زنـدگي از طريـق رسـانه بازتوليـد و بازنمـايي        ). 265: 1380آبوت و واالس، (

عنوان  ران در محيط پيرامونش به فهمي از خويش بهشخص از طريق ارتباط با ديگ. شود  مي
پس عامل اساسي شـناخت هويـت جنسـيتي از ايـن منظـر      . زن يا مرد دست خواهد يافت

تمامي صور تعامـل اجتمـاعي و   . ارتباط و كنش ميان فرد و دنياي اجتماعي وي خواهد بود
صـرف نمادهـا هسـتند و    مبني بر توليد و م (Roland Barthes)ارتباط، به تعبير روالن بارت 

  ).193: 1390حاتمي و مذهبي، (باشند   هاي انتقال اين نمادها رسانه مي  يكي از راه
  
  هاي اجتماعي مجازي  شبكه 2.3

 ارتباطات انساني و تعامالت ساختار در را بنياديني دگرگوني ارتباطي نوين هاي فنّاوري ظهور

 كه امكـان  است انساني تعامالت از جديدي نوع گيري شكل اين امر، پيامد. است ايجاد كرده

 وجـود   سـبب بـه   آن تبع به كه دهد گسترش مي مكان و زمان از فراتر به را انساني ارتباطات

يك شبكه ). 5: 1393اخوان ماليري و همكاران، (گردد  مجازي مي اجتماعي هاي شبكه آمدن
را براي اشـخاص فـراهم   است كه اين امكان  اي از خدمات مبتي بر وب  اجتماعي، مجموعه

آورد كه توصيفات عمومي يا خصوصي براي خود ايجاد كنند، يا با ديگر اعضاي شـبكه    مي
ها به اشتراك بگذارند و از ميـان توصـيفات عمـومي     ارتباط برقرار كنند، منابع خود را با آن

  . ديگر افراد، براي يافتن اتصاالت جديد جستجو كنند
اليني هستند كه به افراد اجـازه   هاي اجتماعي، خدمات آن  بر اساس تعريفي ديگر، شبكه

دهند در يك سيستم مشخص و معين پروفايل شخصي خود را داشته باشند، خود را بـه   مي
از . شان را به اشتراك بگذارند و با ديگران ارتباط برقرار كننـد   ديگران معرفي كنند، اطالعات

هاي اجتماعي   ا ديگران را حفظ كرده و همچنين ارتباطشان ب  توانند ارتباط  اين طريق افراد مي
هاي اجتماعي بـراي  در واقع، شبكه. (Boyd & Ellison, 2007: 212)جديدي را شكل دهند 

طور كلي از طريق  به. اند  افزايش و تقويت تعامالت اجتماعي در فضاي مجازي طراحي شده
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مانند عكس كـاربر، اطالعـات شخصـي و    گيرد   افراد قرار مي اطالعاتي كه بر روي پروفايل
هاي ديگران را ببينند و از   توانند پروفايل  كاربران مي  .گردد  عاليق، برقراري ارتباط تسهيل مي

هاي كاربردي مختلف مانند ايميـل و چـت بـا يكـديگر ارتبـاط برقـرار كننـد          طريق برنامه
(Pempek et al., 2009: 228).   

هـاي اجتمـاعي     تـوان گفـت شـبكه     هـاي اجتمـاعي مـي     طور كلي در تعريـف شـبكه   به
هايي هستند كه از يك سايت ساده مانند موتور جستجوگر با اضـافه شـدن امكانـاتي      سايت

گـذاري را بـه كـاربران خـود ارائـه        مانند چت و ايميل و امكانات ديگر خاصـيت اشـتراك  
اينترنت است كه بـدون   هاي اجتماعي، محل گردهمايي صدها ميليون كاربر  شبكه. دهند  مي

فـر،    سـلطاني (پردازنـد    توجه به مرز، زبان، جنس و فرهنگ، به تعامل و تبادل اطالعات مـي 
در حقيقت يك شبكه اجتماعي سايت يا مجموعه سايتي است كه كـاربران آن  ). 53: 1389

آنـان بـه   هاي خود را با ديگران و ديگران هم با   ها، افكار و فعاليت مندي دوست دارند عالقه
  .اشتراك بگذارند

ها در زمينه   بوك كه از جمله پر كاربرترين سايت  در ادامه به معرفي شبكه اجتماعي فيس
هاي اجتمـاعي جديـد     تركيب و ارتقاي ارتباطات اجتماعي موجود و همچنين تشكيل گروه

 بوك، يك سايت اجتماعي است كه توسط سازنده جوان خود فيس. شود  هست، پرداخته مي
در ايـن  . انـدازي شـد   راه 2004در چهارم فوريه سال  (Mark Zuckerberg) مارك زاكربرگ

بوك هسـتند، عكـس،    توان با دوستاني كه داراي حساب كاربري در فيس پايگاه اينترنتي مي
ي از دوستان و آشنايان يك حفلبوك در واقع م محيط فيس. فيلم يا پيغام به اشتراك گذاشت

اين پايگاه با ارائه امكان عضوگيري در تعداد باال، بـه كـاربران اجـازه    . يدآ شمار مي كاربر به
كـاربران در  . دهد تا در هر لحظه دوستان جديـدي را بـه مجموعـه خـود اضـافه كننـد       مي

هـاي خـود را بـه اشـتراك بگذارنـد، پيغـام         توانند عكـس  عنوان يك عضو، مي بوك به فيس
خود و  (Wall)هاي  گذاري كنند، روي والن عالمتها را براي خود و ديگرا  بفرستند، عكس

هاي خود را در ها شوند، گروه جديدي ايجاد كنند، ايدهديگران مطالبي بنويسند، عضو گروه
هـا را بدهنـد و بپذيرنـد و در    هاي گروهي بـه اشـتراك بگذارنـد، انـواع درخواسـت     بحث
  . بوك بازي كنند فيس
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  هاي نوين  هويت و هويت جنسيتي در عرصه رسانه 3.3
هاي   هاي اجتماعي مجازي، اين رسانه  امروزه با گسترش و استفاده بيشتر از اينترنت و شبكه

ها درباره مرد يـا زن نقـش مهمـي در جامعـه ايفـا        ها و ادراك  نوين در شكل دادن به بينش
شـوند    هاي نوين به صورتي بازنمايي مي  مردان و زنان در فضاي مجازي اين رسانه. كنند مي

هـاي جنسـي سـنتي بـه كـار        اي فرهنگي كه در جهت بازسازي نقش  هاي كليشه  كه با نقش
زنان معموال منفعل، تسـليم و كـم اهميـت هسـتند و در مشـاغل      . روند، سازگاري دارند مي

هـا تحميـل    به آنشان   شان و عدم پيچيدگي  شان، عواطف  اي كه جنسيت  كننده فرعي و كسل
ايـن  . شـوند   شوند و مردان با خصوصياتي برعكس ايـن نمايانـده مـي     كرده است، ظاهر مي

هـاي جنسـي و عـدم      ها با نشان دادن مردان و زنان به اين صورت بـر ماهيـت نقـش     رسانه
  ).246: 1384استرنياني، (گذارند   برابري جنسي صحه مي

  :   اند  در زندگي روزمره، سه نقش كلي قائل شده هاي نوين  به طور كلي، براي اين رسانه
  .كنند  كمك مي) سازي  هويت(شدن هويت   هاي نوين به فرايند ساخته  اين رسانه) 1
  .كنند  به فرايند معنايابي كمك مي) 2
زنـدگي روزمـره مبتنـي بـر     . كننـد   مند شدن زنـدگي روزمـره كمـك مـي      به ساخت) 3
گيبينـز و  (شـود    ها براي عادت بخشيدن به زندگي استفاده مـي   هاست و از اين رسانه  عادت

  ).23: 1388بوريمر، 
هايي تازه در مقابل   هاي اجتماعي مجازي عرصه  ويژه اينترنت و شبكه هاي نوين به  رسانه

هـاي مجـازي و اينترنـت و      تعـاملي بـودن ايـن شـبكه    . انسان عصر حاضر گشـوده اسـت  
ها بتواننـد از طريـق صـفحه كليـد بـا        را فراهم آورده كه انسانها، اين امكان   هاي آن قابليت

هاي مجازي را جعـل كننـد و بـا      يكديگر ارتباط پيدا كنند و در فضايي مجازي انواع هويت
در فضـاي  . هاي مجازي تبديل گـردد   اين شيوه فضاي اينترنت به فضاي تعامل ميان هويت

. كند  تغيير مي» خود«و » من«لسفي از هويت، هاي اجتماعي اينترنتي، تعاريف ف  مجازي شبكه
هايي متغير در فضايي متغير است؛ گـاه بيـانگر     هويت كه در فضاي مجازي عبارت از مولفه

نماياند كـه در اجتمـاع     هاي مخفي شخصيت فردي او را مي  هاي فرد است و گاه جنبه  آرمان
از ). 198: 1390حـاتمي و مـذهبي،   (ها نيست   زير نقابي كه بر صورت دارد قادر به بيان آن

كنـد امـا     سوي ديگر در عالم واقع يك فرد با يك هويت با طرف مقابل ارتباط برقـرار مـي  
دهد كه بتواند در يك لحظه چند هويت مختلف و گاه متضاد   اينترنت به او اين امكان را مي

ن امـروزي فضـاهايي   هاي نـوين بـراي انسـا     بنابراين رسانه). 18: 1377پاستر، (داشته باشد 
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تعريف و برداشت انسان در عصر حاضر از زمان و مكـان دگرگـون   . اند  مجازي پديد آورده
» مـن اينترنتـي  «شده و از اين رو در اين فضاهاي مجازي هويت مجازي يا به عبارت ديگر 

  ).162: 1392آبادي و زارعيان جهرمي،  باقري دولت(پديد آمده است 
هاي نوين گفتني است كه از آنجـايي    در عرصه اين رسانه در مورد هويت جنسيتي هم

كه جنسيت و هويت جنسيتي، شيوه مهم و قدرتمندي در درك ما از جهان اسـت، جامعـه   
تا حد زيادي سوگيري جنسيتي دارد و كودكان و نوجوانان به سـرعت دانـش مربـوط بـه     

هـاي اجتمـاعي     اينترنت و شبكهچون   هاي جمعي هم  گيرند و اين رسانه  جنسيت را فرا مي
بـه همـين   . دهنـد   اند و هم به آن شـكل مـي    هاي فرهنگي  كننده كليشه  مجازي، هم منعكس

كننـد اينترنـت بـه طـور نمـادين زنـان را         اذعان مي (Tachman)خاطر كساني مثل تاچمن 
ه مـردان در  راند و با نشان دادن اكثريت قاطع و خـرد كننـد    گيرد و به حاشيه مي  ناديده مي

قـدر هـم مهـم نيسـتند       ن  گويـد كـه زنـان آ     همه انواع محصوالت در واقع به جامعـه مـي  
  ).125: 1381زاده،   مهدي(

اي بازنمـايي    ها يا موجوداتي ابزاري و حاشيه  عنوان ابژه در فضاي مجازي معموال زنان به
ـ       . شوند مي همچنـين در  . دارددر حالي كه اين بازنمـايي ربطـي بـه زنـدگي پيچيـده زنـان ن

هاي فرهنگي ناديده   هاي نوين، زنان به عنوان مخاطبين، شنوندگان و بينندگان فرآورده رسانه
عنوان  اي به  هاي فرهنگي و هم در فرهنگ رسانه  سان زنان هم در نظريه  بدين. شوند  گرفته مي

). 201: 1390مـذهبي،  حـاتمي و  ( اند  اي اجتماعي ناديده گرفته و به حاشيه رانده شده  مقوله
ها يا تصورات قالبي   هاي نوين نقش بازنمايي كليشه  مدعي شويم رسانه توانيم  گونه، مي  بدين

  .گيرند  جنسيتي را به عهده مي
 

  چارچوب نظري .4
. در جوامع امروزي، برشمردن عوامل تاثيرگذار بر ذهنيت و هويت انسان ناممكن شده است

كنند و با هر لباسي كـه    تحت تاثير كاالهايي است كه مصرف ميها   هويت بسياري از انسان
ايماژهايي كه . كنند  برند هويتي تازه پيدا مي  خرند و به خانه مي  پوشند و هر چيزي كه مي  مي
شـان    خوانند، چگونگي انديشيدن با جنسيت خود و موضع و ديدگاه  بينند، مطالبي كه مي  مي

هايي كه كه به آن اعتقاد دارند يـا ندارنـد،     و آرزوها و دگرگوني ها  نسبت به اجتماع و آرمان
هـا يكـي از     در واقع، رسـانه ). 270: 1380باغي،   قره(گيري هويت نقش دارند   همه در شكل

هـاي اوليـه تـا      از رسانه. شوند  سازي در جوامع محسوب مي  عوامل اصلي در جريان هويت
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اي در شكل دادن و جهـت دادن بـه هويـت      طات رسانهاي و ارتبا  اشكال جديد فنون رسانه
هاي مربـوط    چنان كه در اكثر نظريات مربوط به هويت و نظريه. نقش مهمي بر عهده دارند

 .سازي آنها توجه شده است  ها، به نقش هويت  به تاثيرات رسانه

فرهنگي عمـل   مثابه شيوه تبادل نظر ها به  ، رسانه)70 - 71: 1388(از نظر گيبنز و بوريمر  
ها با ضـرس قـاطع بـه      رسانه. ها كامالً متناقض هستند  البته اين انگيزه بخشي رسانه. كنند مي

گويد اين روش توست، يا تو بايد ايـن گونـه رفتـار كنـي، بلكـه آنهـا دائمـاً          هيچ كس نمي
اب و گويند و اين وظيفه ماست كه بين اين پيامدها دست به انتخ  چيزهاي متفاوتي به ما مي

هـايي گـرايش پيـدا      ها مردم به آن پيام  از ميان خروجي متنوع و پيچيده رسانه. گزينش بزنيم
هايي مناسب براي موقعيت هر روزه   رسد يعني پيام  ها مناسب به نظر مي كنند كه براي آن  مي

 .شان  و معمولي

تعامل متقابل ميان فرد و محيط اطراف او كـه جنبـه نمـادين    ) 2001( (Lull)از نظر لول 
بندي زنان و مردان در دو گروه جداگانه   شود كه نتيجه آن طبقه  دارد منجر به خلق معاني مي

محيط پيرامون ما . شود  بندي باعث تجارب جداگانه زنان و مردان مي  خواهد بود و اين دسته
رداشت ما از خود به عنوان زن يا مرد و برداشت ما از نوع رفتار، از طريق نمادها و معاني، ب

  .دهد  مان را شكل مي  هاي جسمي  افكار و حتي ويژگي
. از عناصر مهم در اين ارتباط و تعامل نمادين، زمان و مكان است) 1378( به نظر گيدنز

ي تعامـل  اشـكال ابتـداي  . گيـرد   هر گونه تعامل در ظرف زماني و مكاني خاص صورت مـي 
نيازمند مجاورت فيزيكي و زماني كنشگران بود، اما در عصر حاضر، تصاوير عرضه شده در 

واسطه همانـا    اين تجربه با. واسطه پديد آورده است  ها تار و پود خاصي براي تجربه با رسانه
  .گيري تاثيرات زماني و مكاني دور دست با تجربيات حس آدمي مرتبط است  در

طالعاتي و ارتباطي به خصوص ارتباطات راه دور نقش مهمـي در تعيـين   هاي ا  فناوري
ارتباط ما با ديگران دارند و در نتيجه تاثيرهاي انكارناپذيري بر نحوه تفكر ما و اين كه چـه  
كسي هستيم، خواهند گذاشت بايد در نظر داشـت كـه در دنيـاي جديـد بـا گسـتردگي و       

هـاي ارتبـاطي و     و جامعه اغلب در چارچوب رسانهپيچيدگي آن ارتباط و تعامل ميان افراد 
اگر چه اشكال ابتدايي برقراري تعامالت نمادين نيـز همچنـان بـه    . شود اطالعاتي انجام مي

توان گفت ارتباط متقابل و رو در روي افراد با يكديگر و   پس مي. دهند  حيات خود ادامه مي
گيري هويت جنسيتي تاثير  ها، در شكل  رسانهواسطه   همچنين ارتباط غيرمستقيم ميان افراد با 

  .دارند
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از نظر جنكينز جنسيت آشكارترين وجه هويت فردي است كـه در تعامـل بـا ديگـران     
تعيين جنسيت اغلب بدون اين كه نوزاد در آن هنگام بـه آن معرفـت پيـدا    . شود  ساخته مي

هـاي    مـاعي از تفـاوت  تفكيك جنسي كه به طـور اجت . شود  كند، از همان روز اول آغاز مي
ها و محتـواي آن    مشخصه. زيستي ساختار گرفته است، وجه رايج همه جوامع انساني است

. كند، منتهي در همه جا تفكيـك جنسـي وجـود دارد     از يك محل تا محل ديگر تفاوت مي
كنند و از همان آغاز كسـب    ديگران از همان آغاز كار نوزادان را بنا به جنس آنها تعريف مي

. يابـد   ها سـاختار مـي   زيند، غالبا بنا به جنس آن  آگاهي تعاملي، محيطي كه نوزادان در آن مي
از . يابند  اي از خودشان بر پايه جنسيت دست مي  يافته  كودكان خيلي زود به شناسايي تجسم

بندي گـروه باشـد، يـك هويـت       نظر جنكينز، جنسيت پيش از آن كه اصلي مربوط به شكل
جنكينـز،  (يعني همواره از منظر بيروني تعريف شده است . بندي است  به رده جمعي مربوط

1381 :102 .(  
هـاي    ها بر له فردي بودن جنسيت، همه جوامع انساني و همه ديدگاه  رغم استدالل  علي

اند و اين امـر موضـوعي جمعـي      فرهنگي از جهان به شدت از لحاظ جنسي ساختار يافته
هـاي زنـدگي و    بنـدي اسـت و بـراي فرصـت      اصـول رايـج طبقـه   جنسيت يكي از . است

بـه ايـن ترتيـب جنسـيت از     . هاي بسياري اسـت   تجربيات همه طبقات مردم متضمن الزام
خويشاوندي يا تعلق قومي كه در وهله اول نوعي از اصول شناسايي گروه هستند، متمـايز  

نگام تولـد بـه طـور مشـخص     يافته بايد در ه  عالوه بر آن جنسيت هر فرد تجسم. شود  مي
بينـي كـرد     توان از مشخصات موضعي راجـع بـه تولـد پـيش      شناخته شود زيرا آن را نمي 

  ).108: 1385عريضي و همكاران، (
بررسي مفهوم هويت جنسيتي بر اساس ديدگاه نظري جنكينز چارچوب اصلي پژوهش 

جتماع و ديالكتيـك  هويت جنسيتي محصول ا) الف: دهد  دست مي حاضر را به شرح زير به
گيري آن نيز از طريق ارتباط متقابل فرد و جامعه ميسر   پس شكل. متقابل فرد و جامعه است

در اين رهگذر ارتباط و تعامل ميان فرد و جامعـه مفهـوم كليـدي در سـاخت     . خواهد بود
تعامل ميان فرد و جامعه در عرصه هويت جنسـيتي بـه واسـطه    ) ب. هويت جنسيتي است

در حقيقت ماهيت نمادين ساخت هويت بايد همـواره در  . هاست  از نمادها و سمبلاستفاده 
چه در اين بحث مورد نظر است بخشـي از هويـت جنسـيتي فـرد      آن ) پ. نظر گرفته شود

اي بـه نظـام ذهنـي فـرد       گيرد و از طريق نمادهاي رسـانه   است كه از طريق رسانه شكل مي
  ).85: 1385عريضي و همكاران، (شود  منتقل مي
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 هاي زير را طرح توان فرضيه در مجموع با تكيه بر چارچوب نظري و پيشينه پژوهش مي

  :نمود
  .هاي آن بيش از حد متوسط است  هويت جنسيتي دانشجويان و شاخص) 1
  .اي معنادار وجود دارد  بوك رابطه  بين جنس و استفاده از شبكه اجتماعي فيس) 2
  . اي معنادار وجود دارد  بوك و هويت جنسيتي رابطه  بين مدت زمان عضويت در فيس) 3
  .اي معنادار وجود دارد  بوك و هويت جنسيتي رابطه  بين ميزان استفاده از فيس) 4
  .هاي آن در بين دختران و پسران متفاوت است  هويت جنسيتي و شاخص) 5
  

  پژوهش   روش .5
واقعي نيست، و فضـايي اسـت   جايي كه فضاي مجازي داراي مكان خاصي در دنياي  از آن

اي و مجازي، و با لحاظ كردن اين نكته كه دسترسي به كاربران متنوع و متفـاوت    بين رايانه
بـوك عمـالً در دنيـاي واقعـي بـه علـت پراكنـدگي جغرافيـايي آنـان            شبكه اجتماعي فيس

اي كاربري بوك در فض  باشد، و اصوالً مطالعه يك كاربر شبكه اجتماعي فيس  پذير نمي امكان
تر است، در اين پيمايش از تكنيك پرسشـنامه    تر و پربازده  و در محيط مورد مطالعه، شايسته

جمعيت آماري اين پيمايش نيز شامل دانشجويان كـاربر شـبكه   . اينترنتي استفاده شده است
در پيمايش فوق به علت موجود و در دسـترس  . بوك دانشگاه اصفهان است  اجتماعي فيس

گيري مشخص و پراكندگي جمعيت آماري مورد نظـر، از   يچ گونه چارچوب نمونهنبودن ه
  .هاي در دسترس و داوطلبانه استفاده شده است  احتمالي با استفاده از نمونه گيري غير  نمونه

هزار نفر از دانشجويان كاربر  در واقع، پرسشنامه اين پژوهش در ابتدا براي نزديك به دو
هاي بازگشته و تكميل     هان فرستاده شد و در مرحله بعد، از پرسشنامهبوك دانشگاه اصف  فيس

شده توسط كـاربران، بـا توجـه بـه تعريـف جمعيـت آمـاري پـژوهش و پـس از حـذف           
الزم . پرسشنامه مورد ارزيابي و استفاده قرار گرفـت  313دار در نهايت   هاي مسئله پرسشنامه

عدم اطالع درست از تعداد واقعي جمعيـت   به توضيح است كه اين حجم نمونه با توجه به
هاي رايج تعيين حجم نمونه،   آماري مورد مطالعه و متعاقب آن عدم امكان استفاده از فرمول

  .هاي مشابه انتخاب شده است  به طور تجربي و با عنايت به حجم نمونه در پژوهش
ظـور از هويـت   توان گفت كـه من   همچنين، با مرور ادبيات مربوط به هويت جنسيتي مي

هاي فرد نسبت به جنسيت خويش است كـه تحـت     جنسيتي، آن بخش از رفتارها و نگرش
با توجه به اين تعريف و با مرور پيشـنيه و  . گيرد  تاثير شرايط فرهنگي و اجتماعي شكل مي
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تصور از خـود، روابـط   : چارچوب نظري تحقيق، هويت جنسيتي داراي ابعاد مختلفي چون
هاي خانوادگي، نيازهاي مصرفي و الگوي مرجع رفتـاري    و جامعه، نقش قدرت در خانواده

دهنـده هويـت جنسـيتي در مـدل نظـري        هاي تشكيل  است، كه با توجه به اين ابعاد، مؤلفه
در مؤلفـه تصـور از   . هاي مختلف تهيه و در پرسشنامه تنظـيم گرديـد    تحقيق لحاظ و گويه

در بعـد  . حوه عمل آنها مورد پرسش قرار گرفـت خود، زيبايي افراد و رسيدگي به خود و ن
ها در رابطه بـا سـطح قـدرت در خـانواده و      روابط قدرت، نگرش افراد و نحوه عملكرد آن

. هاي خانوادگي، انجام كارهاي خانه مورد پرسش واقع شد  در مؤلفه نقش. جامعه لحاظ شد
، فيلم و سينما توجـه  در بعد نيازهاي مصرفي، به مدل لباس، آرايش مو و صورت، موسيقي

و در مؤلفه الگوي مرجع رفتاري، به الگوها و نقش دوستان در عرصه واقعيت و . شده است
  . فضاي مجازي پرداخته شده است

عالوه بر اين، براي سنجش ميزان قابليت اعتماد پرسشنامه از آلفاي كرونباخ استفاده شده 
اين محاسبات در جدول شماره . دست آمد هب 7/0براي تمام متغيرها ميزان آلفا بيش از . است

   .نشان داده شده است 1
  ضرايب آلفاي كرونباخ براي متغيرهاي پرسشنامه. 1جدول 

 مقدار آلفاي كرونباخ تعداد گويه متغير
  76/0 7 تصور از خود
  75/0 9 روابط قدرت

  74/0 12 نقش هاي خانوادگي
  77/0 13 نيازهاي مصرفي

  73/0 8 الگوي مرجع رفتاري

  
  هاي پژوهش  يافته. 6

بخش توصيفي كه به معرفي سيماي : هاي پژوهش حاضر در دو بخش قابل ارائه است  يافته
  .پردازد و بخش استنباطي كه به آزمون فرضيات تحقيق اختصاص دارد  پاسخگويان مي
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  هاي سني و جنس توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب گروه. 2جدول 

  
  هاي سنيگروه

وع
جم

م
  

20زير
 سال

24- 21 
29-
25 

30-
34 

39-
35 

44-
40 

50-
45 

 جنس

 زن
 219 4 0 3 31 94 65 22 تعداد

 70 3/1 0 1 9/9 30 8/20 7 درصد

 مرد
 94 3 0 3 16 36 32 4 تعداد

 30 1 0 1 1/5 5/11 2/10 3/1 درصد

  مجموع
 313 7 0 6 47 130 97 26 دتعدا

 100 2/2 0 9/1 15 5/41 31 3/8 درصد

درصد از پاسـخگويان را مـردان و    30آمده است در مجموع  2گونه كه در جدول   همان
بر اساس آمار فوق، بيشترين تعداد پاسخگويان در گروه . دهند  درصد را زنان تشكيل مي 70

سـال قـرار    44تـا   40پاسخگويان در رده سـني  هيچ يك از . سال قرار دارند 25 - 29سني 
  .ندارند

  هاي آن بر حسب فراواني و درصد  ميزان هويت جنسيتي افراد و شاخص. 3جدول 

تصور از  
 خود

روابط
 قدرت

هاينقش
 خانوادگي

نيازهاي 
 مصرفي

الگوي مرجع 
 رفتاري

هويت 
  جنسيتي

كامالً 
 موافقم

 220 218620فراواني

 70 6/08/59/14/6 درصد

 موافقم
 10742 3621118135فراواني

 2/344/13 5/114/678/51/43درصد

 نظر بي
 160267  1898099146فراواني

 1/513/85  4/606/256/316/46درصد

 مخالفم
 224 8448212فراواني

 73/1 8/263/12/268/3درصد

كامالً 
  مخالفم

 20 201080فراواني

 6/00 6/005/340درصد

 كل
 313313 313313313313فراواني

 100100 100100100100درصد
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بـر  . هاي آن، قابل مشـاهده اسـت    در جدول فوق ميزان هويت جنسيتي افراد و شاخص
شود كه در   مشاهده مي) موافقت باال تا موافقت پايين( 5تا  1اساس جدول فوق و نمره بين 
درصد از پاسخگويان، نظري در زمينـه هويـت جنسـيتي     85متغير هويت جنسيتي، بيش از 

هيچ كس در اين مورد در حد . شان مشخص است  درصد هويت جنسيتي 13ندارند، حدود 
هاي هويت جنسـيتي بايـد گفـت كـه در مـورد        در زمينه شاخص. بسيار باال يا پايين نيست

موافق بودن در اين متغير به منزله اهميت . مال مخالفنددرصد كا 27تصور از خود، نزديك به 
درصد از افراد، با روابـط قـدرت    73در زمينه روابط قدرت، بيش از . باشد  دادن به خود مي

در زمينـه  . هاي مردساالرانه است  موافق بودن در اين سوال به منزله پذيرش ديدگاه. موافقند
. رصد از پاسخگويان مخالف و كامال مخالفندد 61هاي خانوادگي، نزديك به   شاخص نقش

در . پـذيرد   هـاي خـانوادگي را مـي     مخالف بودن در اين سوال به اين معناست كه فرد نقش
موافقت در اين سوال يعنـي  . شاخص نيازهاي مصرفي، حدود نيمي از پاسخگويان، موافقند

درصد از  41يش از در شاخص الگوي مرجع رفتاري، ب. كه نيازهاي مصرفي در فرد باالست
موافقت در اين سـوال بـه معنـاي ايـن اسـت كـه فـرد،        . اند  پاسخگويان ابراز موافقت كرده

  . دهد  اش ترجيح  مي  دوستانش را به خانواده
هـاي آن، بيشـتر از     در فرضيه اول آمده است كه هويت جنسيتي دانشجويان و شـاخص 

اي بـه ارزيـابي ايـن فرضـيه       نمونـه تك  Tبدين منظور با محاسبه آزمون . حد متوسط است
و سطح معنـاداري و مقـدار كمينـه و بيشـينه را      Tآماره آزمون  4جدول . خواهيم پرداخت

كمتر از حد متوسـط  افراد،  هويت جنسيتيدست آمده،  با توجه به ميانگين به .دهد نشان مي
هـاي    نقـش تصـور از خـود و   : توان گفت  هاي آن مي  اما در مورد شاخص. است) 6933/2(

ها، شامل روابـط قـدرت، نيازهـاي      خانوادگي، بيشتر از حد متوسط هستند و ساير شاخص
كه مقادير سطح  با توجه به اين . مصرفي و الگوي مرجع رفتاري، كمتر از حد متوسط هستند

هـا رد   در آن) µ=3(باشد، فـرض صـفر    مي 05/0هاي فوق، كوچكتر از  معناداري در آزمون
جا كه مقادير كمينه و بيشينه فواصل اطمينان براي اختالف از ميانگين در سـه   از آن. شود مي

در دو . شـود  پذيرفتـه مـي   µ>3ها فـرض   مورد مورد منفي و كوچكتر از صفر است، در آن
هاي خانوادگي؛ مقادير كمينه و بيشـينه فواصـل اطمينـان بـراي       مورد تصور از خود و نقش

. شـود  پذيرفتـه مـي   µ<3ها فـرض   ر از صفر است، در آناختالف از ميانگين مثبت و بزرگت
  .باشند  بنابراين هويت جنسيتي افراد و سه بعد آن، كمتر از حد متوسط مي
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  آن ابعادو  هويت جنسيتياي براي   تك نمونه Tآزمون  .4دول ج
 3=نمره آزمون

مقايسه با  
 حد متوسط

براي%95فاصله اطمينان
تفاوت  اختالف ميانگين ها

  ميانگين
سطح 
 معناداري

 t ميانگين

 حد پايين حد باال
از حد  تربيش

 متوسط
71/0  50/0  60/0  000/0 60/3 36/11 

تصور از 
 خود

كمتر از حد 
 متوسط

22/1 -  36/1 -  29/1 -  000/0 70/1 76/36- 
روابط 
 قدرت

بيشتر از حد 
 متوسط

97/0  74/0  85/0  000/0 85/3 80/14 
هاي  نقش

 خانوادگي

كمتر از حد 
 متوسط

38/1 -  55/1 -  47/1 -  000/0 52/1 69/34- 
نيازهاي 
 مصرفي

كمتر از حد 
 متوسط

12/0 -  36/0 -  24/0 -  000/0 75/2  04/4 -  
الگوي 
مرجع 
 رفتاري

كمتر از حد 
 متوسط

هويت   -07/10  69/2 000/0  - 30/0  - 36/0  - 24/0
 جنسيتي

اي معنـادار وجـود     بوك رابطه  كند كه بين جنس و استفاده از فيس  فرضيه دوم مطرح مي
در هر مورد آماره  5در جدول . كنيم  براي آزمون اين فرضيه از آزمون كرامر استفاده مي. دارد

شود بين جنس بـا   همان طور كه مشاهده مي. آزمون و سطح معناداري نشان داده شده است
  . اي وجود ندارد  بوك رابطه  مدت زمان عضويت و ميزان استفاده از فيس

  فرضيه دوم پژوهش آزمون .5دول ج
  وضعيت پذيرش  سطح معناداري ميزان آماره متغير

  رد فرضيه  380/0 11/0 رابطه جنس و مدت زمان عضويت
 رد فرضيه  325/0 10/0 رابطه جنس و ميزان استفاده

بوك و هويت جنسيتي دانشجويان دختر   فرضيه سوم و چهارم به ارزيابي استفاده از فيس
به ارزيابي آماره آزمون كندال و سطح معنـاداري   6بدين منظور در جدول . پردازد و پسر مي

توان توضيح داد كه  هاي به دست آمده مي با توجه به جدول زير و فراواني. خواهيم پرداخت
امـا از طـرف ديگـر    . تري دارند  بوك هستند، هويت جنسيتي مشخص  افرادي كه عضو فيس
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بـوك   رابطه معكوسي بين هويت جنسيتي و مدت زمان عضويت و ميزان اسـتفاده از فـيس  
بـوك   به عبارت ديگر، هر چه مدت زمان عضـويت و ميـزان اسـتفاده از فـيس    . وجود دارد

  .شود بيشتر باشد، هويت جنسيتي كاربران تضعيف مي
  ت جنسيتيبوك و هوي  بررسي رابطه شبكه اجتماعي فيس .6 جدول

  آزمون فرضيه    سطح معناداري مقدار متغير
 تاييد فرضيه  006/0 25/0 رابطه هويت جنسيتي و عضويت در فيس بوك

 تاييد فرضيه  005/0 -22/0 رابطه هويت جنسيتي و مدت زمان عضويت

 تأييد فرضيه  006/0 -27/0 رابطه هويت جنسيتي و ميزان استفاده

هـاي آن در بـين دختـران و      كه هويت جنسـيتي و شـاخص  كند   فرضيه پنجم مطرح مي
هاي مستقل به ارزيـابي  براي نمونه Tبدين منظور با استفاده از آزمون . پسران متفاوت است

   .هاي آزمون و سطوح معناداري در جدول زير آمده است  آماره. اين فرضيه خواهيم پرداخت
  هاي مستقلبراي نمونه T آزمون .7دول ج

آماره   ميانگين  
t  

سطح 
  معناداري

 %95فاصله اطمينان
  ها براي اختالف ميانگين

پذيرش 
  فرضيه

  ارزيابي فرضيه
  حد باال حد پايين

تصور از 
 خود

  71/3  زن
  تأييد  57/0  12/0  002/0  04/3

زنان بيش از 
مردان به خود 

  36/3  مرد  .دهند اهميت مي

روابط 
 قدرت

  68/1 زن

  رد  08/0  - 22/0  360/0  - 91/0

بين ميانگين زنان 
و مردان، تفاوت 
معناداري وجود 

  .ندارد
  75/1 مرد

هاي  نقش
 خانوادگي

  10/4 زن

  تأييد  05/1  59/0  000/0  06/7

زنان بيش از 
هاي مردان، نقش

خانوادگي را مي 
  .پذيرند

  27/3 مرد

نيازهاي 
 مصرفي

  36/1 زن
  تأييد  - 36/0  - 71/0  000/0  - 15/6

مردان بيش از 
زنان، نيازهاي 
 .مصرفي دارند

  90/1 مرد
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 نسبت به 
بيشتر به 
ان خود 

دهند ت مي
 .خانواده

نگين زنان 
ن، تفاوت 
ي وجود 

 .دارد

ده از نـرم  
جنسيتي از 
ثير متغيـر   

متغيـر  . د 
ران تـاثير   

توان   ي مي
ده، نشان 

دي و وحيد قاسمي

  تأييد

مردان
زنان ب
دوستا
اهميت
تا خ

  رد

ميانگبين 
و مردان
معنادار
ند

مدل با استفاد. 
يعني هويت ج

شود كه تـاثي  مي
دهنـد  نشان مي

 جنسيتي كـاربر

طور كلي به. ست
 مدل ترسيم شد

 .ش داده شوند

 04/0  

 14/0  

سيم شده است
ر پنهان وابسته ي
ستگي مشاهده م
سيتي كاربران را

بر هويت - 0/

  ختاري

ش مدل آمده است
بنابراين. هستند
ها پوشش  نظريه

0/0  55/0 -

78/0  11/0 -

هش حاضر ترس
شود كه متغير  ي

و ضريب همبس
 بر هويت جنس

25زان استفاده

مدل معادله ساخ. 1

عيارهاي برازش
دل قابل قبول ه
 تا حدودي با ن

31/2 -  21

26/0  89

 ساختاري پژوه
ه و مالحظه مي

دو همچنين .ت
بوك عي فيس

و متغير ميز - 0/

1شكل 

ترين مع  از مهم
هاي برازش مد

توانند بي ما مي

 66/2 زن

 96/2 مرد

 69/2 زن

 68/2 مرد

مه، مدل معادله
A رسم گرديده

شكيل شده است
اجتما  ني شبكه

/20ن عضويت

تعدادي، 8دول
ه  مامي شاخص

هاي تجرب   داده

الگوي 
مرجع 
 رفتاري

هويت 
  جنسيتي

  
در ادامه

Amosافزار 

پنج بعد تش
مستقل يعني
مدت زمان

  .دارند

 
 

در جد
گفت كه تم

دهد كه  مي
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  هاي برازش مدل  شاخص. 8جدول 
هاي  صشاخ

  برازش مطلق
 هاي برازش مقتصد شاخص هاي برازش تطبيقي شاخص

GFI AGFI CFI NFI TLI PCFI PNFI RMSEA CMIN/DF 

90/0  89/0 92/0  92/0 90/0 67/0 61/0 05/0 22/3 

  
 گيري  بحث و نتيجه .7

هاي آن بيش   هاي پژوهش حاكي از آن است كه هويت جنسيتي دانشجويان و شاخص يافته
كمتـر از حـد   افراد،  هويت جنسيتيدست آمده،  با توجه به ميانگين به .متوسط استاز حد 

هاي   تصور از خود و نقش: توان گفت  هاي آن مي  اما در مورد شاخص. است) 69/2(متوسط 
ها، شامل روابـط قـدرت، نيازهـاي      خانوادگي، بيشتر از حد متوسط هستند و ساير شاخص

كه مقادير سطح  با توجه به اين. كمتر از حد متوسط هستندمصرفي و الگوي مرجع رفتاري، 
هـا رد   در آن) µ=3(باشد، فرض صـفر   مي 05/0هاي فوق، كوچكتر از  داري در آزمون معني
جا كه مقادير كمينه و بيشينه فواصل اطمينان براي اختالف از ميانگين در سـه   از آن. شود مي

در دو . شـود  پذيرفتـه مـي   µ>3ها فـرض   نمورد مورد منفي و كوچكتر از صفر است، در آ
هاي خانوادگي؛ مقادير كمينه و بيشـينه فواصـل اطمينـان بـراي       مورد تصور از خود و نقش

. شـود  پذيرفتـه مـي   µ<3ها فـرض   اختالف از ميانگين مثبت و بزرگتر از صفر است، در آن
 .ندباش  بنابراين هويت جنسيتي افراد و سه بعد آن، كمتر از حد متوسط مي

بـوك و    هاي پژوهش اين است كه بين عضويت در شبكه اجتمـاعي فـيس   از ديگر يافته
بـوك هسـتند، هويـت      افرادي كه عضـو فـيس  . اي معنادار وجود دارد  هويت جنسيتي رابطه

اما از طرف ديگر رابطه معكوسي بين هويت جنسيتي و مدت . تري دارند  جنسيتي مشخص
عبارت ديگر، هر چه مدت زمان  به . بوك وجود دارد  فيس زمان عضويت و ميزان استفاده از
گيري هويت جنسيتي با مشكل رو  بوك بيشتر باشد، شكل  عضويت و ميزان استفاده از فيس

بوك عامل  توان گفت كه عضويت در فيس  بنابراين، مي. شود تر مي به رو گرديده و مخدوش
تواند   ا استفاده بيش از حد از آن ميباشد ام  تاثيرگذاري بر مشخص شدن هويت جنسيتي مي

  . آنها را از هويت جنسيتي خود دور كند
دهنـد و    دهند كه زنان بيش از مردان به خود اهميت مـي   ها نشان مي  يافتهعالوه بر اين، 

مـردان بـيش از زنـان، نيازهـاي مصـرفي      . پذيرند  هاي خانوادگي را مي  بيش از مردان، نقش
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امـا در مـورد   . دهند تا خانواده  زنان بيشتر به دوستان خود اهميت مي مردان نسبت به. دارند
توان گفـت كـه بـين ميـانگين زنـان و مـردان، تفـاوت          روابط قدرت و هويت جنسيتي مي

طبـق  . استفاده كرد) 2001(توان از نظريه لول   در توضيح اين امر مي. معناداري وجود ندارد
حيط اطراف او كه جنبـه نمـادين دارد منجـر بـه خلـق      باور وي، تعامل متقابل ميان فرد و م

بندي زنان و مردان در دو گروه جداگانه خواهد بود و ايـن    شود كه نتيجه آن طبقه  معاني مي
محيط پيرامون ما از طريق نمادها و . شود  بندي باعث تجارب جداگانه زنان و مردان مي  دسته

رد و برداشت ما از نـوع رفتـار، افكـار و حتـي     عنوان زن يا م  معاني، برداشت ما از خود به
  .دهد  مان را شكل مي  هاي جسمي  ويژگي

هاي نوين، خواه آشكار و خواه  توان گفت كه رسانه هاي باال مي در توجيه و تحليل يافته
عنوان فرد كيستيم و چگونه بايـد در    كه ما به اين . هاي جنسيتي هستند نهان مملو از گفتمان

ف رفتار كنيم بخشي از فرهنگ جنسيتي اسـت كـه توسـط نهادهـايي چـون      فضاهاي مختل
در عصر فراواقعيت كه تمايز ميان امر واقع و مجاز مخدوش گشـته  . شود رسانه بازتوليد مي

صـادقي فسـايي و   (تري يافته اسـت   ها اهميت افزون هاي جنسيتي در رسانه است، بازنمايي
از نگاه گذشته سنتي به هويت جنسيتي كه زن را امروزه دختران و زنان ). 59: 1384كرمي، 

دانست فاصله گرفته و به سـوي نگرشـي مـدرن بـه هويـت       موجودي ضعيف و وابسته مي
دانـد، حركـت    هـاي مشـخص مـي    جنسيتي كه زنان را موجوداتي مستقل، قوي و با قابليت

روي به  و پيش هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي در تغيير اين نگرش ترديد فناوري بي. كنند مي
هـاي   اين تاثير توسـط مولفـه  . اند چون و چرا و فراواني داشته سوي ديدگاهي مدرن تاثير بي

   :گردد زير روشن مي
الگوي استفاده از ) ميزان استفاده از رسانه و ج) ميزان دسترسي افراد به رسانه؛ ب) الف

  .ير داردطور مستقيم بر نگرش افراد به هويت جنسيتي خود تاث رسانه كه به
كه چه ارتباطي ميـان   توان به پرسش حاضر مبني بر اين با توجه به مطالب بيان شده، مي

بوك و نوع نگرش جوانـان بـه    مدت زمان عضويت و ميزان استفاده از شبكه اجتماعي فيس
چگـونگي تاثيرپـذيري افـراد از    : هويت جنسيتي خـود وجـود دارد؟ چنـين پاسـخ داد كـه     

اين چگونگي . باشد هاي آنان با يكديگر متفاوت مي ي با توجه به ويژگيا هاي رسانه بازنمايي
اي و شكل دادن  گرانه از محتواهاي رسانه تاثيرپذيري بستگي به تفسير آنان و استفاده انتخاب

همچنين گفتني است كه اگر چـه دسترسـي بـه رسـانه     . به محتواهاي مورد عالقه آنان دارد
تواند بر نگرش و هويت جنسيتي تاثير داشـته   از آن مي بوك و استفاده خاصي همچون فيس
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ها نيز در اين فرايند نقـش مهمـي    باشد ولي تغييرات داخلي جامعه و عوامل دروني خانواده
وسيله مطالب  هاي ارائه شده به هماهنگي و همراه شدن اين تغييرات با الگوها و روش. دارند
 .يير در هويت جنسيتي بيشتر مالحظه شودشود كه تغ هاي اجتماعي مجازي، باعث مي شبكه
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