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روش بررسي پژوهش، از نوع كمي و مشخصا پيمـايش بـوده و از پرسشـنامه بـراي     
هاي بدست آمده نشان از آن دارد ميان مدت آوري اطالعات استفاده شده است. دادهجمع

زمان عضويت در اينستاگرام، ميزان اسـتفاده از اينسـتاگرام و در نهايـت، انگيـزه و هـدف      
  ور و بازتعريف هويت جنسيتي، رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد.استفاده از شبكه مذك

  تيهو فيبازتعر ،يمجاز ياجتماع هايشبكه ت،يبحران هو ،يتيجنس تيهو ها: هكليدواژ
  

  . مقدمه1
 )Gender Identity» (يتيجنس تيهو«

 رياست كه تحـت تـأث   شيخو يتفرد نسبت به جنس يهاآن بخش از رفتارها و نگرش
اين به معناي برساختي بودن هويت بـوده و نيـز    .رديگيشكل م يو اجتماع يفرهنگ طيشرا

كند كه آنچه به عنوان گرايانه به هويت، استدالل ميدر راستاي رد نگاه جبرگرايانه و طبيعت
نكتـه ديگـر    مند است.زنانگي و مردانگي در جامعه وجود دارد، ازلي و ابدي نبوده و تاريخ

 ي به معناي خاص اين است كه هويت،تيجنس به معناي عام و هويت تيهودرباره تعريف 
بـه افـراد منتقـل     يريپذكارگزاران جامعه يشكل گرفته و از مجرا يتعامل اجتماع قياز طر

هـا و  هـا، نگـرش  ارزش ديـ بـه بازتول  دمـوار  شتريدر ب ت،يهو نيا قيافراد از طر و شوديم
 پسر مشخص كـرده اسـت   كيدختر و  كي يبرا ياجتماع طيپردازند كه محيم ييرفتارها

ترين وجه هويت فـردي، جنسـيت اسـت كـه در     از ديد جنكينز مهم ).98: 1381 نز،كي(جن
شود. ساختار اجتماعي و فرهنگي همه جوامع انساني بـه شـدت   تعامل با ديگران ساخته مي

شـوند، امـا در واقـع    هاي جنسيتي است كه غالبا علمي يا طبيعي نمايانده ميمتاثر از تفاوت
برساخته اجتماع هستند، به طوري كه مشخصه و محتواي آن از محلي به محل ديگر تفاوت 

  كند، منتها در همه جا تفكيك جنسيتي وجود دارد.مي
ـ   يامقوله ،هر شخص تيهو ،يدر جوامع سنت از  يشـده و عـار   نيـي تع شيثابـت، از پ
 يرخسـاره  ايـ  يبنـد هتـر در صـورت  ب ريـ و بـه تعب  يشد. در جوامع سنتيتناقض فرض م

 يهـا هـا و نقـش  ژهيو تحقق كارو يتجل نيمب ت،يموسوم به سنت، هو يفرهنگ - ياجتماع
ها و اهـداف  زهيها، انگها، خواستشده بود و تبلور آرمان نييتع شياز پ يفرهنگ - ياجتماع

 يالزم را بـرا  ينيد يهاها و ضمانتيريگجهت هبود ك ييهامتشكل از اسطوره ينظام سنت
و قـاطع حـدود و ثغـور     يكردند؛ ضمن آن كه به طور جـد يفرد در جهان فراهم م گاهيجا

هر فرد به  ،نگرش نيشد. مطابق با ايم نييدر آن تع زيرفتار تك تك افراد ن و شهيقلمرو اند
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ثابـت و   يشـاوند ينظـام خو  كيـ از  يعضـو  اي له،يقوم و قب فه،يطا كياز  يعضو يمنزله
كـه   يريمسـ  يكند و پس از طينشو و نما م د،يآيا ميگروه خود به دن ايخانواده  از يعضو

 .رديميشده است م نييتع شيشاپيپ

هاي ساختاري به تعدد هاي فرهنگي و چه در عرصههاي اخير چه در زمينهتحوالت دهه
 ساز منجر شده و گسترش نوگرايي و نوسازي در عرصـه و تنوع و گاه تعارض منابع هوبت

ويژه در ميان جوانان و زنان به بحران هويت دامـن زده اسـت   جهان، در بسياري از اقشار به
). بحران هويت به معناي گسستن و بيگانـه شـدن انسـان از اصـل و     2: 1383(ساروخاني، 

هاي فرهنگي است كه در آن زيسته و بـا آن آميختـه و نيـاز بـه پيوسـتن بـه اصـل و        ريشه
ارزش دانستن فرهنگ و آداب و ارد كه در قالب فراموشي و يا كمهاي فرهنگي ديگر د ريشه

 يدارا يتيهـو ). بحـران  2: 1389آبـادي،  يابد (شـاه توجهي به آن بروز ميرسوم فردي و بي
  عبارتند از:» نيميس نيملو«است كه از نظر  يمتعدد يهاشاخص

 ريبـه تحـت تـاث   نموده و قادر  يارياختيكه فرد احساس ب ي: حالتيقدرتياحساس ب. 1
  ست؛يخود ن ياجتماع طيقرار دادن مح

خـود   يرفتارهـا و باورهـا   يكند بـرا ي: احساس كه شخص تصور مياحساس پوچ. 2
از  يشـده انتظـار چنـدان    يكه دچـار پـوچ   يندارد. در واقع كس اريدر اخت ييخطوط راهنما

  ندارد؛ ندهيبخش بودن رفتار خود در آتيرضا
 يهـا بـه هـدف   دنيرس يكند برايحالت فرد احساس م نيا: در ياريمعياحساس ب. 3

كـه   ييازهاين نيها و تامبه هدف دنيرس ينامشروع دارد و برا ليبه وسا يازيارزنده خود ن
بـه   دنيرسـ  يرا بـرا  ييهـا زنـد و راه يجامعه در او به وجود آورده است دست به تالش م

حالـت چـون فـرد     نيـ كنـد. در ا ينمـ  دييـ آنها را تأ عهكند كه جاميانتخاب م شيهاهدف
و  نـد يبرسد ممكـن اسـت مشـكل را در خـود بب     شيهامشروع به هدف قيتواند از طر ينم

  د؛به مواد مخدر پناه ببر ايبزند  يدست به خودكش
جامعـه   يها و هنجارهاكند با ارزشياست كه افراد احساس م ي: حالتيزيگرجامعه. 4

خـرد و   يهـا كاركرد جامعه، روابط و هدف وهيبه ش ياعتقاد يفرد نيچنشده است.  گانهيب
كنـد بـا    يهـا را نفـ  روابـط و هـدف   نيـ تواند ايكالن حاكم بر آن ندارد و چون فعاالنه نم

به الكل  انياز مبتال ياريكشاند. بسيم هيو انزوا، خود را از گزند جامعه به حاش ينينش گوشه
  ؛كننديم بهحالت را تجر نيو مواد مخدر ا
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 ،يشده و نسبت بـه احسـاس واقعـ    گانهيكه فرد از خود ب ي: حالتشتنياز خو يياجد. 5
كه جوانان ما هم اكنـون   نيشود. اگر چه حكم دادن به ايم گانهيب شيخو يعالقه و باورها
از  يهـا شـاخص  قيـ شـده انـد مسـتلزم آزمـون دق     تيو بحران هو يگانگيدچار از خود ب

اكنـون جوانـان   دهـد كـه هـم   ياست، اما شواهد نشان م يعلم قيتحق كيدر  يگانگيب خود
معضـل رو بـه رو    نيـ دهنـد بـا ا  يم ليكشور را تشك تياز جمع يميجامعه ما كه قشر عظ

  .)52 :1372(ستوده،  رديبه خود بگ يتررود تا ابعاد گستردهيمسأله م نياند و ا شده
 - سـاختارهاي اجتمـاعي  اي وابسـته بـوده و تحـت تـاثير     بنابر آنچه آمد، هويت مقولـه 

بيانديشيم كه هيچ » محصول«ما بايستي درباره هويت به مثابه يك « باشد.فرهنگي جامعه مي
گاه كامل نيست، هميشه در جريان است و هميشه درون بازنمايي و نه بيرون از آن سـاخته  

اص ها و هنجارهاي خ). به عبارتي هر صورتبندي اجتماعي ارزشHall, 1998: 13» (شودمي
خود را طلبيده و به تبع آن، ساخت هويتي مختص به خود را نيز نياز دارد. در صـورتي كـه   
شرايط بوجود آورنده و زيربناي هويت جنسيتي متحـول شـده و تغييـر يابـد، امـا هويـت       

ها و هنجارهاي مسلط در جامعه درباره زنانگي يا مردانگـي تغييـر نكنـد،    جنسيتي و ارزش
گونه كه در باال ذكر ي بحران و تنش و تضاد هويتي خواهند شد. همانافراد جامعه دچار نوع

تواند منجر به فرسـوده شـدن نيـروي    شد، پيامدهاي بحران هويتي بسيار مخرب بوده و مي
بايست هويت جنسيتي غالـب در  انساني شده و نارضايتي را در جامعه باال ببرد. بنابراين مي

ها و هنجارهاي جنسـيتي در جامعـه حـاكم    ارزش جامعه بازتعريف شده و نوع جديدي از
مفـروض پنداشـته    يابيـ تيـ هو نديدر فرا يگريوجود دبوده و نيز  نديفرا كي تيهوشود. 

 گر،يد يدو فرد معنا دارد؛ به عبارت اي ءيحداقل دو ش انيشده؛ چراكه شباهت و تفاوت در م
 يارابطه يگريخود و د انيمشود. رابطه يم سريم يگريخود نسبت به رابطه با د يابيتيهو

 انيم زيتما جهيمعنا نخواهد داشت. نت يگريد ،يكي ابيكه در غ ياگونه   دوطرفه است. به 
 نـد يفرا نيـ ا. همچنـين  اسـت  يدر جهان اجتماع يتيهو يهايمرزبند جاديا يگريخود و د

فعال در  يبلكه عامل ست،يمنفعل ن يموجود يابيتيهو نديافر نياست. فرد در ا شانهيبازاند
هاي ارائـه شـده، در شـرايط    با توجه استدالل ).45: 1381 نز،يجنك(است  ريو تفس يمعناده

اي جز بـازتعريف و ارائـه دادن فـرم و محتـوايي تـازه از      بوجود آمدن بحران هويتي، چاره
هويت جنسيتي وجود ندارد. از سوي ديگر تا حدودي، اجمالي بر سر اين مورد بـه وجـود   

اند و ماحصل آن ايـن اسـت كـه    مده كه همه اينها دسته كم در عصر جهاني شدن رخ دادهآ
ديگر بسياري از عناصر هويت بخش پيشين مانند مليت و حتي طبقه و مـذهب بـه تنهـايي    
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جايي كه هويـت  ) از آن2003؛ باومن، 2002تواند تبيين كننده هويت افراد باشد. (هال، نمي
داشته و در فرآيند كنش متقابل (كه افـراد جامعـه فاعالنـه آن را    جنسيتي خاصيتي فرآيندي 

را ابزار مناسبي در  )Social network» (هاي اجتماعي مجازيشبكه«توان اند)، ميايجاد كرده
 ياجتمـاع  يهـا و شـبكه  نترنـت يا ژهيـ بـه و  نينو يهارسانهاين زمينه به حساب آورد. 

 نيـ بـودن ا  يتازه در مقابل انسان عصر حاضر گشوده اسـت. تعـامل   ييهاعرصه يمجاز
هـا  امكان را فراهم آورده كه انسـان  نيآنها، ا يهاتيو قابل نترنتيو ا يمجاز يهاشبكه

 انـواع  يمجـاز  ييكننـد و در فضـا   دايارتباط پ گريكديبا  بدون محدوديت مكانبتوانند 
 انيـ تعامـل م  يبـه فضـا   نترنتيا يضاف وهيش نيرا جعل كنند و با ا يمجاز يهاتيهو
 يانقالب ارتباطات) Elias & Lemish, 2009: 535( گردد. ليتبد يمجاز يها تيهو

هاسـت.  كـردن رابطـه انسـان    يكـ يفراتر از صـرفا الكترون  اريهزاره سوم بس يو اطالعات
» ياجامعه شبكه« ييدايبا فراهم آوردن امكان پ يو اطالعات يارتباط نينو يهايتكنولوژ

)Network Society ( تـازه   يهـا تيـ تـازه، هو  ييهـا تنها به افراد و جوامع در قالب، نه
داده اسـت (اولسـون،    رييـ و جهـان تغ  گرانيرفتار ما را نسبت به خود، د بلكه ده،يبخش

 يهـا و شـبكه  نترنـت يا لياز قب يارتباط يهاشبكه ي). در واقع، در دوران كنون5: 1377
 امـر باعـث شـده     نياند و همـ در آورده ياجهان را به صورت دهكده يمجاز ياجتماع

 گريكـد يدر ارتبـاط باشـند و در    گريكـد يبـا   يمتنـوع و متعـدد بـه راحتـ     يهـا تيهو
گونـاگون   يهـا بـا روش  يبا گشت و گذار در جهان مجـاز  نترنتي. كاربر ارگذارنديتأث

از اتخـاذ   يشهروندان جامعـه جهـان   بيترت نيشود و به ايآشنا م يجهان ديجد يزندگ
 يهـا هـا و روش ارزش رايزنند زيثابت سر باز م تيهو يبه عبارت ايموضع خاص  كي
 ).118 :1390پور،  شان وجود دارد (صانعيرو شيدر پ ينوعمت

 ييهـا آن از جملـه حـوزه   رييـ و تغ يريگشكل ،يتيجنس تيمباحث مربوط به زنان، هو
گسـترش   ي جامعه ايران،اجتماع - ياسيك و سيدر محافل آكادم رياخ يهااست كه در سال

 ياجتمـاع  يدر خـود زنـدگ   يبازتاب دگرگون ياريامر تا حدود بس نياست. ا افتهي ياريبس
ـ  يهـا تازه بـه تفـاوت   ياست كه سبب شده در پرتو ـ    شياز پ و  تيـ هو نيبرقـرار شـده ب

ها در زنان و مشاركت آن التيتحص شيشود. افزا ستهيزن و مرد نگر يِرفتارِ نوع يها وهيش
 يو از سـو  شـود يمـ     يزن سنت يالگو تيسبب كاهش مطلوب ييدرآمدزا از سو يارهاك
 شوديم ديجد يهابا نقش يميو قد يسنت يهادر هماهنگ كردن نقش يسبب دشوار گريد

و  يعال التيتحص). 5: 1390فرد،  (پيشگامي »شود يزنان منته تيبه تعارض هو توانديو م
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 يو از سـو  ديجد يهاها و برداشتها و نگرشباعث كسب ارزش ،يياشتغال زنان، از سو
شـده و بـه    ديـ جد يهـا بـا نقـش   يسنت يهادر هماهنگ كردن نقش يدشوار بيس گر،يد

در  شـتر ياز جامعه كه ب ييهادر بخش ژهيگردد؛ به ويم يزنان منته ياجتماع تيهو تعارض
شـرط الزم   تيـ انـد. از آن جـا كـه هو   قرار گرفتـه  يو فرهنگ يتصاد راتييتغ نيمعرض ا

و با جامعه بدون آن ممكن  گريكدياست و ارتباط معنادار و مستمر زنان با  ياجتماع يزندگ
رو  نيـ زنان توسط خـود آنهـا اسـت. از ا    تيهو يتنها راه حل باز تعريف و بازساز ستين

بـر عوامـل    يعمدتأ منفعالنه و مبتنـ  يتحوالت و در جامعه سنت نياز ا شيكه پ يابيتيهو
كـه نظـام    ياسيو س ينيد ،ياجتماع يبود و توسط سنت و نهادها تيجنس ژهيبه و يانتساب
عرضـه انبـوه منـابع     ريتـأث  حـت گرفت، تيكردند شكل ميم ديرا تول يمشخص ييمعنا يها

و  يو تعلقـات گروهـ   يروابـط اجتمـاع   افتنيـ وسعت  ن،يآفر تيهو يو فرهنگ ياجتماع
) شانهيبازاند( يفعاالنه و غالبا آگاهانه و تأمل يصورت آنها در خانواده، يو استقالل نسب يآزاد

  ).6: 1383(ساروخاني،  رديگيبه خود م
، پژوهشي است كه توسط باقر سـاروخاني و مـريم   »زنان و بازتعريف هويت اجتماعي«
گونـه  خـود را ايـن   ، انجام شده است. پژوهشگران مساله پژوهش1383جاه در سال رفعت

در عرصـه جهـان،    يو نوسـاز  ييدر اثر گسـترش نـوگرا   ر،ياخ يهادر دهه«اند: شرح داده
 يهـا نقـش  يداده كـه سـبب دگرگـون    يرو يو سـاختار  يفرهنگـ  يهانهيدر زم يتحوالت
 ييزنان از سو انيو اشتغال در م التيتحص شيزنان شده است. افزا يهايو آگاه ياجتماع

در  يسـبب دشـوار   گـر يد يشـود و از سـو  يمـ  يزن سـنت  يالگو تيسبب كاهش مطلوب
 يزنـان منتهـ   تيـ شده و بـه بحـران هو   ديجد يهابا نقش يسنت يهاهماهنگ كردن نقش

». توسط خود آنها است »زنان ياجتماع تيهو فيتعرباز« ،مسئله نيگردد. تنها راه حل ا يم
هاي اجتماعي مجازي چـه  شبكهبنابراين، دغدغه اصلي پژوهش بررسي اين سوال است كه 

  بازتعريف هويت جنسيتي داشته است؟نقشي در 
  

  االت پژوهشؤ. س2
اي ميان ميزان استفاده از شبكه اجتماعي مجازي اينستاگرام و بازتعريف هويت . چه رابطه1

  جنسيتي برقرار است؟
بازتعريف هويت اي ميان انگيزه استفاده از شبكه اجتماعي مجازي اينستاگرام و . چه رابطه2

  جنسيتي برقرار است؟
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  . چارچوب نظري3
كه همواره  شتنيخو فيو تعر ييمردم است. شناسا يمعنا و تجربه برا يسرچشمه ت،يهو
 گرانيشناخته شدن توسط د ياز چگونگ يهرگز به تمام شود،يبرساختن محسوب م ينوع

بـه   يمجموعه اي ينگفره يژگيو كيبراساس  ،يابيتيو هو يمعناساز ندي. فرآستيجدا ن
 ،يابيـ تيـ شناسـان هو جامعه دي. از درديگيصورت م يگفرهن يهايژگياز و ياوستهيهم پ
 ،يبه لحاظ اجتماع يبازساز نياست و عوامل ا ياست كه مدام در معرض بازساز ينديفرآ
افـراد در تعـامالت    تي). در گذشته هو3: 1383جاه،  اند (رفعتمتفاوت يو فرهنگ يخيتار

و  يبـا ظهـور فنـاور    مروزهگرفت اما ايافراد و به صورت چهره به چهره شكل م يحضور
ارتباطـات چهـره بـه     گـر يدرآمده است كه د يتعامالت به صورت مجاز د،يجد يهارسانه

 جـاد يا يمجـاز  يتعامل از كانال فضـاها  ني. بلكه استيافراد ن تيهو يكننده نييچهره، تع
كه در آن حضور دارد ارتباط  يفراتر از مكان يكه با افراد دهديامكان را م نيشده و به فرد ا

اسـت. در   يتعـامالت انسـان   ،ياجتماع يهاتيهو يريگدر شكل نياديعامل بن برقرار كند.
 كيـ را بـه عنـوان    شتنيخو تيپردازد؛ هويم گريد يكه به تعامل با فرد يواقع فرد هنگام
شـود. ظهـور   يمـ  فيـ تعر يدر بسـتر تعـامالت اجتمـاع    تيـ كند. هويم دايعضو جامعه پ

كرده  جاديا يدر تعامالت و ارتباطات انسان را ينياديبن يدگرگون ،يارتباط نينو يها يفناور
ارتباطـات صـورت    قيفرهنگ از طر انيمعتقد است از آنجا كه انتقال و جر» كاستلز«است. 

 يشود، با ظهور فناوريو رفتارها را شامل م دياز عقا ييهافرهنگ كه نظام يحوزه رد،يگيم
 يهـا ي). ورود فنـاور 1385كاسـتلز،  (گـردد  يمـ  نياديـ بن يهـا يدستخوش دگرگون ديجد

كـرده اسـت.    جـاد يا يرا در ساختار مناسبات و ارتباطات انسـان  ينياديبن يدگرگون ،يارتباط
 ياز الگوهـا  زياست كه ضمن تما ياز تعامالت انسان يدينوع جد يريگامر شكل نيا امديپ

 يرا در جهـت تجلـ   ينينـو  يهاعمال فرصت ،يارتباط جمع يهامرسوم در رسانه يارتباط
و  يمعتقد اسـت جهـان مجـاز    »بل«ارتباط  نيبه وجود آورده است. در هم ت،يخود و هو

ـ  يهـا منشأ ظهور فرهنگ شمار،يزمان و بهم اطاتارتب يامكان برقرار و بـه دنبـال آن    يآن
و با ظهـور   رديگيشكل م يمحدود يخلق الساعه شده است كه در دوره يهاتيظهور هو

  روند.يم نيبه سرعت از ب ديجد يهاتيهو
مجموعـه بـه هـم     ايـ  يفرهنگ يژگيو كيبر اساس  يمعناساز نديرا فرا تيكاستلز هو

شود. بـه  يداده م تياولو گريد ييداند كه بر منابع معنايم يفرهنگ يهايژگياز و ياوستهيپ
 تيـ هو كيـ معنـا حـول    ،يگران اجتمـاع اكثر كنش يبرا ،يادر جامعه شبكه«نظر كاستلز 
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در طـول زمـان و مكـان قـائم بـه ذات       ياساس تيهو ني. اابدييسازمان م ياديبن ياجتماع
ا مسـئله  شوند. امـ يبرساخته م هاتيكاستلز تمام هو ريتعب به. )22- 3: 1385(كاستلز، » است
 ي. بـرا يو بـه چـه منظـور    يتوسـط چـه كسـ    ،يزيـ است كه چگونه، از چه چ نيا ياصل

و  ديتول ينهادها ،يشناس ستيز ا،يجغراف خ،يمثل تار يها از مواد و مصالح تيبرساختن هو
 ينـ يو الهامـات د  يوح رت،دستگاه و جهاز قد ،يشخص ياهايرو ،يخاطره جمع د،يبازتول

 يپرورانند و معنـا  يمواد خام را م نيا يشود. اما افراد، گروه ها و جوامع، تمام ياستفاده م
و  يدر سـاخت اجتمـاع   شـه يكه ر يفرهنگ يو پروژه ها يآنها را مطابق با الزامات اجتماع

و  يچـه كسـ   كه نيكنند. به نظر كاستلز ا يم ميآنها دارد از نو تنظ يمكان - يچارچوب زمان
 تيـ هو نينماد يكننده محتوا نييتع ياديرا بر سازد تا حد ز يجمع تيهو يبه چه منظور

از آن  رونيـ ب ايـ داننـد   يمـ  يكـ ياست كه خود را با آن  يكسان يآن برا يمورد نظر و معنا
  .)26كنند. (همان:  يتصور م
 تيكه هو رديگيم جهينت ت،يصورت گرفته از هو في) با توجه تعار126: 1387( دنزيگ

شـود، سـپس در   يبلكه سـاخته مـ   ست،ين يذات ايثابت  يتيفياست. ك ياجتماع يابرساخته
 نيا يتوأم با احساس تعلق است. جزء ذات تيكه هو نيكند. دوم ايم رييتغ گرانيتعامل با د

 هيشب ياست كه از اعضا ياجتماع يهاگروه ايدر گروه  تيعضو ميهست يچه كس ميكه بدان
- يمربوط م زين گرانيبه تفاوت ما با د تيكه مسئله هو نياند. سوم اشده ليتشك گريكديبه 

. ميسـت ين ياسـت كـه چـه كسـ     نيدانستن ا ميهست يكه چه كس نياز دانستن ا يشود. بخش
از جوامـع   يهسـت و در برخـ   زيـ ر نيپذاست، انعطاف ياكتساب تيچهارم، از آن جا كه هو

به  افراد و يافراد در تعامالت حضور تياست. در گذشته هو گريد ياز برخ رتريپذانعطاف
 د،يـ جد يهـا و رسـانه  يگرفت؛ اما امروزه با ظهور فنـاور يصورت چهره به چهره شكل م

كننـده   نيـي ارتباطات چهره به چهـره، تع  گريدرآمده است كه د يتعامالت به صورت مجاز
امكان  نيرد او به ف شده جاديا يمجاز يتعامل از كانال فضاها نيبلكه ا ست،يافراد ن تيهو
  كه در آن حضور دارد ارتباط برقرار كند. يفراتر از مكان يكه با افراد دهديرا م

اسـت كـه بـه واسـطه آن افـراد       يتيقـابل  يدارا نترنـت يا: تيدر هو يمجاز يفضا ريتأث
 يايـ امور ممكـن اسـت در دن   نيبسازند. ا ديجد ياهايرا در دن يديجد يتوانند خودها يم

بـه آن   يابيـ فرد به زعم خودش قادر بـه دسـت   اينداشته باشند  ياصال وجود خارج يماد
وب  ب،يـ ترت نيكند. بديتر مكاربران جذاب يرا برا يمجاز ياستفاده از فضا هانينباشد. ا
بـازار   كيـ  هيشـب  نترنـت يا شـود. يمـ  ليفرد تبد تيشخص شيو نما يمعرف يبرا يبه مكان
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كند و اشـكال ابـراز وجـود    يكمك م تيو رشد فرد يتيهوبه تكثر  نياست و هم يارتباط
كـرد كـه    يچشـم پوشـ   راديا نيتوان از ايحال نم نيسازد، اما در عيتر مرا متنوع يشخص
و  يدر سسـت كـردن انسـجام اجتماعـات واقعـ      ياندهينقش فزا جيبه تدر يارتباط ليوسا
شـده و   يفرهنگ شخص كيباعث رشد  نترنتيا نيدارد. همچن يكردن جوامع انسان يا ذره

كـاهش نفـوذ    مـت يامـر بـه ق   نيـ اسـت. ا  يفـرد  يو تصورات و پندارها التيحاصل تخ
منـابع   يريـ گتواند به شكليم و شوديتمام م يفرد يهايساز تيبر هو ياسيس يها تيكل
  ).110: 1384 ،يعلمدار يني. (معانجامديب يتيهو ديجد

به  افتهياست كه فرد تجسم  يتولد مقطع د،يگويم "باره گافمن نيا درهويت جنسيتي: 
 يهـا تيـ كودك را در چارچوب هو ،يفرد تيهو نييشود تعيم     وارد  يجهان اجتماع

 يزنـدگ  يهـا فرصت يبنداصول طبقه نيترجياز را يكي زين تيدهد. جنسيم يجا يجمع
 تي. چـرا كـه جنسـ   سـت ا يجمعـ  يتيكه هو يفرد تيهو كينه  يتيجنس تياست و هو
 ياسـت و بـرا   يتيجنسـ  يبر تفـاوت هـا   يمبتن ،يفرهنگ - يرمزگان اجتماع ريهمچون سا

 يجنس يهارو تفاوت نيا از است. يهمه مردم متضمن الزامات يزندگ اتيها و تجربفرصت
) 39: 1383 انس،يسـ يدارد. (نرس يجنبه فرهنگ يتيجنس يهاو تفاوت يشناخت ستيجنبه ز

 تيفـرد نسـبت بـه جنسـ     يهـا آن بخش از رفتارها و نگـرش  يتيجنس تيلذا منظور از هو
 ب،يـ ترت نيـ ا بـه  .رديـ گيشـكل مـ   ياجتماع - يفرهنگ طيشرا رياست كه تحت تأث شيخو
اصـول اسـت.    نيـ ا نيتـر ريو احتمـاال فراگ  يبنـد اصول طبقـه  نيترجيرا  از يكي تيجنس
  شود.يم ساخته گرانيد انياست كه در تعامل م يفرد تيوجه هو نيآشكارتر تيجنس

بخشـد و آن را در  يبه تجربه فرد سامان مـ  هياول ياجتماع تيهو كيبه عنوان  تيجنس
و ذهـن محصـول تعامـل بـا      شـتن يخو نيـ ) ا1381: 102 نز،يكند. (جنكيادغام م شتنيخو
روابط  ديانواع جد نشيشامل آفر ،يارتباط يهاكه استفاده از رسانه ميبدان دياست. با گرانيد

(تعامـل افـراد    ياست. در باور افكار عمـوم  گرانيتازه رابطه با خود و د يهاو راه ياجتماع
برسـاخته   كيـ بر عهده زن اسـت ا  انمراقبت از شوهر و فرزند تيمسئول گريكديجامعه با 
فرض بنـا   نيبر ا يرفاه اجتماع يها استيخانواده بر عهده مرد و س يمال نيو تأم ياجتماع

اسـت (آبـوت و    نيهمـ  يدرسـت زنـدگ   وهيكنند و شـ  يم يگونه زندگ نيشده كه مردم ا
  .)295:  1380واالس، 
بـه آثـار و    كردهـا يتعـدد و تفـاوت رو   ،ي: با توجه به پراكنـدگ يمجاز يو فضا تيهو

خصوصـا   يابعاد اجتماع يدر تمام نترنتيو استفاده از ا يمجاز يحضور در فضا يامدهايپ
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از  ياريدشوار است. بـه عـالوه، بسـ    اريمنسجم بس ينظر كرديرو كيارائه و طرح  ت،يهو
فقـط بـه طـور     دهيـ پد نيـ شناسان معاصر با توجه به نوظهور بودن اهجامع پردازان و هينظر
انـد.  آن داشته يهااز بخش يمجمل به برخ اريبس يمسئله پرداخته و نگاه نيبه ا يا هيحاش
 نانه،يخوش ب يهاهينظر ي،در سه دسته كل يمجاز يو فضا تيموجود در باب هو اتينظر
: 1385 ،يبـ يو خط ييشـوند (ذكـا  يم يبندميتقس نانهيبواقع  يهاهيو نظر نانهيبدب يهاهينظر
125 - 129:(  

  
  نانهيب خوش كرديرو 1.3
 تيـ بـر هو  ياجتمـاع  يهاشبكه يمثبت به اثرگذار يبا نگاه نانه،يخوش ب كرديدر رو 

 كرديرو نياست كه با ا يپردازان هيتركل از جمله نظر يشود. شريم ستهيافراد نگر ياجتماع
 يهـا يژگيبه علت و يمجاز ينگرد. تركل، از فضايم يمجاز يدر شبكه اجتماع تيبه هو

توان به امكان يها ميژگيو نيكند. از جمله ايم اديبخش  ييرها ييخاص آن به عنوان فضا
 يهـا نقـش  ينبـه آسـا   دهـد يكه به خود كاربر اجازه م يكيزيف يهاو حذف نشانه يگمنام

خواه و پسند خـود  مختلف مورد دل ماتيمختلف و با تنظ يهارا در زمان يمتعدد و متفاوت
كارگردان،  گر،يكه در آن واحد، خالق، باز دهديكه به كاربر اجازه م كرد؛ چرا اديكند،  يباز
در قالـب   گـر يد ردازپهيمطلوب خود باشد. نظر شيهمه كاره نما يكننده و به طور كل هيته
از  يياز سـو  يشـركت در اجتماعـات مجـاز    ياست. از نظر و نگولديهوراد ر كرديرو نيا

كند يم كم  يواقعي ايدر دن يو جمع ياز وفق دادن خود با انتظارات گروه يناش يفشارها
 ريو تعامـل بـا سـا    يآل ودهيـ را به فرد در جهت تحقق خود مطلوب و ا يشتريب يو آزاد

بـر   ييايـ و جغراف يطـ يمح ياز فشارها گريد يبخشد و از سوياو م به يمطلوبات خود و
  ؛كاهديم اريكاربر بس

  
  نانهيبدب كرديرو 2.3

 نيـ . اشوديم ستهينگر يمجاز يفضا در تيبه مسئله هو يمنف يديبا د نانهيبدب كرديدر رو
 نانـه ينسـبتا خـوش ب   يكردهـا يو رو اتيـ عمدتا به طور پراكنده و در انتقاد از نظر اتينظر
محاسـبه   ديشـا  يمجـاز  يايـ دن دگاه،يـ د نيها شكل گرفته است. بر طبق اپسامدرن يبرخ
 ياجتمـاع  يهمان قواعد و قراردادهـا  هيروزمره باشد؛ اما در مجموع بر پا ياياز دن رتريناپذ
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 ياسـ يو س يفضا توسط منابع قـدرت اقتصـاد   نيا نيخلق شده است. همچن ،يواقع يايدن
مشخص است و  شيشده و از پ يزيربرنامه زيهمه چ نيشود. بنابرايكنترل و اداره م يواقع

معتقدند كه  كرديرو نيا روانيو تحت كنترل آنان است. پ شده جاديا زيربرنامه ياتوسط عده
 ني. بر طبق اهاتيها هستند تا هوشكل برنامه شتريب يمجاز يگرفته در فضا لشك يخودها

كـاربر   رامونيپ يرا به آسان يهر كاربر قادر است اطالعات مختلف يمجاز يدر فضا دگاهيد
بـه   تـال يجيد يها امروزه در تاروپود فنـاور يتوان گفت زندگي م نيكسب كند؛ بنابرا گريد

اسـت كـه    يمسـئله ا  نيـ قابل مشاهده شـده اسـت و ا   نيريسا يبرا يريطور اجتناب ناپذ
  ؛كند يمروبه رو  ديافراد را با تهد يشخص يزندگ

  
  نانهيواقع ب كرديرو 3.3

 پرداختـه   يمجـاز  يو فضـا  تيـ كامال متفاوت بـه هو  كرديبا دو رو نانهيواقع ب كرديدر رو
در  يمجـاز  يو ارائه خود در فضا يريگبه نحوه شكل يكردينخست، رو كرديشود: رو يم

مـدرن   يايـ بـه خـود در دن   ينينو كرديدوم، رو كرديگافمن و رو يشينما هيچارچوب نظر
  شده است. ياتعامالت رسانه شيو افزا ديجد يهاپرتو ظهور و گسترش رسانه رد يكنون

  
  . مدل نظري4

هاي اجتماعي مجازي بر بـازتعريف هويـت   دغدغه مركزي مقاله حاضر بررسي نقش شبكه
هاي نظري صورت گرفته دربـاره فضـاي مجـازي و    جنسيتي بوده است. بر اساس پژوهش

آن، فرض اساسي اين است كه اين فضـا تـاثير مهمـي در تمـام وجـوه       امكانات موجود در
گيري زندگي انسان داشته است. عالوه بر آن بر اساس نظريات در باب هويت و نحوه شكل

و تغيير آن، نقش مهمي به فرآيندي بودن، ارتباطي بودن و بازانديشانه بودن هويت داده شده 
اي ذاتي نبـوده  ت و مشخصا هويت جنسيتي پديدهاست. اين به اين معني است كه اوال هوي

و سيال و متغير است و با تغيير عوامل بوجود آورنده هويت، هويت نيز بايد متحـول شـود.   
حل اين بحران و حال اگر اين تغيير همگام رخ ندهد، بحران هويتي رخ خواهد داد. تنها راه

طـور كـه آمـد، چـون هويـت      همانباشد. تنش، بازتعريف و از نو شكل دادن به هويت مي
گيـرد و بازتوليـد   باشد و در فرآيند كنش متقابل شـكل مـي  خاصيتي فرآيندي و ارتباطي مي

هـاي اجتمـاعي مجـازي امكـان ارتبـاطي جديـد و       جايي كه  شبكهشود، بنابراين، از آن مي
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ها منجر شبكه ها قرار داده است، در ساحت نظر، بايد استفاده از اينمتفاوتي در اختيار انسان
  ض شده و بحران هويتي را رفع كند.به بازتعريف هويت جنسيتي متناق

بنابرآنچه گفته شد، مرور ادبيات نظري در رابطه با مساله پـژوهش، بـه پژوهشـگر ايـن     
هاي فرضي بـراي سـواالت مطـرح شـده     اي كلي بعنوان پاسخامكان را داده است كه گزاره

هـاي  لي اين است كه شبكه اجتماعي مجازي بنـابر ويژگـي  تنظيم نمايد. اين پاسخ فرضي ك
كنـد تـا آنهـا بتواننـد بـه      توضيح داده شده اين امكان را براي افراد استفاده كننده فراهم مـي 

بازتعريف هويت خود اقدام كرده و بحران هويتي بوجود آمده را برطرف نمايند. به منظـور  
دبيات نظري يا به بيـان ديگـر بـراي آزمـودن     استفاده عملياتي اين گزاره استخراج شده از ا

بايست به تنظـيم  صدق يا كذب اين گزاره در مواجهه با دنياي اجتماعي عيني و تجربي، مي
تر اين گزاره در قالب متغيرهاي مستقل و وابسته اقدام نمـود. از همـين   تر و   مشخصدقيق

هاي پيشـين صـورت   پژوهشرو براي نائل شدن به اين مهم، پژوهشگر با مطالعه و بررسي 
ترين عناصر در رابطه بـا شـبكه   گرفته در باب موضوع مورد نظر، تالش نموده است تا مهم

عنوان متغير مسـتقل پـژوهش را اسـتخراج نمايـد. نتيجـه ايـن فراينـد،        اجتماعي مجازي به
قل تـرين متغيرهـاي مسـت   ها را به عنوان اصليتوان آندستيابي به دو متغير مهم است كه مي

  موثر بر بازتعريف هويت قلمداد نمود. اين متغيرها عبارتند از:
  نستاگرام،ه افراد از شبكه اجتماعي مجازي اي. انگيزه استفاد1
 . ميزان استفاده افراد از شبكه اجتماعي مجازي اينستاگرام.2
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  پژوهش نظري مدل .1نمودار

انگيـزه اسـتفاده و ميـزان    شود، در پـژوهش حاضـر دو متغيـر    طور كه مشاهده ميهمان
استفاده از شبكه اجتماعي اينستاگرام، بعنوان دو متغير مستقل مهم و تاثيرگذار بر بـازتعريف  

اند. از همين رو هدف پژوهش حاضر ايـن  هويت جنسيتي بعنوان متغير وابسته، تعيين شده
نـه تعيـين   خواهد بود تا پس از عملياتي كردن متغيرهاي مذكور و با رجوع به جمعيـت نمو 

  شده، به بررسي رابطه موجود ميان متغيرهاي مشخص شده بپردازد.
  

  . روش پژوهش5
در پژوهش حاضر به دنبال بررسي تاثير دو گروه متغير مستقل يعني ميزان و انگيزه اسـتفاده  

بـازتعريف  «بر روي يـك متغيـر وابسـته يعنـي     » هاي اجتماعي مجازي اينستاگرامشبكه«از 
تيم. مرادمان از بازتعريف هويت جنسيتي، ميزان مقاومت زنان در برابـر  هس» هويت جنسيتي
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. بـراي  )146: 1383 ،ي(سـاروخان اي جنسـيتي اسـت   هاي سنتي يا باورهـاي كليشـه  هويت
بررسي اين موضوع از روش كمي و مشخصـا روش پيمـايش اسـتفاده شـده اسـت. دليـل       

يرهاي مستقل و وابسـته بـوده اسـت.    استفاده از اين روش، احتياج به بررسي رابطه ميان متغ
چرا  كه به دنبال بررسي اين سوال هستيم كه آيـا بـا تغييـر متغيـر مسـتقل در گـروه مـورد        

كند يا خير. و اگر تغييري وجود دارد، كيفيت آن ها تغيير ميبررسي، متغير وابسته نيز نزد آن
باشد. از بررسي آن ميباشد. از همين رو روش پيمايش بهترين روش براي به چه نحوي مي

ايم. به اين صورت كـه  ها سود جستهآوري اطالعات و دادهتكنيك پرسشنامه نيز براي جمع
ها را در قالب پرسشـنامه بـه جامعـه مـورد     با عملياتي كردن متغيرهاي مستقل و وابسته، آن

  ايم.مطالعه ارائه نموده
بـه تحصـيل در دانشـكده    جامعه آماري پژوهش حاضر، كليه دانشجويان دختر مشغول 

بـوده اسـت. تعـداد كـل      97- 96علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي در سال تحصيلي 
نفر بوده است. پژوهشگر بـر   568دانشجويان در اين سال تحصيلي بر اساس اعالم آموزش 

نفر جامعه نمونه رسيده است. روش انتخاب اين افـراد   175اساس فرمول كوكران به تعداد 
ر اساس روش تصادفي بوده و شانس تمامي جامعه مورد نظر در انتخاب شـدن بـراي   نيز ب

  باشد.پژوهش برابر مي
  عملياتي سازي مفاهيم و تنظيم پرسشنامه

همانگونه كه شرح داده شد، روش پژوهش حاضر از نوع كمـي بـوده و بـا اسـتفاده از     
هاي مورد ال گردآوري دادهيافته به دنبكارگيري تكنيك پرسشنامه ساختروش پيمايش و به

- اي با اعتبار و پايايي مناسـب از مهـم  نياز خواهيم بود. از همين رو نائل شدن به پرسشنامه

ابتـدا  يـابي بـه ايـن مهـم     ترين مراحل پژوهش خواهد بود. براي دستترين و تعيين كننده
كه بـه دنبـال   بايست به عملياتي سازي مفاهيم مورد نظر پژوهش پرداخته و آن مفاهيمي  مي

  ها هستيم را از سطح انتزاع خارج ساخته و قابل سنجش كنيم.بررسي آن
از آنجا كه در اين پژوهش به دنبال تبيـين رابطـه شـبكه اجتمـاعي مجـازي (مشخصـا       

بايست شبكه اجتماعي اينستاگرام) و بازتعريف هويت جنسيتي توسط زنان هستيم، ابتدا مي
باشـد را عمليـاتي سـاخته و در غالـب سـواالتي      مـي  مجازي را كه متغير مستقل پـژوهش 

مشخص در پرسشنامه جاي دهيم. به همين منظور، اين مفهوم را در دو متغير كه يكي نـاظر  
بر مدت زمان صرف شده در شبكه اجتماعي و ديگري ناظر بر انگيزه حضور و اسـتفاده از  

اول را با يـك سـوال بـاز و بـر      ايم. در پرسشنامه، متغيرباشد، تقليل دادهشبكه اجتماعي مي
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ايم. اما بـراي  اساس تعداد ساعات صرف شده در شبكه اجتماعي مجازي اندازه گيري كرده
ايم. پاسخگو سنجش متغير دوم، از يك سوال بسته با سه گزينه از قبل مشخص تنظيم كرده

  تواند بر اساس شرايط خود، يك يا هر سه گزينه را انتخاب نمايد.مي
  

  مجازي اينستاگرام ياجتماع ةمستقل: شبك ريمتغ 1.5
 يستميدهند در سيهستند كه به افراد اجازه م ينيخدمات آنال ،يمجاز ياجتماع يهاشبكه

كننـد،   يمعرفـ  گـران يخود را داشته باشند، خود را به د يشخص ليپروفا ن،يمشخص و مع
طريـق افـراد    نيـ نـد. از ا ارتباط برقـرار كن  گرانيشان را به اشتراك بگذارند و با داطالعات

را شكل  يديجد ياجتماع يهارا حفظ كنند و هم ارتباط گرانيشان با داطتوانند هم ارتب يم
بـر   يمبتنـ  ن،يـ آنال يشـبكه اجتمـاع   كيـ  نستاگرام،ي). ا212 :2007و اليسون،  ديدهند (بو

تـا  دهـد  ي) است كه بـه كـاربران اجـازه مـ    ليدر تلفن همراه (موبا دئوياشتراك عكس و و
 گـر ياز د يمتنـوع  فيـ ط ايـ  شـن يكياپل نيو آن را در ا ديخود را تول يدئوهايها و وعكس

 ايـ  يكر، بـه صـورت عمـوم   يتامبلر و فل تر،يبوك، توئ سيف رينظ ياجتماع يهاپلتفرم شبكه
اطالعات منتشر شده،  نيتر). بر اساس تازهWikipedia, 2016به اشتراك گذارند ( يخصوص

 نسـتاگرام ينفر اسـت. ا  ونيليم 500در جهان،  نستاگراميا يرسانه اجتماع تعداد كاربران فعال
گذاشـتن   كبـه اشـترا   نستاگرامياستقبال از ا لياز دال يكيبوك قرار دارد.  سيف تيدر مالك

 يهـا قهيدهد كه هم سل يامكان را م نياز كاربران ا ياريامر صرفا به بس نيعكس است و ا
  آنها فراهم شود. يبرا يمجاز يكنند و هم احساس كنش متقابل در فضا دايخود را پ

 تياست كه فرد بـه عضـو   يعبارت از مدت زمان اينستاگرام:در  تيمدت زمان عضو
در  اينسـتاگرام كاربران در  تيدرآمده است. در پژوهش حاضر؛ مدت زمان عضو اينستاگرام
سال تا كمتـر   كي) از 3سال،  كي) از شش ماه تا كمتر از 2) كمتر از شش ماه، 1پنج طبقه: 

 يدسـته بنـد   شـتر، ي) از سـه سـال و ب  5سـال و   سـه ) از دو سال تا كمتـر از  4از دو سال، 
  است.  شده
روز اسـت كـه فـرد از    از شـبانه  يعبـارت از مـدت زمـان    اينستاگرام:استفاده از  زانيم

در شش  اينستاگرامكاربران به  يدسترس زانيكند. در پژوهش حاضر؛ مياستفاده م اينستاگرام
سـاعت تـا    مياز ن شتري) ب3ساعت،  ميتا ن قهيپانزده دق ني) ب2 قه،ي) كمتر از پانزده دق1طبقه: 
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) از دو ساعت تا كمتر از سه 5ساعت تا كمتر از دو ساعت،  كي) از 4ساعت،  كيكمتر از 
  شده است. يبنددسته شتر،يساعت و ب) از سه 6ساعت و 

 زانيبه م :)اينستاگرامو هدف كاربران در استفاده از  زهيانگ( اينستاگرامنوع استفاده از 
دهـد.  يشبكه سوق م نيشود كه كاربران را به استفاده از ا ياطالق م يطيو شرا ازيعالقه، ن

كسب . 2 ح،يو تفر يسرگرم. 1با چهار معرف  اينستاگرامدر پژوهش حاضر، نوع استفاده از 
  . برقراري ارتباط.3اخبار و اطالعات، 

  
  ير وابسته؛ بازتعريف هويت جنسيتيمتغ 2.5
طور كه گفته شد مراد از اين مفهوم ميزان مقاومتي است كه زنان در برابر هويت سنتي همان

از غالـب  دهند. بـراي عمليـاتي كـردن ايـن مفهـوم،      اي از خود نشان مييا باورهاي كليشه
زنان و بـازتعريف هويـت   «جاه در پژوهشي با عنوان عملياتي باقر ساروخاني و مريم رفعت

كـه زنـان    يزانيبه م«، استفاده شد. آنها در پژوهش مذكور چنين اذعان داشتند كه: »اجتماعي
 تيـ در هو شـتر يزنـان مخالفـت كننـد ب    تيدرباره هو ايشهيكل يو باورها هاتيهو نيبا ا

در چهـار   ايشـه يكل يباورهـا  ني. اكنديآن اقدام م فيخود تامل كرده و به بازتعر يتيجنس
توسـط   كـرت يل اسيـ داده شـده و بـا مق   يجـا  يو خانوادگ يليتحص ،يزبان ،يشغل يبعد
  اند:شده دهيسنج متعدد هاي هيگو

 يدر پرسشـنامه بـرا   كيـ  سـوال  ي:شـغل  هايشهيسنجش مقاومت در برابر كل - الف
بـوده   ريـ ز هيـ شده و شـامل دوازده گو  يطراح يشغل هاي شهيدر برابر كلسنجش مقاومت 

 تيـ نهاد خـانواده و ترب  فيخارج از خانه باعث تضع هايتي. شركت زنان در فعال1است: 
. كار 3از مردان هستند؛  تريشوند چون احساسات يقاض توانندي. زنان نم2 شود؛يفرزندان م

. مردان 4است؛  يمخارج زندگ نيمردان تام يعيو كار طب داريو بچه داريزنان خانه يعيطب
. بهتر است زنـان  5 رند؛گي عهدهفرزندان را به تياز امور خانه و ترب يدارند بخش فهيهم وظ

. كار 6سازند؛  ايمه هجامع در مردان ترمشاركت فعال يرا برا نهيزم ياجتماع تيفعال جايبه
اگر مردان  ي. حت7دهد؛ يقرار م يرا در مخاطره اخالقاز خانه، زنان و جامعه  رونيزنان در ب

. زنان كمتر از مـردان  8زن الزم است؛  يبرا يكنند استقالل ماد نيو مخارج زنان تام نهيهز
برابـر   يستخداما طي. در شرا9مهم و حساس را دارند؛  هاييرگيميو تصم تيريمد ييتوانا

مـردان   ياز مشاغل را زنان در جامعه به همـان خـوب   ياري. بس10حق تقدم با مردان است؛ 
ـ   ديـ نبا جاچي. ه11 دهند؛يانجام م . زنـان  12و باالدسـت مـردان قـرار داد؛     سيزنـان را رئ
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ها شامل شش گزينه كامال مخـالف،   پاسخ. رنديرا بر عهده گ ياسيمشاغل مهم س توانند ينم
 يآلفـا  بيوافق بوده است. ضـر موافق، موافق و كامال م يمخالف، تا حد يمخالف، تا حد
  .دهديشاخص نشان م نيا يها هيگر يرا برا 0.805 يباال ييكرونباخ روا

سـنجش   يكه برا يسؤال ي:زبان هايشهيمقاومت زنان در برابر كل زانيسنجش م - ب
. مرد 1است:  ريز هيشده شامل پنج گو يطراح يزبان يهاشهيمقاومت زنان در برابر كل زانيم

مـادر   دياست و چون زا ريدل دي. زن تا نزا3 ؛است يكي. حرف مرد 2 ؛سر زنش است هيسا
و  ننديهنر/ نشـ  كي دبس بو ني. زنان را هم5بزند.  دي. در خانه حرف آخر را مرد با4 ؛است

از كامال مخالف تا كـامال موافـق    نهيشامل شش گز كيها مانند سؤال پاسخ تر. رانيش نديزا
بـوده   0.77پنج گانه باال معادل  يها هيكرونباخ ميان گو يآلفا يهمبستگ بيبوده است. ضر
  شاخص است. نيا يباال ييو نشانگر روا

زنـان در برابـر    مقاومـت  هاي تحصـيلي: سنجش ميزان مقاومت زنان در برابر كليشه
سنجيده شده است كه شامل هفت  يبا سؤال التيتحص نهيدر زم يتيجنس ياشهيكل يباورها

و  يمهندس يها. رشته2از هوش دختران است؛  شتري. هوش پسران ب1بوده است.  ريز هيگر
 نزنـا  يكار فكر ييها معتقدند تواناي. بعض3زنان ناسازگار است؛  عتيبا طب ياو حرفه يفن

زبان  ات،يچون ادب ييهاها معتقدند رشته ي. بعض4 ست؟؛يكمتر از مردان است، نظر شما چ
. بهتـر  5 ست؟؛يدارد، نظر شما چ يشتريب يزنان سازگار ييو توانا هيبا روح يو علوم انسان

. 6كودك به آنها كمك كند؛  تيو ترب يداررا انتخاب كنند كه در خانه ييهااست زنان رشته
و فلسفه موفق باشـند شـما    اتياضيچون ر ييهاتوانند در رشتهيزنان نم عتقدندها ميبعض

ها شامل شش  پاسخ پسران مهم تر است تا دختران. يبرا يدانشگاه التي. تحص7چطور؟؛ 
 7 يها هيگو انيم يآلفا يهمبستگ بياز كامال مخالفم تا كامال موافقم بوده است. ضر نهيگز

  دهد. يشاخص را نشان م نيا يباال يياست و روا 0.759گانه فوق معادل 
 يبـرا  ي:خـانوادگ  يتيجنسـ  ايشـه يمخالفت زنان در برابـر كل  زانيسنجش م - پ 

خـانوادگي   يتيجنسـ  ياشـه يكل يموافقت زنان در برابـر باورهـا   ايمخالفت  زانيسنجش م
اند: بوده ريها شامل موارد زهيدر نظر گرفته شده و گو هيشامل هشت گو يمربوط به پرسش

 ي. در امور خانواده برابر2از مادر است نه پدر؛  ريها شلوغ و نامرتب باشند تقص. اگر بچه1
 ياز كارها ي. بعض3بزند؛  ديحرف آخر را مرد با شهيخوب است اما هم يحدمرد و زن تا 

. رابطه داشتن با جنس مخالف 4كاهد؛ يخانه مثل لباس شستن و جارو كردن از شأن مرد م
و زنـان   شتريعقل ب ي. مردان دارا5تر است تا مردان؛ زشت اريزنان بس ياز ازدواج برا شيپ
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تر است؛ يبا مرد باشد چون زن احساسات ديبا ق. حق طال6هستند؛  يشترياحساس ب يدارا
اصـول   تي. رعا8دار بودن درست به اندازه شاغل بودن ارضا كننده است؛ . كدبانو و خانه7

كـامال   نـه يسـؤال شـامل شـش گز    نيا يهاپاسخ. تر از مردان استزنان مهم يبرا ياخالق
 نيـ ا يهـا  هيـ گو انيـ كرونباخ م يآلفا يستگهمب بيمخالف تا كامال موافق بوده است. ضر

  آن است. يباال ييبوده و نشان دهنده روا 0.57شاخص معادل 
  

  . نتايج توصيفي6
اي هاي زمينهبر اساس نتايج بدست آمده در باب ويژگي اي:نتايج توصيفي متغيرهاي زمينه

ميـان دختـران   جـايي كـه تمـامي پاسـخگويان از     توان چنين گفت كه از آنگويان ميپاسخ
 65افتـد. از نظـر متغيـر تحصـيالت،     دانشجو انتخاب شده بود، متغير جنس از اهميت مـي 

درصـد در مقطـع كارشناسـي ارشـد و در      25درصد از پاسخگويان، در مقطع كارشناسـي،  
 25اند. در باب متغيـر تاهـل،   درصد نيز در مقطع دكتري مشغول به تحصيل بوده 10نهايت 

درصـد پاسـخگويان مجـرد     75متاهل يـا در شـرف ازدواج بـوده و     درصد از پاسخگويان
 15درصـد داراي شـغل ثابـت بـوده و      15باشند. همچنين از مجموع پاسخگويان تنهـا   مي

انـد.  اند كه به دنبال پيدا كردن شغل هستند و مابقي، بدون شـغل بـوده  درصد نيز اعالم كرده
 52توان گفت كـه از مجمـوع پاسـخگويان،    اجتماعي نيز مي - درباره متغير پايگاه اقتصادي

 18درصـد بـه طبقـه پـايين و      30اجتماعي متوسط تعلق داشته،  - درصد به پايگاه اقتصادي
  باشند.اجتماعي باال متعلق مي - درصد نيز به طبقه اقتصادي
از نظر مدت زمان عضـويت در اينسـتاگرام، از ميـان     هاي مستقل:نتايج توصيفي متغير

تر از سال تا كم 1درصد  19.4سال، تر از يكدرصد كم 22.2ترتيب طالعه، بهكاربران مورد م
سال و بيشتر، عضـو شـبكه    3درصد  32.5سال و  3سال تا كمتر از  2درصد  25.9سال،  2

اند. از نظر ميزان استفاده از اينستاگرام، از ميان كاربران مورد اجتماعي مجازي اينستاگرام بوده
ساعت،  1دقيقه تا كمتر از  15درصد بين  18.2دقيقه،  15تر از درصد كم 9ترتيب مطالعه، به

 2درصد سك ساعت تا كمتـر از   29ساعت،  1درصد بيشتر از نيم ساعت تا كمتر از  22.3
درصد از سه ساعت و بيشتر، در  9.2ساعت و  3درصد دو ساعت تا كمتر از  12.3ساعت، 

توان گفـت  كردند. از نظر انگيزه مصرف نيز ميده ميهر بار متصل شدن، از اينستاگرام استفا
درصـد   22درصد براي سرگرمي و تفريح و  29.3درصد براي انگيزه برقراري ارتباط،  48.7

  اند.براي كسب اخبار و  اطالعات،  از شبكه اجتماعي اينستاگرام استفاده كرده
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حاصـل   جي: نتـا يتيجنسـ  يهاشهيمقاومت زنان در برابر كلنتايج توصيفي متغير وابسته؛ 
 يهـا شهيدر برابر كل ياديمخالفت ز ،درصد از زنان مورد مطالعه 82اند كه حدود نشان داده

 انيـ در م شـغلي  يتيجنسـ  يهـا شـه يمخالفـت بـا كل   زانيـ انـد. م داشـته  تحصـيلي  يتيجنس
درصد از زنـان مـورد مطالعـه مخالفـت و      69 نيدرصد بوده است. همچن 80 پاسخگويان،
مقاومت در  زانياند و منشان داده زباني يتيجنس يا شهيكل يدر برابر باورها ياديمقاومت ز
 بـوده اسـت.   اديـ ز انيدرصـد از پاسـخگو   64 انيدر م يخانوادگ يتيجنس يهاشهيبرابر كل

 شـتر ياز همه ب يليتحص يتيجنس يهاشهيآن است كه مخالفت با كل يايارقام گو نيا سهيمقا
وجـود   يشتريمخالفت ب يشغل يتيجنس يها شهيدرصد) و پس از آن در برابر كل 82بوده (

در مرتبه سـوم قـرار داشـته     يزبان يتيجنس يهاشهيمخالفت با كل زانيدرصد). م 80داشته (
 64از همه كمتر بوده است ( يخانوادگ يتيجنس يهاشهيبا كل الفتمخ زانيدرصد) و م 69(

  ).انيدرصد پاسخگو
  

  ها رضيه. آزمون ف7
در اين بخش تالش شده تا هدف اصلي پژوهش را كه همانا آزمون رابطه ترسـيم شـده در   

هـا و بـا   ها، به سرانجام رسد. به اين منظور سعي مي شود تا با ارائه تك تك فرضـيه فرضيه
هاي متناسب، به آزمون هر يك از هاي بدست آمده و جاگذاري آنها در آمارهاستفاده از داده

  ها پرداخته شود.فرضيه
: ميان مدت زمان عضويت در شبكه اجتمـاعي اينسـتاگرام و هـر يـك از ابعـاد      1فرضيه

  بازتعريف هويت جنسيتي رابطه معنادار وجود دارد.

  بررسي رابطه مدت زمان عضويت در اينستاگرام و هريك از ابعاد بازتعريف هويت جنسيتي .1جدول 
  آزمون فرضيه  تعدا نمونه  سطح معناداري  مقدار  متغير

  تاييد فرضيه  175  0.002  0.71  مدت زمان عضويت و مخالفت با كليشه تحصيلي
  تاييد فرضيه  175  0.004  0.67  مدت زمان  عضويت و مخالفت با كليشه شغلي
  تاييد فرضيه  175  0.002  0.51  مدت زمان عضويت و مخالفت با كليشه زباني

  تاييد فرضيه  175  0.003  0.43  مدت زمان عضويت و مخالفت با كليشه خانوادگي
  تاييد فرضيه  175  0.002  0.67  مدت زمان عضويت و بازتعريف هويت جنسيتي
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و  اينسـتاگرام  يدر شـبكه اجتمـاع   تيپژوهش، بين مدت زمان عضـو  اول هيطبق فرض
و  زانيم يابيارز يبرا ه،يفرض نيوجود دارد. در ا يرابطه معنادار بازتعريف هويت جنسيتي

بـه دسـت    يسامرز استفاده شده است. سطح معنـادار  يد بياز ضر ريشدت رابطه دو متغ
بـازتعريف  و  اينسـتاگرام در  تيمدت زمان عضو انيرابطه م يسامرز برا يآمده از آزمون د
معنادار اسـت.   ،يتر است، به لحاظ آماركوچك 0.05از  كه نيبا توجه به ا ،هويت جنسيتي
 ريـ دو متغ انيـ م ميمسـتق  ياتوان گفت كه رابطـه يم ن،ياست. بنابرا ميمستق زيجهت رابطه ن
بـازتعريف هويـت   زان يـ ، ماينستاگرامدر  تيمدت زمان عضو شيبا افزا يعنيوجود دارد، 

دوم پـژوهش بـا سـطح     هيفرضـ  ن،يو برعكس. بنـابرا  ابدييم شيافزا زيپاسخگو ن جنسيتي
  شود.يتاييد م 0.000 يدرصد و سطح معنادار 99 نانياطم

: ميان ميزان استفاده از شبكه اجتماعي اينستاگرام و هر يك از ابعـاد بـازتعريف   2فرضيه 
  هويت جنسيتي رابطه وجود دارد.

  يتيجنس تيهو فياز ابعاد بازتعر كيو هر  نستاگراميا ميزان استفاده ازرابطه  يبررس .2جدول 
  آزمون فرضيه  تعداد نمونه  سطح معناداري  مقدار  متغير

  هيفرض دييتا  175  0.003  0.64  ميزان استفاده از اينستاگرام و مخالفت با كليشه تحصيلي
  هيفرض دييتا  175  0.002  0.61  شغلي شهيو مخالفت با كل نستاگرامياستفاده از ا زانيم
  هيفرض دييتا  175  0.004  0.59  زباني شهيو مخالفت با كل نستاگرامياستفاده از ا زانيم
  هيفرض دييتا  175  0.005  0.53  خانوادگي شهيو مخالفت با كل نستاگرامياستفاده از ا زانيم

  تاييد فرضيه  175  0.003  0.64  ميزان استفاده از اينستاگرام و بازتعريف هويت جنسيتي
  

ـ   يپژوهش مطـرح مـ   دوم هيدر فرض  ياسـتفاده از شـبكه اجتمـاع    زانيـ م نيشـود كـه ب
 يبـرا  ه،يفرضـ  نيـ وجود دارد. در ا يرابطه معنادار ،جنسيتيبازتعريف هويت و  اينستاگرام

سـامرز اسـتفاده شـده اسـت. سـطح       يد بياز ضـر  ريو شدت رابطه دو متغ زانيم يابيارز
اينسـتاگرام و  استفاده از  زانيم انيرابطه م يبرا رزسام يبه دست آمده از آزمون د يمعنادار

 يتـر اسـت، بـه لحـاظ آمـار     كوچك 05/  0از  نكهيبا توجه به ا بازتعريف هويت جنسيتي
 م،يمسـتق  ياتوان گفت كـه رابطـه  يم ن،ياست. بنابرا ميمستق زيمعنادار است. جهت رابطه ن

بـازتعريف   زانيـ م اينسـتاگرام، اسـتفاده از   زانيـ م شيبا افزا يعنيوجود دارد،  ريدو متغ انيم
سوم پژوهش  هيفرض ب،يترت نيو برعكس به ا ابدي يم شيافزا زيپاسخگو ن هويت جنسيتي

  شود.تاييد مي 0.000ي درصد و سطح معنادار 99 نانيبا سطح اطم
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: ميان نوع استفاده (انگيزه) از شبكه اجتمـاعي اينسـتاگرام و هـر يـك از ابعـاد      3فرضيه 
  بازتعريف هويت جنسيتي رابطه معنادار وجود دارد.

  جنسيتيهاي بررسي رابطه انگيزه فراغتي و مخالفت با كليشه .3جدول 
آزمون   تعداد نمونه  سطح معناداري  مقدار  متغير

  فرضيه
  تاييد فرضيه  175  0.003  0.068  تحصيلي انگيزه فراغتي و مخالفت با كليشه

  تاييد فرضيه  175  0.005  0.049  انگيزه فراغتي و مخالفت با كليشه شغلي
  فرضيهتاييد   175  0.004  0.035  هاي زبانيانگيزه فراغتي و مخالفت با كليشه

  تاييد فرضيه  175  0.003  0.018  انگيزه فراغتي و مخالفت با كليشه خانوادگي

  
شود، تمامي ابعاد بازتعريف هويت جنسـيتي يـا   طور كه در جدول باال مشاهده ميهمان

هاي جنسيتي هر چند با انگيزه فراغتي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد، مخالفت با كليشه
مانند رابطه بدست آمده در جدول قبل از قوت و شدت بااليي برخوردار نبوده اما اين رابطه 

گذارد. معناي اين رابطه اين است كه هر چند با باال رفتن اي ضعيف را به نمايش ميو رابطه
رود، اما اين الگـو  هاي جنسيتي باال ميميزان استفاده فراغتي از اينستاگرام، مخالفت با كليشه

  د تكرار نشده و بسيار ضعيف است.در تمامي موار

  اي و مخالفت با كليشه جنسيتيبررسي رابطه انگيزه رابطه .4جدول 
  آزمون فرضيه  تعداد نمونه  سطح معناداري  مقدار  متغير

  هيفرض دييتا  175  0.002  0.101  اي و مخالفت با كليشه تحصيليانگيزه رابطه

  هيفرض دييتا  175  0.003  0.098  اي و مخالفت با كليشه شغليانگيزه رابطه
  هيفرض دييتا  175  0.004  0.089  اي و مخالفت با كليشه زبانيانگيزه رابطه
  هيفرض دييتا  175  0.005  0.063  اي و مخالفت با كليشه خانوادگيانگيزه رابطه

  
اي اسـتفاده از اينسـتاگرام و مخالفـت بـا     در جدول باال جزئيات نوع رابطه انگيزه رابطه

شـود.  گونه كه مشاهده مـي جنسيتي به تفكيك چهار بعد آورده شده است. همانهاي كليشه
هاي تحصيلي داشته و كمترين تـاثيرش  اي بيشترين تاثير را بر مخالفت با كليشهانگيزه رابطه

باشد. هر جند شدت تاثير بـر مخالفـت بـا    هاي خانوادگي مينيز بر روي مخالفت با كليشه
  باشد.است، اما رابطه مثبت و معنادار ميهاي خانوادگي ضعيف كليشه
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  بررسي رابطه انگيزه اطالعاتي و مخالفت با كليشه جنسيتي .5جدول 
  آزمون فرضيه  تعداد نمونه  سطح معناداري  مقدار  متغير

  تاييد فرضيه  175  0.004  0.156  انگيزه اطالعاتي و مخالفت با كليشه تحصيلي
  تاييد فرضيه  175  0.004  0.143  شغليانگيزه اطالعاتي و مخالفت با كليشه 

  تاييد فرضيه  175  0.003  0.126  انگيزه اطالعاتي و مخالفت با كليشه زباني
  تاييد فرضيه  175  0.002  0.116  انگيزه اطالعاتي و مخالفت با كليشه خانوادگي

  
يـك از  جدول باال نيز رابطه ميان انگيزه اطالاتي از استفاده اينستاگرام و رابطه آن با هـر  

ها، انگيزه اطالعاتي بيشترين دهد. بر اساس آمارهابعاد بازتعريف هويت جنسيتي را نشان مي
اي، انگيزه اطالعـاتي، بـا   اي دارد. در اين بعد از متغير انگيزهتاثير را در ميان سه متغير انگيزه

اال رفتن انگيـزه  ترين تاثير را بر كليشه تحصيلي دارد. به اين معني كه با ب، بيش0.156مقدار 
رد. كمترين تاثير اين بعد هاي تحصيلي نيز باال مياطالعاتي از اينستاگرام، مخالفت با كليشه

باشد و جـدول  ، بر روي مخالفت با كليشه خانوادگي مي0.116از انگيزه اطالعاتي با مقدار 
هاي جنسيتي، مثبت باال نشان از آن دارد كه تاثير انگيزه اطالعاتي بر روي تمامي ابعاد كليشه

  باشد.و معنادار بوده و معناداري نيز با شدت مطلوبي مي

  مدل رگرسيوني چند متغيره بازتعريف هويت جنسيتي .6جدول 
مقدار   ضرايب استاندارد  ضرايب غير استاندارد  متغيرها

t 
  سطح معناداري

B خطاي استاندارد  Beta 

  0.005  4.089  0.328  0.039  0.189  ميزان زمان استفاده روزانه
  0.005  0.890  0.108  0.015  0.067  انگيزه فراغتي
  0.005  2.215  0.150  0.021  0.117  ايانگيزه رابطه

  0.005  3.869  0.272  0.031  0.149  انگيزه اطالعاتي

  
دهند كه از ميان متغيرهاي مستقل مورد نظر، كدام متغيـر  هاي جدول فوق نشان ميآماره

ترين تاثير را بر بازتعريف هويت جنسيتي دارند. با توجه به آمـاره  كدام كمترين تاثير و بيش
بتا كه نشان از ميزان تاثير هر متغير مستقل كه مقدار استاندارد شـده اسـت، بـر روي متغيـر     

تـرين  درصد  بـيش  32دهد، متغير مدت زمان استفاده روزانه با مقدار بتاي وابسته نشان مي
 27اي، انگيزه اطالعـاتي بـا مقـدار بتـاي     از آن، از ميان سه متغير انگيزهتاثير را داشته و بعد 
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دهد كه هر چه ميزان زمان استفاده ها نشان ميدرصد، دومين متغير تاثيرگذار است. اين آماره
رود. عالوه بر آن هاي جنسيتي نيز باال ميتر باشد، ميزان مخالفت با كليشهاز اينستاگرام بيش

هاي جنسيتي نيز تر شود، مخالفت با كليشهستفاده اطالعاتي از اينستاگرام بيشهر چه ميزان ا
افتد. براي تعيين اينكه متغيرهاي مسـتقل  تر شده و بازتعريف هويت جنسيتي اتفاق ميبيش

اند تغييرات متغير وابسته يعني بازتعريف هويت جنسيتي را تبيين مذكور تا چه اندازه توانسته
  ضريب تعيين استفاده خواهيم كرد.كنند، از آماره 

  هاي تحليل رگرسيوني بازتعريف هويت جنسيتيها و آمارهشاخص .7جدول 
  سطح معناداري  ضريب تعيين تصحيح شده  ضريب تعيين

0.26  0.17  .005  

 

است و اين مطلـب   0.26با توجه به مقدار آماره موجود در جدول باال، ضريب تعيين با 
درصد از واريانس و تغييرات بازتعريف هويـت جنسـيتي كـاربران را     26كند كه را بيان مي

 كنند.متغيرهاي موجود در معادله تبيين مي

 

  هاي برازش مدل . مدل معادله ساختاري و شاخص8
شده است. مدل با استفاده از نرم افزار  ميپژوهش حاضر ترس يدر ادامه مدل معادله ساختار

Amos از  بازانديشـي هويـت جنسـيتي    يعنيشود كه متغير وابسته؛ يرسم شده و مالحظه م
خـورد كـه تـأثير متغيـر     يبه چشم مـ  بتا بيپنج ضر نيشده است. همچن ليچهار بعد تشك

دهنـد.  يكـاربران نشـان مـ    شانهيبازاند تيرا بر هو اينستاگرام يتماعشبكه اج يعنيمستقل؛ 
 15اي انگيـزه رابطـه  درصـد،   10 انگيـزه فراغتـي  درصد،  32 استفادهمدت زمان  يرهايمتغ

درصـد بـر بازانديشـي هويـت جنسـيتي كـاربران        27درصد و در نهايت انگيزه اطالعـاتي  
  اند.اينستاگرام تاثير داشته



  1398 تابستان دوم، شمارة دهم، سال ،زنان نامة پژوهش   108

  
  : مدل معادله ساختاري 3شكل 

تـوان  يمـ  يبرازش آمده است. به طـور كلـ   يارهايمع نيتراز مهم ي، تعداد8در جدول 
شـده،   ميمـدل ترسـ   ن،يبرازش مدل قابل قبول هستند. بنـابرا  يهاشاخص يگفت كه تمام

  ها پوشش داده شوند.هيبا نظر يتوانند تا حدوديما م يتجرب يهادهد كه دادهينشان م

  هاي برازش مدل: شاخص8جدول 

  
  
  

  هاي برازش مطلقشاخص  هاي برازش تطبيقيشاخص  هاي برازش مقتصدشاخص
CMIN/DF RMSEA  PNFI  PCFI  TLI NFI  CFI  AGFI  GFI  

3/09  0.04  0.59  0.62  0.92  0.94  0.95  0.92  0.95  
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 گيري . نتيجه9
ي مجـازي اينسـتاگرام و بـازتعريف هويـت     نتايج پژوهش حاضر در باب رابطه ميان شبكه

جنسيتي، نشان از آن دارد كه حضور و فعاليـت در ايـن شـبكه تـاثير معنـادار و مثبتـي بـر        
بايست با دقيق شدن در گيري كلي بوده و ميالبته اين نتيجه بازتعريف هويت جنسيتي دارد.

تر دسـت يافـت. در ايـن پـژوهش     آن و جزئي كردن متغيرهاي مورد بررسي، به نتايج دقيق
متغير مستقل را به دو بخش تقسيم كرديم كه يك بخش آن ناظر بـر ميـزان زمـان فعاليـت     

آن ناظر بر هـدف و انگيـزه كـاربران از    كاربران مورد نظر در اينستاگرام بوده و بخش ديگر 
وقت گذراندن در اينستاگرام است. متغير انگيزه و هدف كاربران را نيز به سه بخش، انگيـزه  

اي و اطالعاتي تقسيم كرديم. عالوه بر اين، متغير وابسته را نيز به چهار بخش فراغتي، رابطه
  دهند.ري را نسبت به تفسير كلي ميها نتايج بهتتقسيم كرديم. بعد از اين تقسيمات، آماره

هاي بدست آمده نشان از آن دارند كه مدت زمـان اسـتفاده و وقـت گذرانـدن در     آماره
شبكه اجتماعي مجازي مورد نظر بيش ترين تاثير را بر بازتعريف هويت جنسيتي دارد. امـا  

را نسبت به وقـت   ترين تاثيربيشانگيزه و هدف اطالعاتي از وقت گذراندن در اينستاگرام، 
اي، بر روي بازتعريف هويت جنسيتي دارد. عالوه گذراندن بر اساس انگيزه فراغتي و رابطه
تـرين تـاثير را از   هـاي جنسـيتي تحصـيلي، بـيش    بر آن بعد مقاومت و مخالفت بـا كليشـه  

تـرين  هاي شـغلي، بـيش  متغيرهاي مستقل پذيرفته است. و بعد از آن بعد مخالفت با كليشه
  ر را از متغير مستقل حضور اطالعاتي در اينستاگرام پذيرفته است.تاثي

نشان  »ياجتماع تيو هو نترنتيا«با عنوان  ي)، در پژوهش1388( يجاه و شكوررفعت
اسـتفاده   نترنـت يكه از ا يگروه دختران انيدر م يتيو جنس يقوم ،يخانوادگ تيدادند كه هو

 ،يجـاه و شـكور   تر است (رفعـت فيدند ضعكريكه استفاده نم يكردند نسبت به گروهيم
و  نترنتيا يهايكاربر ينييمدل تب«)، با عنوان 1391نوابخش و مختارپور (؛ )54- 70: 1388

ـ   افتنديدست  جهينت نيبه ا» جوانان شهر تهران يتيجنس تينقش آن در هو  تيـ هو نيكـه ب
 يجوانان رابطه انيدر م ياطالعات يالگو يكاربر زانيو م نترنتيا يكاربر يبا الگو يتيجنس

 يو مذهب يپژوهش حاتم؛ )151- 184: 1391مختار پور،  وبرقرار است (نوابخش  يمعنادار
مـدرن   يهـا  رسانه ريبر تأث» خود يتيجنس تيرسانه و نگرش زنان به هو«)، با عنوان 1391(

مدرن، زنان از  يها كه در اثر نقش رسانه يدارد. به طور ديزنان تأك يتيجنس تيهو رييبر تغ
ـ    يم و وابسته فيضع يكه زن را موجود يسنت يتيجنس تيهو  هدانست، فاصـله گرفتـه و ب
داننـد، حركـت   يمـ  يمستقل و قـو  يكه زنان را موجودات يتيجنس تيبه هو ينگرش يسو
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و  يقمصـر  خـواه كيـ پـژوهش ن  يهـا افته؛ ي)185- 209: 1391 ،يو مذهب ياند (حاتمكرده
 يتيجنسـ  تيـ و هو يمجـاز  يفضا يبر رابطه يتأمل«، با عنوان )1393( يراوند انيمنصور
از آن است كـه سـابقه و مـدت     يحاك» در شهر كاشان) نترنتي: كاربران ايمورد ي(مطالعه

. اسـت مـؤثر بـوده    يتيجنس تيهو فيو تضع تيدر تقو نترنتياز ا يهفتگ يزمان استفاده
- يمـ  دايپ شيكاربران افزا ياز سو نترنتياستفاده از ا يو سابقه زانينحو كه هر چه م نيبد

- 120: 1393 ،يراونـد  انيو منصور يقمصر كخواهيند.(شويتر ميقو يتيجنس تيكند، هو
107 (  

 يتـوان گفـت؛ حضـور در فضـا    يپژوهش حاضـر مـ   يهاافتهيدر مجموع، با توجه به 
متـأثر از دو   شـتر يفضا كـه ب  نيا اتيبا توجه به خصوص نستاگراميا يشبكه اجتماع يمجاز
و  )مشـخص  يو مكـان  يكيزيف ينداشتن چارچوب ها( يفضابودگ يعنيآن  يذات تيخاص
 فيـ همزمـان بـا ط   ريتعامل همزمان و غ ،ي: گمناملياز قب يامكانات ريبودن است نظ يمجاز
ـ  يواقعـ  يايـ دور از دسـترس در دن  ايها اعم از در دسترس يگرياز د يعيوس آن؛  يو در پ
ناآشنا، پشت سـر   يهاانيبا فضاها و جر ييارويرو ن،يريبازتاب خود در ارتباط با سا دنيد

و به نسبت  عيسر يدسترس ،يواقع يايموجود در دن يو اجتماع يعيطب يمرزها ينهادن نسب
تعامل  ره،يو غ يعموم ،يتخصص ،يجهان ،ياز اطالعات؛ اعم از محل يعيوس فيآسان به ط

 يمجـاز  يكـاربران فضـا   گريامكان د تينهايو ب نيرينوشتار با سابر  يو ارتباط صرفا مبتن
 يذهنـ و  ينـ يع يرا با توجه به ساختارها يرانيو پر مصرف جوان ا يكاربران حرفه ا ژهيبو

از  يسـازد برخـ   يخودشـان قـادر مـ    شامدرنيو پ يمدرن، پساسنت مهين ،يسنت مهيجوامع ن
را با توجه به ساختارها، نهادهـا و   يدر جوامع مدرن كنون يزندگ ژهيتجارب خرد و كالن و

مكان  ييجدا رينظ يتجارب رند؛يپذ رينوع جوامع كسب و از آنها تأث نيمختص ا يهاساخت
 يبا افراد متعدد و متفاوت همراه با احساس نوع يميدوستانه و صم روابط ياز فضا، برقرار

ـ  رفتنيبا در نظر گرفتن و پذ ينامرئ يختارهابه رابطه، اعتماد به افراد و سا يتعهد درون  ميب
بـودن و جهـان    اليسـ  ،يفـرد  ياستقالل و قدرتمند ،يها و مخاطرات موجود، تجربه آزاد

  و مداوم و غيره. يميدا يشيتجربه بازاند ،يوطن
و  نسـتاگرام يا يشبكه اجتمـاع  يمجاز يفضا نيتجارب به نسبت مشترك ب نيا بيترك

دامنـه تعـامالت    شيفضا، نخست، افـزا  نيحضور در ا گريد امديمدرن همراه با دو پ يايدن
با هر دو جهان معاصران  ،يواقع يايو به تبع آن، در دن يمجاز يفرد كاربر در فضا ياجتماع

دارد و دوم،  يفرد را در پ ياجتماع هيسرما شيآن، افزا يپ دردسترس و  ريدر دسترس و غ
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ـ    يعيبه دامنه وسـ  يمجاز يكاربر فضا يابيدست ليبه دل آن  ياز اطالعـات گونـاگون و در پ
ـ يپنداشت كاربر جوان ا ج،يفرد، به تدر نيقدرت نماد شيافزا  يسـت يو چ يسـت يرا از ك يران

 يتيهـو  يريباعث شكل گ ت،يسازد و در نها يدگرگون م رامونشيو جهان پ گرانيخود، د
 يكه با توجه بـه برخـ   يتيشود؛ هو يم يتكثر در وو م شانهيبازاند دار،يناپا ار،يبه نسبت س

  .دينام شانهيبازاند ايمدرن  تيتوان آن را هو يم ات،يخصوص
 يهـا شـبكه  يخـود از زمـان كـاربر    يتيهو راتييكاربران درباره تغ يهادر كل، نگرش

 تيـ هو يديـ كل ياز شـاخص هـا   يآنان به برخـ  يابيدست انگريتاكنون، ب يمجاز ياجتماع
 يفنـاور  نيـ از ا يريـ گبهـره  و نسـتاگرام يا يمجـاز  يدر پرتو حضور در فضـا  شانهيبازاند

كـه   يتوان به وضوح مشـاهده كـرد؛ كـاربران    يم كهمدرن است. چنان  يارتباط - ياطالعات
كننـد،  يمـ  و مسـتمر در شـبكه   يجـد  تيـ از وقت خود را صرف فعال يشتريمدت زمان ب

دسـتاوردها و نشـر    عيـ از شبكه را به هر نحو ممكن، به توز ييكه فضا يبخصوص كاربران
به شبكه وابسته و  يارو، در كل، تا حد قابل مالحظه نيدهند، از ا يخود اختصاص م ديعقا
كـاربران،   رياز سا شيب يمجاز يمستمر در فضا تيحضور و فعال نيهستند، در پناه ا يمتك
ـ   يم رايپذ يتيدر بعد هو ژهيرا بو يجد راتييتغ ـ  شيشـوند و ب  نيتـر  يديـ بـه كل  شياز پ

  .ابندي يدست م شانهيبازاند تيهو يهاشاخص
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