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چکیده

انقالب ارتباطات و جهانيشدن درعصر حاضر تاثيرات شگرفي را در ابعاد گوناگون زندگي انسانها گذاشته
است كه از مهمترين آنها ميتوان به تاثيرات اينترنت و شبکههای اجتماعي مجازی بر هويتها اشاره كرد.
رسانههای نوين و در رأس آنها شبکه جهاني اينترنت با دگرگوني در مفاهيم زمان و مکان ،تغيير در اشکال
نوين ارتباطي و ايجاد مراجع نوين هويت ،موجب پيدايش ذهنيتهای ناپايدار و هويتهای تازه شده است.
بدين جهت در پژوهش حاضر درصدديم تا به بررسي تاثير شبکه اجتماعي فيسبوک بر هويت جنسيتي جوانان
بپردازيم .مقاله حاضر به صورت پيمايشي و با استفاده از پرسشنامه اينترنتي محققساخته در بين دانشجويان-
كاربر شبکه اجتماعي فيسبوک دانشگاه تبريز درسال تحصيلي  1392-93صورت گرفته است .يافتههای
پژوهش ،حاكي ازآن است كه هويت جنسيتي كاربران ،تحت تاثير عضويت در فيسبوک قرار دارد .استفاده زياد
و مداوم از فيسبوک ميتواند جريان هويتيابي جنسيتي را با اختالل رو به رو كند ،از ديگر يافتههای پژوهش
اين است كه بين جنس و استفاده از شبکه اجتماعي فيسبوک رابطهای معنادار وجود دارد.
واژگان کلیدی :شبکههای اجتماعي مجازی ،فيسبوک ،هويت و هويت جنسيتي.
بیان مسئله

جهان امروز جهاني استكه جامعه انساني را با دوجهان موازی رو به رو نموده است .جهان اول؛ جهان
واقعي و جهان دوم؛ جهان مجازی است .جهان اول ،جهاني است كه در آن زندگي و فعاليت اجتماعيِ
عيني جريان دارد .جهان دوم ،جهاني است كه انسانها را در مواجهه با واقعيتهای مجازی قرار ميدهد.
در جهان مجازی ،انسان با سرزميني بيمرز و چندفرهنگي و در عين حال برخوردار از فضای واحد مواجه
 .1دانشجوی کارشناسیارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه تبریز -ایران.

E- mail: pouyan_ehyayi@yahoo.com

 .2عضو هیات علمی پژوهشی دانشگاه تبریز -ایران.

E- mail: m.mobarak2012@yahoo.com
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است(عاملي .)144 :1382 ،فرايند تجدد و به ويژه جهانيشدن ،اين امکان را فراهم ميسازد تا انسانها از
سلطه مرزهای مکاني رهايي يابند و در گستره بسيار پهناور فضا و زمان با يکديگر رابطه برقرار كنند،
اگرچه در جوامع سنتي هم روابط اجتماعي درچارچوب فضا و زمان شکل ميگرفت و اين روابط به واسطه
وابستگي فضا و زمان به مکان ،محدود و مکانمند بودند ،در اين شرايط مکان كامالً در خدمت فرهنگ و
هويتسازی سنتي قرارداشت درحالي كه فرايند جهانيشدن با فضامندساختن زندگي اجتماعي اين قابليت
و توانايي مکان را به شدت كاهش ميدهد .مکان همواره به تثبيت كردن و متصلب كردن گرايش دارد،
اما فضا امور را سيالتر ميكند(پيشگامي فرد و همکاران.)190 :1389 ،
در واقع انقالب ارتباطات و جهانيشدن در عصر حاضر تاثيرات شگرفي را در ابعاد گوناگون زندگي
انسانها گذاشته است كه از مهمترين آنها ميتوان به تاثيرات اينترنت و شبکههای اجتماعي مجازی بر
هويتها اشاره كرد .رسانههای نوين و در رأس آنها شبکه جهاني اينترنت با دگرگوني در مفاهيم زمان
و مکان ،تغيير در اشکال نوين ارتباطي و ايجاد مراجع نوين هويت ،موجب پيدايش ذهنيتهای ناپايدار و
هويتهای تازه شده است ،در جوامع امروزی بر اثر تحوالت ساختاری ناشي از اين انقالب ،ذهنيت و
هويت سيال و ناپايدار شکل ميگيرد و برداشت انسانها از مفاهيم گوناگون زندگي دگرگون ميشود.
انقالب ارتباطاتي و اطالعاتي هزاره سوم بسيار فراتر از صرفاً الکترونيکي كردن رابطه انسانهاست.
تکنولوژیهای نوين ارتباطي و اطالعاتي با فراهم آوردن امکان پيدايي جامعه شبکهای ،نه تنها به افراد و
جوامع در قالبهايي تازه ،هويتهای تازه بخشيده ،بلکه رفتار ما را نسبت به خود ،ديگران و جهان تغيير
داده است(اولسون ،)5 :1377 ،بنابراين بايد اذعان داشت كه بيش از هر چيز ديگر اين هويت است كه در
بحران فرهنگي ناشي از شتاب و ژرفای تغييرات بيوقفه اجتماعي ،مسئله آفرين ميشود و لزوم بررسي
آن دوچندان مهم و ضروری مينمايد .از راه بررسي هويت درجامعه امروزی ميتوان ازپيچيدگي و سرعت
تغييرات اجتماعيكاست و به انسانها اين توانايي را بخشيدكه نظم نسبي درزندگي خود و دنيای اطراف-
شان ايجاد كنند.
نقش موثر رسانههای نوين در زندگي اجتماعي و تاثير نافذ آن در شکلبخشي به هويت باعث شده
تفاوتهای از پيش موجود بين هويت و شيوههای نگرش و شيوههای رفتاری ،در پرتو تازهای نگريسته
شود .افراد هنگام استفاده از رسانههای ارتباطي وارد اشکال تعاملي ميشوند كه از جنبههای خاص با نوع
تعامل رو در رو تفاوت دارند(تامپسون .)90 :1380 ،ظهور شبکههای اجتماعي مجازی همچون فيسبوک،
زندگي اجتماعي را به طريقي بنيادين دگرگون كرده است ،در اين شيوههای جديد تعامل ،افراد چگونه
هويت خود را آشکار ميكنند؟ چگونه شبکههای اجتماعي مجازیكه نوع جديدی از كنشمتقابل را سامان
ميدهند ،معنای جنسيت و هويت جنسيتي را تغيير ميدهند؟
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هويت جنسيتي بيشتر از هرگروهي برای جوانان و نوجوانان مسئلهساز است ،درفضای مجازی ،حضور
افراد ميتواند كامالً متفاوت از جنسيت ،شخصيت و شکل ظاهری ايشان باشد ،به همين لحاظ كاربران و
به خصوص نوجوانان فضایمجازی را بهترين موقعيت برای ابزار احساسات و عقايد خود فارغ ازمالحظات
دنيای حقيقي ميدانند .نوجوانان در فرايند تشکيل هويت واقعي خويش با چالشهای متعددی مواجهند و
ميتوانند هر كدام از اين حالتها را در اينترنت و شبکههای اجتماعي ،تجربه نمايند .به عنوان مثال در
زمينه هويت جنسي ،معموالً دختران نوجوان در اتاقهای چت ،خود را پسر و پسران خود را دختر معرفي
مينمايند و اين حالت در دختران بيشتر اتفاق ميافتد(فرهمند.)50 :1387 ،
مروری بر آثار دیگران

احمدی و همکاران( )1389درمطالعهشان باعنوان بررسي رابطه وسايل ارتباطي نوين باهويت جنسيتي
جوانان شهر شيراز نشان دادندكه بينكاربرد اينترنت و تلفن همراه با منطقه محل تحصيل رابطه معناداری
وجود داشته است ،بين جنس و استفاده از اينترنت نيز رابطه معنيداری وجود داشت ،اما همزمان رابطهای
معنيداری ميان استفاده از تلفن همراه و جنسيت پاسخگويان وجود نداشته است ،بين طبقه و كاربرد تلفن
همراه و اينترنت نيز رابطه وجود داشته است ،بين كاربرد اينترنت و تلفن همراه با هويت جنسيتي در ميان
دختران رابطهای معنادار وجود نداشت ،درحالي كه بين استفاده از اينترنت و هويت جنسيتي درميان پسران
رابطه وجود داشته است.
عريضي و همکاران( )1385در پژوهش خود با عنوان ماهواره و هويت جنسيتي دختران جوان با هدف
بررسي اثر استفاده از شبکههای تلويزيوني ماهوارهای بر هويت جنسيتي در يک مطالعه پيمايشي در بين
دانشآموزان دختر دبيرستانهای شهر تهران ،نشان دادندكه بين وجود ماهواره در منزل و هويت جنسيتي
رابطه وجود دارد و افراد دارای ماهواره از سازه هويت جنسيتي نمره كمتری دريافت كردهاند كه نشان
دهنده تغيير رفتارها و نگرشها به سمت الگوها و گرايشهای جديد است ،بين ميزان استفاده از ماهواره
و هويت جنسيتي نيز همين رابطه تاييد ميگردد.
پيشگامي فرد و همکاران( )1389در پژوهشي باعنوان تعامل درفضای سايبر و تاثير آن بر هويت زنان
در ايران (مطالعه موردی دانشجويان دختر دانشگاه تهران) ،نشان دادند كه فضای سايبر در مواردی چون
حقوق زنان و آشنايي زنان ايراني به حقوق خود ،عضويت در سايتهای مربوط به زنان و ايجاد همبستگي
و وحدت فکری ،ايجاد اشتغال و بازاريابي اينترنتي و ابراز عقايد خود برخالف گذشته از اينترنت ،تاثير
معناداری بر هويت زن سنتي گذاشته ،اما در مواردی چون استفاده از مدهای اينترنتي ،دوستيابي ،مسائل
جنسي و پيگيری اخبار زنان از طريق اينترنت نتوانسته است بر هويت سنتي زن ايراني تاثيری ايجاد كند،
در نتيجه تاثيرپذيری هويت سنتي زن ايراني بر اثر تعامل در فضلي سايبر امری نسبي بوده است.
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اروين و انگليش )2010(1در مطالعهشان با عنوان اجتماع در فضای مجازی :جنسيت ،يادگيری جنبش
اجتماعي و اينترنت ،تحليلهای منظمي از  100وب سايت متعلق به سازمانهای فمنيستي در كانادا را ارائه
كردند .وب سايتها از نظر محتوا ،محبوبيت و قدرت دوام مورد تحليل قرار گرفتند تا چگونگي نقش اين
وب سايتها در آموزش زنان برای جنبشهای اجتماعي را مورد بازكاوی قرار دهند .نقش فنآوریهای
ارتباطي -اطالعاتي در يادگيری زنان بسيار موثر بوده است و زنان از اين راه بر موانع تشريک اطالعات
غلبه ميكردند ،البته ،برای زنان موانعي نيز در دسترسي و يادگيری رسمي از اينترنت وجود داشت.
سيارا ) )2007((Siaraدر پژوهش خود باعنوان لهستانيهای مهاجرتكرده به انگليس ،فضای مجازی
و هويت ،بر فضاهای اجتماعي مجازی نوين از قبيل گروههای اينترنتي موجود كه لهستانيها برای
واكنشهای اجتماعي از اين وسيله استفاده ميكنند ،متمركز ميشود .لهستانيها كساني هستند كه به
تازگي به انگليس مهاجرت كردهاند .اين گروه ،فضای اجتماعي نويني را بهوجود آورده است كه مباحثهها
و گفتگوهای جديدی را امکانپذير ساخته است ،اين مباحثه شامل گفتگو در مورد جوانب متنوع و متعدد
هويت است؛ ازقبيل :نژاد ،جنسيت و ابعاد اجتماعي هويت .ابعاد جديد هويت در زندگياجتماعي لهستاني-
ها در انگليس دخالت دارند كه مورد بحث و گفتگوی بسياری از محافل شده است و از سوی ديگر،
لهستانيها در مباحثههای عقالني شركت جسته و در پي يافتن هويت خود و ديگران هستند.
چارچوب مفهومی پژوهش

هویت جنسیتی

دو معنای اصلي هويت ،تمايز و تشابه مطلق است .جنکينز ) (Jenkinsهويت را اينگونه تعريف ميكند:
هويت ريشه در زبان التين و دو معنای اصلي دارد .اولين معنای آن مفهوم تشابه مطلق را بيان ميكند؛ اين
با آن مشابه است .معنای دوم آن تمايز است كه با مرور زمان سازگاری و تداوم را فرض ميگيرد .به اين
ترتيب ،به مفهوم شباهت از دو زاويه مختلف راه مييابد .مفهوم هويت ،همزمان ميان افراد يا اشياء دو
نسبت محتمل برقرار ميسازد؛ شباهت و تفاوت(جنکينز .)5 :1381 ،هويت داشتن يعني يگانه بودن ،ولي از
دو جنبه متفاوت :همانند ديگران بودن در طبقه خود و همانند خود بودن در گذر زمان).(Hekman, 1999 :6
هويت ،مفهومي كامالً پيچيده است كه نميتوان به شکل درستي معني آن را درک كرد؛ به همين
دليل از يک نسبيت خاصي برخوردار است ،در پاسخ به پرسش چيستي هويت يا ارائه تعريف مشخصي از
آن از منظرهای مختلف ،ديدگاههای گوناگوني ارائه شده است ،از ديدگاه روانشناسان و نظريهپردازان
شخصيت ،هويت عبارت است از :احساس تمايز شخصي ،احساس تداوم شخصي و احساس استقالل
شخصي است) .(Thompson, 1998: 9همچنين ميتوان هويت را آگاهي فرد نسبت به خود دانست كه
Irving & English
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در نتيجه تداوم كنشهای فرد به او واگذار نميشود ،بلکه فرد بايد آن را به طور مداوم و پيوسته در
زندگي روزمره ايجاد كند و نيز در فعاليتهای خويش مورد پشتيباني قرار دهد(گيدنز ،)81 :1378 ،از منظر
ديگر هويت فرايند ساختهشدن معنا بر پايه يک ويژگي فرهنگي يا يک دسته ويژگيهای فرهنگي است
كه بر ديگر منابع معنا برتری دارند).(Castells, 1997: 7
بر اساس نظريه هويت ،فرآيند هويت يک سيستم كنترل است كه مجموعهای از هنجارها و ضد
هنجارها را در فرد و جامعه به وجود ميآورد .هويت مجموعه معاني است كه چگونه بودن را در خصوص
نقشهای اجتماعي به فرد القا ميكند و يا وضعيتي است كه به فرد ميگويد او كيست و مجموعه معاني را
برای فرد توليد ميكند كه مرجع كيستي و چيستي او را تشکيل ميدهد(دوران.)26 :1387 ،
هويت در سطوح و ابعاد مختلف واكاوی شده است .هويت ملي ،هويت ديني ،هويت جنسيتي ،هويت
فردی و مواردی از اين قبيل .يکي از ابعاد زندگي اجتماعي انسان ،شکلگيری هويت اجتماعي است و
عوامل گوناگوني در حوزه زندگي اجتماعي مانند :خانواده و رسانه در فرآيند شکلگيری آن نقش دارند- .
هويت اجتماعي دارای ابعاد گوناگوني چون هويت خانوادگي ،هويت قومي ،هويت نژادی ،هويت ملي و
هويت جنسيتي ميباشد.
هويت جنسيتي آن بخش از رفتارها و نگرشهای فرد نسبت به جنسيت خويش است كه تحت تاثير
شرايط فرهنگي و اجتماعي شکل ميگيرد .هويت جنسيتي از طريق تعامل اجتماعي شکل گرفته و از
كانال كارگزاران جامعهپذيری به افراد منتقل ميگردد و افراد از طريق اين هويت ،در اكثر موارد به باز-
توليد ارزشها ،نگرشها و رفتارهايي ميپردازند كه محيط اجتماعي برای يک دختر و يک پسر تصويب
كرده است) .(Lorber, 2000: 456در واقع ،منظور از هويت جنسيتي آن بخش از رفتارها و نگرشهای
فرد نسبت به جنسيت خويش است كه تحت تاثير شرايط فرهنگي -اجتماعي شکل ميگيرد .به اين
ترتيب جنسيت يکي ازرايجترين اصول طبقهبندی و احتماالً فراگيرترين اين اصول است .جنسيت آشکار-
ترين وجه هويت شخصي است كه در تعامل با ديگران ساخته ميشود .جنسيت به عنوان يک هويت
اجتماعي اوليه به تجربه فرد سامان ميبخشد و آن را در خويشتن ادغام ميكند(احيايي.)87 :1394 ،
اين خويشتن و ذهن محصول تعامل با ديگران است .بايد بدانيم كه استفاده از رسانههای ارتباطي
نوين چون اينترنت و شبکههای اجتماعي مجازی ،شامل آفرينش انواع جديد روابط اجتماعي و راههای
تازه رابطه با خود و ديگران است ،در باور افکار عمومي (تعامل افراد جامعه با يکديگر) مسئوليت مراقبت
از شوهر و فرزندان بر عهده زن است ]يک برساخته اجتماعي[ و تامين مالي خانواده بر عهده مرد و
سياستهای رفاه اجتماعي بر اين فرض بنا شده كه مردم اين گونه زندگي ميكنند و شيوه درست زندگي
همين است(آبوت و ديگری .)265 :1380 ،اين شيوه زندگي از طريق رسانه بازتوليد و بازنمايي ميشود.
شخص از طريق ارتباط با ديگران در محيط پيرامونش به فهمي از خويش به عنوان زن يا مرد دست
خواهد يافت ،پس ع امل اساسي شناخت هويت جنسيتي از اين منظر ارتباط و كنش ميان فرد و دنيای
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اجتماعي وی خواهد بود .تمامي صور تعامل اجتماعي و ارتباط ،به تعبير روالن بارت )(Roland Barthes

مبني برتوليد و مصرف نمادها هستند و يکي ازراههای انتقال اين نمادها رسانه ميباشند(حاتمي و ديگری،
.)193 :1390
شبکههای اجتماعی مجازی

پيشرفت در فنآوری اطالعات راه و روش انسان را در ثبت و ضبط تاريخ تغيير داده است ،اين تغيير
بر نحوه تعامل افراد با يکديگر نيز تاثيرگذار بوده است .شبکههای اجتماعي به عنوان يکي از مهمترين
اين ابزارها ،با قابليتها و امکانات خود نه تنها تاثير عميقي بر جنبههای اجتماعي كاربران در جوامع
گوناگون گذارده ،بلکه در زمينههای مختلف بهعنوان مثال ،آموزش و پرورش ،پزشکي ،تجارت و قانون،
كاربرد فراوان يافته است .يک شبکه اجتماعي ،مجموعهای از خدمات مبتي بر وب است كه اين امکان را
برای اشخاص فراهم ميآورد كه توصيفات عمومي يا خصوصي برای خود ايجاد كنند ،يا با ديگر اعضای
شبکه ارتباط برقرار كنند ،منابع خود را با آنها به اشتراک بگذارند و از ميان توصيفات عمومي ديگر افراد،
برای يافتن اتصاالت جديد جستجو كنند(احيايي.)56 :1394 ،
بر اساس تعريفي ديگر ،شبکههای اجتماعي ،خدمات آناليني هستند كه به افراد اجازه ميدهند در يک
سيستم مشخص و معين پروفايل شخصي خود را داشته باشند ،خود را به ديگران معرفي كنند ،اطالعاتشان را
به اشتراک بگذارند و با ديگران ارتباط برقرار كنند ،از اين طريق افراد ميتوانند ارتباطشان با ديگران را حفظ
كرده و همچنين ارتباطهای اجتماعي جديدی را شکلدهند) .(Boyd & et al, 2007: 212در واقع ،شبکههای
اجتماعي برای افزايش و تقويت تعامالت اجتماعي در فضای مجازی طراحي شدهاند ،بهطور كلي از طريق
اطالعاتي كه بر روی پروفايل افراد قرار ميگيرد مانند عکس كاربر ،اطالعات شخصي و عاليق (كه همه
اينها اطالعاتي را در خصوص هويت فرد فراهم ميآورد) برقراری ارتباط تسهيل ميگردد .كاربران ميتوانند
پروفايلهای ديگران را ببينند و از طريق برنامههای كاربردی مختلف مانند ايميل و چت با يکديگر ارتباط
برقرار كنند).(Pempek & et al, 2009: 228
بهطور كلي در تعريف شبکههای اجتماعي ميتوان گفت شبکههای اجتماعي سايتهايي هستند كه از
يک سايتساده مانند موتور جستجوگر با اضافه شدن امکاناتي مانندچت و ايميل و امکانات ديگر خاصيت
اشتراکگذاری را به كاربران خود ارائه ميدهند .شبکههای اجتماعي ،محل گردهمايي صدها ميليون كاربر
اينترنت است كه بدون توجه به مرز ،زبان ،جنس و فرهنگ ،به تعامل و تبادل اطالعات ميپردازند
(سلطانيفر .)53 :1389 ،يک شبکه اجتماعي ،وب سايتي است كه در مرحله اول به افراد و سازمانها
اجازه ميدهد صفحات خود را روی آن ايجاد كنند و در مرحله دوم اين امکان را ميدهد كه اين صفحات
بر اساس مشتركات گوناگون به هم متصل شوند ،درحقيقت يک شبکه اجتماعي سايت يا مجموعه سايتي
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است كه كاربران آن دوست دارند عالقهمندیها ،افکار و فعاليتهای خود را با ديگران و ديگران هم با
آنان به اشتراک بگذارند.
در ادامه به معرفي شبکه اجتماعي فيسبوک كه ازجمله پركاربرترين سايتها درزمينه تركيب و ارتقاء
ارتباطات اجتماعي موجود و همچنين تشکيل گروههای اجتماعي جديد هست ،پرداخته ميشود ،اين
سايت از جمله شبکههای اجتماعي مجازی هست كه با سرعت در اينترنت در حال رشد و نشاندهنده
پديدهای غيرمعمول به نام اعتبار روزافزون اجتماعي هست.
فيسبوک ،يک سايت اجتماعي است كه توسط سازنده جوان خود مارک زاكربرگ )(Mark Zuckerberg
در چهارم فوريه سال  2004راهاندازی شد ،در اين پايگاه اينترنتي ميتوان با دوستاني كه دارای حساب
كاربری در فيسبوک هستند ،عکس ،فيلم يا پيغام به اشتراک گذاشت ،اين پايگاه هماكنون از نظر تعداد
كاربر عضو و نيز از نظر كارشناسان و در يک جمله در زمينه كاری خود ،پايگاه شماره يک جهان محسوب
ميشود .محيط فيسبوک درواقع مجلسي از دوستان و آشنايان يک كاربر به شمار ميآيد ،اين پايگاه با ارائه
امکان عضوگيری در تعداد باال ،به كاربران اجازه ميدهد تا در هر لحظه دوستان جديدی را به مجموعه خود
اضافه كنند .كاربران در فيسبوک بهعنوان يک عضو ،ميتوانند عکسهای خود را به اشتراک بگذارند ،پيغام
بفرستند ،عکسها را برای خود و ديگران عالمتگذاری كنند ،روی والهای ) (Wallخود و ديگران مطالبي
بنويسند ،عضو گروهها شوند ،گروه جديدی ايجاد كنند ،ايدههای خود را در بحثهای گروهي به اشتراک
بگذارند ،انواع درخواستها را بدهند و بپذيرند و در فيسبوک بازی كنند .فيسبوک توسط ميليونها نفر در
مدت زمان كوتاهي قابل دسترسي است .همچنين فيسبوک توجه محققان را در زمينههای مختلفي چون
الگوهای فعاليتكاربران در داخل و خارج شبکه ،هويتهای داخل شبکه ،ظرفيتهای تکنولوژيکي ارتباطات
اجتماعي و الگوهای فرهنگي به خود معطوف ساخته است.
هویت و هویت جنسیتی در عرصه رسانههای نوین

امروزه با گسترش و استفاده بيشتر از اينترنت و شبکههای اجتماعي مجازی ،اين رسانههای نوين در
شکل دادن به بينشها و ادراکها درباره مرد يا زن نقش مهمي در جامعه ايفا ميكنند .مردان و زنان در
فضای مجازی اين رسانههای نوين به صورتي بازنمايي ميشوند كه با نقشهای كليشهای فرهنگي كه در
ال منفعل ،تسليم و كم
جهت بازسازی نقشهای جنسي سنتي به كار ميروند ،سازگاری دارند .زنان معمو ً
اهميت هستند و در مشاغل فرعي و كسل كنندهای كه جنسيتشان ،عواطفشان و عدم پيچيدگيشان به
آنها تحميلكرده است ،ظاهر ميشوند و مردان باخصوصياتي برعکس اين نمايانده ميشوند .اين رسانه-
ها با نشان دادن مردان و زنان به اين صورت برماهيت نقشهای جنسي و عدم برابری جنسي صحه مي-
گذارند(استرنياني.)246 :1384 ،
به طور كلي ،برای اين رسانههای نوين در زندگي روزمره ،سه نقش كلي قائل شدهاند:
 .1اين رسانههای نوين به فرايند ساخته شدن هويت (هويتسازی) كمک ميكنند.
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 .2به فرايند معنايابي كمک ميكنند.
 .3به ساختمندشدن زندگي روزمره كمک ميكنند .زندگي روزمره مبتني بر عادتهاست و از اين رسانه-
ها برای عادت بخشيدن به زندگي استفاده ميشود(گيبينز و ديگری.)23 :1388 ،
رسانههای نوين به ويژه اينترنت و شبکههای اجتماعي مجازی عرصههايي تازه در مقابل انسان عصر
حاضر گشوده است .تعاملي بودن اين شبکههای مجازی و اينترنت و قابليتهای آنها ،اين امکان را
فراهم آورده كه انسانها بتوانند ازطريق صفحه كليد با يکديگر ارتباط پيدا كنند و درفضايي مجازی انواع
هويتهای مجازی را جعل كنند و با اين شيوه فضای اينترنت به فضای تعامل ميان هويتهای مجازی
تبديل گردد ،در فضای مجازی شبکههای اجتماعي اينترنتي ،تعاريف فلسفي از هويت« ،من» و «خود»
تغيير ميكند .هويت كه در فضای مجازی عبارت از مولفههايي متغير در فضايي متغير است؛ گاه بيانگر
آرمانهای فرد است و گاه جنبههای مخفي شخصيت فردی او را مينماياند كه در اجتماع زير نقابي كه
بر صورت دارد قادر به بيان آنها نيست(حاتمي و ديگری ،)198 :1390 ،از سوی ديگر در عالم واقع يک
فرد با يک هويت با طرف مقابل ارتباط برقرار ميكند اما اينترنت به او اين امکان را ميدهد كه بتواند در
يک لحظه چند هويت مختلف و گاه متضاد داشته باشد(پاستر ،)18 :1377 ،بنابراين رسانههای نوين برای
انسان امروزی فضاهايي مجازی پديد آوردهاند .تعريف و برداشت انسان در عصر حاضر از زمان و مکان
دگرگون شده و از اين رو در اين فضاهای مجازی هويت مجازی يا به عبارت ديگر «من اينترنتي» پديد
آمده است.
در مورد هويت جنسيتي هم در عرصه اين رسانههای نوين گفتني است كه از آنجايي كه جنسيت و
هويت جنسيتي ،شيوه مهم و قدرتمندی در درک ما از جهان است ،جامعه تا حد زيادی سوگيری جنسيتي
دارد و كودكان و نوجوانان به سرعت دانش مربوط به جنسيت را فرا ميگيرند و اين رسانههای جمعي
همچون اينترنت و شبکههای اجتماعي مجازی ،هم منعکسكننده كليشههای فرهنگياند و هم به آن
شکل ميدهند ،به همين خاطر كساني مثل تاچمن ) (Tachmanاذعان ميكنند اينترنت به طور نمادين
زنان را ناديده ميگيرد و به حاشيه ميراند و با نشان دادن اكثريت قاطع و خردكننده مردان در همه انواع
محصوالت در واقع به جامعه ميگويد كه زنان آنقدر هم مهم نيستند(مهدیزاده.)125 :1381 ،
در فضای مجازی معموالً زنان بهعنوان ابژهها يا موجوداتي ابزاری و حاشيهای بازنمايي ميشوند ،در
حالي كه اين بازنمايي ربطي به زندگي پيچيده زنان ندارد ،همچنين در رسانههای نوين ،زنان به عنوان
مخاطبين ،شنوندگان و بينندگان فرآوردههای فرهنگي ناديده گرفته ميشوند ،بدينسان زنان هم در
نظريههای فرهنگي و هم در فرهنگ رسانهای بهعنوان مقولهای اجتماعي ناديده گرفته و به حاشيه رانده
شدهاند(حاتمي و ديگری .)201 :1390 ،بدينگونه ،ميتوانيم مدعي شويم رسانههای نوين نقش بازنمايي
كليشهها يا تصورات قالبي جنسيتي را به عهده ميگيرند.
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چارچوب نظری

در جوامع امروزی ،بر شمردن عوامل تاثيرگذار بر ذهنيت و هويت انسان ناممکن شده است .هويت
بسياری از انسانها زير تاثير كاالهايي است كه مصرف ميكنند و با هر لباسي كه ميپوشند و هر چيزی كه
ميخورند و به خانه ميبرند هويتي تازه پيدا ميكنند .ايماژهايي كه ميبينند ،مطالبي كه ميخوانند ،چگونگي
انديشيدن با جنسيت خود و موضع و ديدگاهشان نسبت به اجتماع ،آرمانها ،آرزوها و دگرگونيهايي كه به
آن اعتقاد دارند يا ندارند ،همه در شکلگيری هويت نقش دارند(قرهباغي.)270 :1380 ،
رسانهها يکي از عوامل اصلي در جريان هويتسازی در جوامع محسوب ميشوند ،از رسانههای اوليه
تا اشکال جديد فنون رسانهای و ارتباطات رسانه ای در شکل دادن و جهت دادن به هويت نقش مهمي بر
عهده دارند ،چنان كه در اكثر نظريات مربوط به هويت و نظريههای مربوط به تاثيرات رسانهها ،به نقش
هويتسازی آنها توجه شده است.
از نظر گيبنز و بوريمر( ،)71-70 :1388رسانهها بهمثابه شيوه تبادل نظر فرهنگي عمل ميكنند ،البته
اين انگيزه بخشي رسانهها كامالً متناقض هستند .رسانهها با ضرس قاطع به هيچ كس نميگويد اين
روش توست ،يا تو بايد اين گونه رفتار كني ،بلکه آنها دائماً چيزهای متفاوتي به ما ميگويند و اين وظيفه
ماست كه بين اين پيامدها دست به انتخاب و گزينش بزنيم ،از ميان خروجي متنوع و پيچيده رسانهها
مردم به آن پيامهايي گرايش پيدا ميكنند كه برای آنها مناسب به نظر ميرسد يعني پيامهايي مناسب
برای موقعيت هر روزه و معموليشان.
از نظر لول ) )2001((Lullتعامل متقابل ميان فرد و محيط اطراف او كه جنبه نمادين دارد منجر به خلق
معاني ميشود كه نتيجه آن طبقهبندی زنان و مردان در دو گروه جداگانه خواهد بود و اين دستهبندی باعث
تجارب جداگانه زنان و مردان ميشود .محيط پيرامون ما از طريق نمادها و معاني ،برداشت ما از خود به
عنوان زن يا مرد و برداشت ما از نوع رفتار ،افکار و حتي ويژگيهای جسميمان را شکل ميدهد.
به نظر گيدنز( )1378از عناصر مهم در اين ارتباط و تعامل نمادين ،زمان و مکان است ،هر گونه تعامل
در ظرف زماني و مکاني خاص صورت ميگيرد .اشکال ابتدايي تعامل نيازمند مجاورت فيزيکي و زماني
كنشگران بود ،اما درعصر حاضر ،تصاوير عرضه شده در رسانهها تار و پود خاصي برای تجربه با واسطه پديد
آورده است ،اين تجربه با واسطه همانا درگيری تاثيرات زماني و مکاني دور دست با تجربيات حس آدمي
مرتبط است.
تکنولوژیهای ارتباطي به خصوص ارتباطات راه دور نقش مهمي در تعيين ارتباط ما با ديگران دارند
و در نتيجه تاثيرهای انکارناپذيری بر نحوه تفکر ما و اين كه چه كسي هستيم ،خواهند گذاشت ،بايد در
نظر داشت كه در دنيای جديد با گستردگي و پيچيدگي آن ارتباط و تعامل ميان افراد و جامعه اغلب در
چارچوب رسانههای ارتباطي و اطالعاتي انجام ميشود ،اگر چه اشکال ابتدايي برقراری تعامالت نمادين
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نيز همچنان به حيات خود ادامه ميدهند ،پس ميتوان گفت ارتباط متقابل و رو در روی افراد با يکديگر
و همچنين ارتباط غير مستقيم ميان افراد باواسطه رسانهها ،در شکلگيری هويت جنسيتي تاثير دارند.
از نظر جنکينز جنسيت آشکارترين وجه هويت فردی است كه در تعامل با ديگران ساخته ميشود .تعيين
جنسيت اغلب بدون اين كه نوزاد در آن هنگام به آن معرفت پيدا كند ،از همان روز اول آغاز ميشود.
تفکيک جنسي كه به طور اجتماعي از تفاوتهای زيستي ساختار گرفته است ،وجه رايج همه جوامع انساني
است .مشخصهها و محتوای آن از يک محل تا محل ديگر تفاوت ميكند ،منتهي درهمه جا تفکيک جنسي
وجود دارد .ديگران ازهمان آغاز كار نوزادان را بنابه جنس آنها تعريف ميكنند و از همان آغاز كسب آگاهي
تعاملي ،محيطي كه نوزادان در آن ميزيند ،غالباً بنابه جنس آنها ساختار مييابد .كودكان خيلي زود به
شناسايي تجسميافتهای از خودشان بر پايه جنسيت دست مييابند ،از نظر جنکينز ،جنسيت پيش از آن كه
اصلي مربوط به شکلبندی گروه باشد ،يک هويت جمعي مربوط به ردهبندی است ،يعني همواره از منظر
بيروني تعريف شده است(جنکينز.)102 :1381 ،
عليرغم استداللها بر له فردی بودن جنسيت ،همه جوامع انساني و همه ديدگاههای فرهنگي از جهان
به شدت ازلحاظ جنسي ساختار يافتهاند و اين امر موضوعي جمعي است .جنسيت يکي از اصول رايج طبقه-
بندی است و برای فرصتهای زندگي و تجربيات همه طبقات مردم متضمن الزامهای بسياری است ،به اين
ترتيب جنسيت از خويشاوندی يا تعلق قومي كه در وهله اول نوعي از اصول شناسايي گروه هستند ،متمايز
ميشود ،عالوه برآن جنسيت هر فرد تجسميافته بايد در هنگام تولد به طور مشخص شناخته شود زيرا آن را
نميتوان از مشخصات موضعي راجع به تولد پيشبيني كرد(عريضي و همکاران.)108 :1385 ،
بررسي مفهوم هويت جنسيتي بر اساس ديدگاه نظری جنکينز چارچوب اصلي پژوهش حاضر را به
شرح زير به دست ميدهد:
الف) هويت جنسيتي محصول اجتماع و ديالکتيک متقابل فرد و جامعه است ،پس شکلگيری آن نيز
از طريق ارتباط متقابل فرد و جامعه ميسر خواهد بود ،در اين رهگذر ارتباط و تعامل ميان فرد و جامعه
مفهوم كليدی در ساخت هويت جنسيتي است.
ب) تعامل ميان فرد و جامعه در عرصه هويت جنسيتي به واسطه استفاده از نمادها و سمبلهاست ،در
حقيقت ماهيت نمادين ساخت هويت بايد همواره در نظر گرفته شود.
ج) آنچه در اين بحث مورد نظر است بخشي از هويت جنسيتي فرد است كه از طريق رسانه شکل
ميگيرد و از طريق نمادهای رسانهای به نظام ذهني فرد منتقل ميشود.
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مدل نظری تحقیق

با مرور ادبيات مربوط به هويت و هويت جنسيتي ميتوانگفت كه منظور ازهويت جنسيتي ،آن بخش
از رفتارها و نگرشهای فرد نسبت به جنسيت خويش است كه تحتتاثير شرايط فرهنگي و اجتماعي
شکل ميگيرد ،باتوجه به اين تعريف و با مرور پيشنيه و چارچوب نظری تحقيق ،هويت جنسيتي دارای
ابعاد مختلفي چون :تصور از خود ،روابط قدرت در خانواده و جامعه ،نقشهای خانوادگي ،نيازهای مصرفي
و الگوی مرجع رفتاری است ،كه با توجه به اين ابعاد ،مولفههای تشکيلدهنده هويت جنسيتي در مدل
نظری تحقيق لحاظ و گويههای مختلف تهيه و در پرسشنامه تنظيم گرديد.
 در مولفه تصور از خود :زيبايي افراد و رسيدگي به خود و نحوه عمل آنها مورد پرسش قرار گرفت. در مولفه روابط قدرت :نگرش افراد و نحوه عملکرد آنها در رابطه با سطح قدرت در خانواده و جامعهلحاظ شد.
 در مولفه نقشهای خانوادگي :انجام كارهای خانه مورد پرسش واقع شد. در مو لفه نيازهای مصرفي :به مد لباس ،آرايش مو و صورت ،موسيقي ،فيلم و سينما توجه شده است. در مولفه الگوی مرجع رفتاری :به الگوها و نقش دوستان در عرصه واقعيت و فضای مجازی پرداختهشده است.
در شکل يک ،مدل نظری تحقيق با توجه به ابعاد مختلف هويت جنسيتي ،تدوين شده است.

شکل شماره ( :)1مدل نظری تحقیق

در مجموع با تکيه بر چارچوب نظری ،مدل مفهومي و پيشينه پژوهش ميتوان فرضيههای زير را
طرح نمود:
 .1هويت جنسيتي دانشجويان و شاخصهای آن بيش از حد متوسط است.
 .2بين جنس و استفاده از شبکه اجتماعي فيسبوک رابطهای معنادار وجود دارد.
 .3بين استفاده از شبکه اجتماعي فيسبوک در ميان دانشجويان پسر و هويت جنسيتي رابطهای معنادار
وجود دارد.
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 .4بين استفاده از شبکه اجتماعي فيسبوک در ميان دانشجويان دختر و هويت جنسيتي رابطهای معنادار
وجود دارد.
 .5هويت جنسيتي و شاخصهای آن ،در بين دختران و پسران متفاوت است.
روش تحقیق

از آنجايي كه فضای مجازی دارای مکان خاصي در دنيای واقعي نيست و فضايي است بين رايانهای
و مجازی ،و با لحاظ كردن اين نکته كه دسترسي به كاربران متنوع و متفاوت شبکه اجتماعي فيسبوک
عمالً در دنيای واقعي به علت پراكندگي جغرافيايي آنان امکانپذير نميباشد و اصوالً مطالعه يک كاربر
شبکه اجتماعي فيسبوک در فضای كاربری و در محيط مورد مطالعه ،شايستهتر و پربازدهتر است ،در اين
پيمايش از تکنيک پرسشنامه اينترنتي استفاده شده است .جمعيت آماری اين پيمايش نيز شامل دانشجويان
كاربر شبکه اجتماعي فيسبوک دانشگاه تبريز است ،در پيمايش فوق به علت موجود و در دسترس نبودن
هيچگونه چارچوب نمونهگيری مشخص و پراكندگي جمعيت آماری مورد نظر ،از نمونهگيری غيراحتمالي با
استفاده از نمونههای در دسترس و داوطلبانه استفاده شده است ،در واقع پرسشنامه اين پژوهش در ابتدا
برای نزديک به دوهزار نفر از دانشجويان كاربر شبکه اجتماعي فيسبوک دانشگاه تبريز فرستاده شد و در
مرحله بعد ،از پرسشنامههای بازگشته و تکميلشده توسط كاربران ،با توجه به تعريف جمعيت آماری
پژوهش و پس از حذف پرسشنامههای مسئلهدار در نهايت  313پرسشنامه مورد ارزيابي و استفاده قرار
گرفت .الزم به توضيح است كه اين حجم نمونه با توجه به عدم اطالع درست از تعداد واقعي جمعيت
آماری مورد مطالعه و متعاقب آن عدم امکان استفاده از فرمولهای رايج تعيين حجم نمونه ،به طورتجربي
و با عنايت به حجم نمونه در پژوهشهای مشابه انتخاب شده است ،همچنين برای سنجش ميزان قابليت
اعتماد پرسشنامه از آلفای كرونباخ استفاده شده است .برای تمام متغيرها ميزان آلفا بيش از  0/7به دست
آمد ،اين محاسبات در جدول شماره ( )1نشان داده شده است.
جدول شماره ( :)1ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پرسشنامه
تعداد گویه

مقدار آلفای کرونباخ

متغیر
تصور از خود

7

0/76

روابط قدرت

9

0/75

نقشهای خانوادگی

12

0/74

نیازهای مصرفی

13

0/77

الگوی مرجع رفتاری

8

0/73
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یافتههای پژوهش

يافتههای پژوهش حاضر در دو بخش قابل ارائه است :بخش توصيفي كه به معرفي سيمای پاسخگويان
ميپردازد و بخش استنباطي كه به آزمون فرضيات تحقيق اختصاص دارد.
جدول شماره ( :)2توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گروههای سنی و جنس
گروههای سنی

زن
جنس
مرد
مجموع

مجموع

زیر  20سال

21 -24

25 -29

34 -30

35-39

40-44

45-50

تعداد

22

65

94

31

3

0

4

219

درصد

7

20/8

30

9/9

1

0

1/3

70

تعداد

4

32

36

16

3

0

3

94

درصد

1/3

10/2

11/5

5/1

1

0

1

30

تعداد

26

97

130

47

6

0

7

313

درصد

8/3

31

41/5

15

1/9

0

2/2

100

همانگونه كه در جدول شماره ( )2آمده است در مجموع  30درصد از پاسخگويان را مردان و 70
درصد را زنان تشکيل ميدهند ،بر اساس آمار فوق بيشترين تعداد پاسخگويان در گروه سني 25 -29
سال قرار دارند ،هيچ يک از پاسخگويان در رده سني  40تا  44سال قرار ندارند.
جدول شماره ( :)3میزان هویت جنسیتی افراد و شاخصهای آن برحسب فراوانی و درصد

کامالً موافقم
موافقم
بینظر
مخالفم
کامالً مخالفم
کل

تصور از

روابط

نقشهای

نیازهای

الگوی مرجع

هویت

خود

قدرت

خانوادگی

مصرفی

رفتاری

جنسیتی

فراوانی

2

18

6

20

22

0

درصد

0/6

5/8

1/9

6/4

7

0

فراوانی

36

211

18

135

107

42

درصد

11/5

67/4

5/8

43/1

34/2

13/4

فراوانی

189

80

99

146

160

267

درصد

60/4

25/6

31/6

46/6

51/1

85/3

فراوانی

84

4

82

12

22

4

درصد

26/8

1/3

26/2

3/8

7

1/3

فراوانی

2

0

108

0

2

0

درصد

0/6

0

34/5

0

0/6

0

فراوانی

313

313

313

313

313

313

درصد

100

100

100

100

100

100
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در جدول فوق ميزان هويت جنسيتي افراد و شاخصهای آن ،قابل مشاهده است ،بر اساس جدول
فوق و نمره بين  1تا ( 5موافقت باال تا موافقت پايين) مشاهده ميشود كه در متغير هويت جنسيتي ،بيش
از  85درصد از پاسخگويان ،نظری در زمينه هويت جنسيتي ندارند ،حدود  13درصد هويت جنسيتيشان
مشخص است ،هيچ كس در اين مورد در حد بسيار باال يا پايين نيست .در زمينه شاخصهای هويت
جنسيتي بايد گفت كه در مورد تصور از خود ،نزديک به  27درصد كامالً مخالفند ،موافق بودن در اين
متغير به منزله اهميت دادن به خود ميباشد .در زمينه روابط قدرت ،بيش از  73درصد از افراد ،با روابط
قدرت موافقند ،موافق بودن در اين سوال به منزله پذيرش ديدگاههای مردساالرانه است .در زمينه
شاخص نقشهای خانوادگي ،نزديک به  61درصد از پاسخگويان مخالف و كامالً مخالفند ،مخالف بودن
در اين سوال به اين معناست كه فرد نقشهای خانوادگي را ميپذيرد .در شاخص نيازهای مصرفي ،حدود
نيمي از پاسخگويان ،موافقند ،موافقت در اين سوال يعني كه نيازهای مصرفي در فرد باالست .در شاخص
الگوی مرجع رفتاری ،بيش از  41درصد از پاسخگويان ابراز موافقت كردهاند ،موافقت در اين سوال به
معنای اين است كه فرد ،دوستانش را به خانوادهاش ترجيح ميدهد.
همانطور كه قبالً هم گفته شد ،پژوهش حاضر دارای  5فرضيه بود كه به منظور بررسي صحت و
سقم اين فرضيات از آزمونهای آماری مختلفي استفاده شده كه در اين قسمت ،به آنها پرداخته ميشود.
در فرضيه اول آمده است كه هويت جنسيتي دانشجويان و شاخصهای آن ،بيشتر از حد متوسط است.
بدين منظور با محاسبه آزمون  Tتک نمونهای به ارزيابي اين فرضيه خواهيم پرداخت .جدول شماره ()4
آماره آزمون  ،Tسطح معناداری ،مقدار كمينه و بيشينه را نشان ميدهد.
جدول شماره ( :)4آزمون  Tتک نمونهای برای هویت جنسیتی و ابعاد آن
نمره آزمون = 3
مقایسه با حد
متوسط

فاصله اطمینان %95برای اختالف
میانگینها
حد باال

حد پایین

بیشتر از حد متوسط

0/7121

0/5019

کمتر از حد متوسط

-1/2247

-1/3632

بیشتر از حد متوسط

0/9700

0/7425

کمتر از حد متوسط

-1/3893

-1/5564

کمتر از حد متوسط

-0/1248

-0/3609

کمتر از حد متوسط

-0/2468

-0/3666

تفاوت
میانگین

سطح
معناداری

0/6070
1/2939
0/8562
1/4728
0/2428
0/3067
-

میانگین

t

تصور از خود

0/000

3/6070

0/000

1/7061

0/000

3/8562

0/000

1/5272

11/364
36/766
14/807
34/692
-

0/000

2/7572

-4/047

الگوی مرجع
رفتاری

0/000

2/6933

10/072
-

هویت جنسیتی

روابط قدرت
نقشهای خانوادگی
نیازهای مصرفی
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با توجه به ميانگين بهدست آمده ،هويت جنسيتي افراد ،كمتر از حد متوسط ( )2/6933است ،اما در
مورد شاخصهای آن ميتوان گفت :تصور از خود و نقشهای خانوادگي ،بيشتر از حد متوسط هستند و
ساير شاخصها ،شامل روابط قدرت ،نيازهای مصرفي و الگوی مرجع رفتاری ،كمتر از حد متوسط هستند،
با توجه به اينكه مقادير سطح معناداری در آزمونهای فوق ،كوچکتر از  0/05ميباشد ،فرض صفر
( )µ=3در آنها رد ميشود .از آنجا كه مقادير كمينه و بيشينه فواصل اطمينان برای اختالف از ميانگين
در سه مورد منفي و كوچکتر از صفر است ،در آنها فرض  µ>3پذيرفته ميشود ،در دو مورد تصور از
خود و نقش های خانوادگي؛ مقادير كمينه و بيشينه فواصل اطمينان برای اختالف از ميانگين مثبت و
بزرگتر از صفر است ،در آنها فرض  µ<3پذيرفته ميشود ،بنابراين هويت جنسيتي افراد و سه بُعد آن،
كمتر از حد متوسط ميباشند.
فرضيه دوم مطرح ميكند كه بين جنس و استفاده از شبکه اجتماعي فيسبوک رابطهای معنادار وجود
دارد .برای آزمون اين فرضيه از آزمونكرامر استفاده ميكنيم ،درجدول شماره ( )5درهر مورد آماره آزمون
و سطح معناداری نشان داده شده است ،همانطور كه مشاهده ميشود بين جنس با مدت عضويت و
ميزان استفاده از فيسبوک رابطهای وجود ندارد.
جدول شماره ( :)5آزمون فرضیه دوم تحقیق

رابطه جنس و مدت عضویت
رابطه جنس و میزان استفاده کلی
رابطه جنس و میزان استفاده در هر بار
اتصال

میزان آماره

سطح معناداری

وضعیت پذیرش

0/116

0/380

رد فرضیه

0/105

0/325

رد فرضیه

0/081

رد فرضیه

0/556

فرضيه سوم و چهارم به ارزيابي استفاده از شبکه اجتماعي فيسبوک و هويت جنسيتي دانشجويان
دختر و پسر ميپردازد ،بدين منظور در جدول شماره ( )6به ارزيابي آماره آزمون و سطح معناداری خواهيم
پرداخت ،باتوجه به جدول زير و فراوانيهای به دست آمده ميتوان توضيح دادكه افرادی كه عضو فيس-
بوک هستند ،هويت جنسيتي مشخصتری دارند ،اما از طرف ديگر رابطه معکوسي بين هويت جنسيتي و
استفاده از فيسبوک وجود دارد ،به عبارت ديگر ،هر چه استفاده از فيسبوک بيشتر باشد ،شکلگيری
هويت جنسيتي با مشکل رو به رو ميشود و نامشخصتر است.
جدول شماره ( :)6بررسی رابطه شبکه اجتماعی فیسبوک و هویت جنسیتی
مقدار ()Value

معناداری

آزمون فرضیه

متغیر ()Variable

0/201

0/006

تایید فرضیه

رابطه هویت جنسیتی و مدت عضویت

0/007

0/856

رد فرضیه

رابطه هویت جنسیتی و میزان استفاده کلی

-0/031

0/432

رد فرضیه

رابطه هویت جنسیتی و میزان استفاده در هر بار اتصال

-0/091

0/006

تایید فرضیه

رابطه هویت جنسیتی و عضویت در فیسبوک
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فرضيه پنجم مطرح ميكند كه مشخص بودن هويت جنسيتي و شاخصهای آن ،در بين دختران و
پسران متفاوت است ،بدين منظور با استفاده از آزمون  Tبرای نمونههای مستقل ،به ارزيابي اين فرضيه
خواهيم پرداخت .آمارههای آزمون و سطوح معناداری در جدول شماره ( )7آمده است.
جدول شماره ( :)7آزمون  Tبرای نمونههای مستقل

میانگین

آماره t

سطح
معناداری

فاصله اطمینان %95
برای اختالف میانگینها
حد پایین

زن

تصور از خود
مرد
روابط قدرت

3/3617
زن

مرد
نقشهای خانوادگی
مرد

مرد

مرد

2/6667
2/9681

زن
مرد

1/3653
1/9043

زن

هویت جنسیتی

4/1050

-0/917

0/360

7/063

0/000

2/6986
2/6809

-6/153

0/000

-2/319

0/021

0/267

0/789

فرضیه

/57693

تایید

0

فرضیه

0/22149
-

0

رد فرضیه

/05921

تایید

1

فرضیه

0/71130

/36662

تایید

-

-0

فرضیه

0/55717

/04567

تایید

-

0

فرضیه

0/11313

/14868

-

0

0/59764

ارزیابی فرضیه

حد باال

/08072

3/2766
زن

الگوی مرجع رفتاری

1/6849
1/7553

زن

نیازهای مصرفی

3/7123

3/049

0/002

0/12432

پذیرش

رد فرضیه

زنان بیش از مردان به خود
اهمیت میدهند.

بین میانگین زنان و مردان،
تفاوت معناداری وجود ندارد.

زنان بیش از مردان ،نقشهای
خانوادگی را میپذیرند.

مردان بیش از زنان ،نیازهای
مصرفی دارند.

مردان نسبت به زنان بیشتر به
دوستان خود اهمیت میدهند تا
خانواده.

بین میانگین زنان و مردان،
تفاوت معناداری وجود ندارد.

در ادامه ،مدل معادله ساختاری پژوهش حاضر ترسيم شده است ،مدل با استفاده از نرمافزار
رسم گرديده و مالحظه ميشود كه متغير پنهان وابسته يعني هويت جنسيتي از پنج بُعد تشکيل شده
است ،در اين ميان ،يکي از پارامترها ،ضرايب همبستگي است كه تاثير ميزان استفاده از فيسبوک را بر
هويت جنسيتي نشان ميدهند ،از طرف ديگر ،هر يک از متغيرهای پنهان ،خود با تعدادی معرف كليدی،
مورد سنجش قرار گرفته است .مقدار اين پارامتر ،بار عاملي ناميده ميشود و مجذور آن ،ضرايب تبيين را
به دست ميدهد.
Amos
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شکل شماره ( :)2مدل معادله ساختاری

برازش مدل به طور كلي و البته با كمي اصالح مدل (شامل افزودن پارامتر به عنوان همبستگي بين
متغيرهای خطا و نيز مقيد نمودن پارامترها) خوب است ،چرا كه آماره كایاسکوئر كه به لحاظ فني
شاخص بدی برازش است ،برابر با  719/241با  223درجه آزادی است .گام قطعي در تفسير نتايج برای
مدل ساختاری مفروض ،آزمون مدل است .هنگامي كه شاخصهای برازش مدل قابل قبولاند ،مدل
ساختاری مفروض به وسيله دادههای واريانس -كوواريانس حمايت شده است .هنگامي كه شاخصهای
برازش مدل قابل قبول نيستند ،همواره ميكوشيم تا به بازتدوين مدل از طريق افزودن يا حذف كردن
مسيرهايي برای دستيابي به يک برازش بهتر بين مدل و دادهها دست يابيم(شوماخر و لومکس:1388 ،
.)248 -243
درجدول شماره ( ،)8تعدادی از مهمترين معيارهای برازش و تفسير آنها و مقدارش در مدل مفروض
آمده است ،به طوركلي ميتوان گفت كه عمده شاخصهای برازش مدل قابل قبول و تا حدی قابل قبول
هستند ،بنابراين مدل ترسيم شده ،مدلي است كه ميتواند تا حدودی دادههای ما را با مدل نظری تطبيق
دهد ،به عبارت ديگر ،مدل ما نشان ميدهد كه دادههای تجربي ما ميتواند تا حدودی با نظريهها پوشش
داده شود.
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جدول شماره ( :)8معیارهای برازش مدل و تفسیر برازش قابل قبول
معيار برازش مدل

مقدار حاصل در
مدل مفروض

نيکويي برازش ()GFI

0/88

نيکويي برازش اصالح شده ()AGFI

0/89

ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد ()RMSEA

0/05

توکر لوئيس ()TLI

0/90

شاخص برازش هنجار شده ()NFI

0/92

کاي اسکوئر نسبي ()CMIN/DF

3/22

سطح قابل قبول

تفسیر

( 0عدم برازش) تا 1

مقدار نزدیک به  0/95منعکسکننده یک

(برازش کامل)
( 0عدم برازش) تا 1
(برازش کامل)
کوچکتر از 0/04
( 0عدم برازش) تا 1
(برازش کامل)
( 0عدم برازش) تا 1
(برازش کامل)

برازش مطلوب است.
مقدار نزدیک به  0/95منعکسکننده یک
برازش مطلوب است.
مقدارکمتر از  0/05یک برازش خوب را
نشان میدهد.
مقدار نزدیک به  0/95منعکسکننده یک
برازش مطلوب است.
مقدار نزدیک به  0/95منعکسکننده یک
برازش مطلوب است.

وضعیت پذیرش

قابل قبول

قابل قبول

قابل قبول

قابل قبول
قابل قبول

مقدارکمتر از1نشان دهنده ضعف برازش
 1تا 5

و مقدار بیشتر از  5منعکسکننده نیاز به

قابل قبول

بهبود است.
شاخص برازش هنجار شده مقتصد ()PNFI

0/61

باالتر از  0/50یا 0/60

قابل قبول

شاخص برازش تطبيقي مقتصد ()PCFI

0/67

باالتر از  0/50یا 0/60

قابل قبول

بحث و نتیجهگیری

فنآوریهای ارتباطي جديد و بزرگراههای اطالعاتي آن ،بهويژه اينترنت و شبکههای اجتماعي
مجازی منجر به تحول در شدت و ميزان ارتباط انسانها در اقصي نقاط جهان شدهاند و تحولي كيفي
در نحوه ارتباط انسانها با يکديگر ايجاد كردهاند ،بدين معني كه امروزه با استفاده از اينترنت و با حضور
در اين بزرگراه ،امکان بهرهگيری از انبوهي از اطالعات دركمترين زمان ممکن و برقراری ارتباط گفتاری
نوشتاری و ديداری با هزينهای نسبتاً كم فراهم آمده است .ظهور اين پديده اگرچه خود معلول تحوالتي
چند بوده اما پس از ظهور ،خود منشاء تحوالت زيادی گرديده است .يکي از اين تحوالت ،تحول در معنا
و مفهوم هويت از يک سو و هويت جنسيتي افراد بهويژه جوانان از سوی ديگر است ،در واقع در دنيای
كنوني كه انفجار اطالعات درآن به وقوع پيوسته و بخش عظيمي از انسانها و به ويژه جوانان درمعرض
پيامدهای آن قرار گرفتهاند ،هويت مبنا و معنای گذشته خود را از دست داده است و شدت و دامنه تغييرات
هويتي در نسلهای جديد به حدی است كه در برخي موارد چالشها و بحرانهای هويتي را پديد آورده

حتليل رابطه استفاده از شبكه اجتماعي فيسبوك اب هويت جنسييت در بني دانشجواين ...

59

است و برخالف گذشته ،فرآيند انتقال هويت بيش از آنكه در زمينه ارزشها ،باورها ،رفتارها و خالصه
هويتشان از والدين خويش متاثر باشند ازرسانهها ،صنعت فرهنگ ،همساالن و جوانان ديگر كه چه بسا
از ديگر كشورها باشند ،تاثير ميپذيرند ،لذا مطالعه اين مسئله در دنيای كنوني حائز اهميت است.
يافتههای پژوهش حاكي از آن است كه هويت جنسيتي دانشجويان و شاخصهای آن بيش از حد
متوسط است ،با توجه به ميانگين به دست آمده ،هويت جنسيتي افراد ،كمتر از حد متوسط ()2/6933
است ،اما در مورد شاخصهای آن ميتوان گفت :تصور از خود و نقشهای خانوادگي ،بيشتر از حد متوسط
هستند و ساير شاخصها ،شامل روابط قدرت ،نيازهای مصرفي و الگویمرجع رفتاری ،كمتر ازحد متوسط
هستند ،باتوجه به اينكه مقادير سطح معنيداری در آزمونهای فوق ،كوچکتر از  0/05ميباشد ،فرض
صفر ( )µ=3در آنها رد ميشود ،از آنجا كه مقادير كمينه و بيشينه فواصل اطمينان برای اختالف از
ميانگين در سه مورد منفي و كوچکتر از صفر است ،در آنها فرض  µ>3پذيرفته ميشود ،در دو مورد
تصور از خود و نقشهای خانوادگي؛ مقادير كمينه و بيشينه فواصل اطمينان برای اختالف از ميانگين
مثبت و بزرگتر از صفر است ،در آنها فرض  µ<3پذيرفته ميشود ،بنابراين هويت جنسيتي افراد و سه
بُعد آن ،كمتر از حد متوسط ميباشند.
از ديگر يافتههای پژوهش اين است كه بين جنس و استفاده از شبکه اجتماعي فيسبوک رابطهای
معنادار وجود دارد .همانطور كه مشاهده ميشود افرادی كه عضو فيسبوک هستند ،هويت جنسيتي
مشخصتری دارند ،اما از طرف ديگر رابطه معکوسي بين هويت جنسيتي و استفاده از فيسبوک وجود
دارد ،بهعبارت ديگر ،هر چه استفاده از فيسبوک بيشتر باشد ،شکلگيری هويت جنسيتي با مشکل رو به
رو ميشود و نامشخصتر است ،بنابراين ميتوان گفت كه عضويت در فيسبوک عامل تاثيرگذاری بر
مشخص شدن هويت جنسيتي ميباشد ،اما استفاده بيش از حد از آن ميتواند هويت جنسيتي و مشخص
شدن آن را با اختالل رو به رو كند.
عالوهبر اين ،يافتهها نشان ميدهند كه زنان بيش از مردان به خود اهميت ميدهند و بيش از مردان،
نقشهای خانوادگي را ميپذيرند .مردان بيش از زنان ،نيازهای مصرفي دارند .مردان نسبت به زنان بيشتر
به دوستان خود اهميت ميدهند تا خانواده ،اما در مورد روابط قدرت و هويت جنسيتي ميتوان گفت كه
بين ميانگين زنان و مردان ،تفاوت معناداری وجود ندارد ،در توضيح اين امر ميتوان از نظريه لول()2001
استفاده كرد .طبق باور او ،تعامل متقابل ميان فرد و محيط اطراف او كه جنبه نمادين دارد منجر به خلق
معاني ميشود كه نتيجه آن طبقهبندی زنان و مردان در دو گروه جداگانه خواهد بود و اين دستهبندی
باعث تجارب جداگانه زنان و مردان ميشود .محيط پيرامون ما ازطريق نمادها و معاني ،برداشت ما ازخود
به عنوان زن يا مرد و برداشت ما از نوع رفتار ،افکار و حتي ويژگيهای جسميمان را شکل ميدهد.
به عنوان جمعبندی ميتوان گفت كه هويت جنسيتي تحت تاثير عضويت در فيسبوک قرار ميگيرد.
اما استفاده زياد و مداوم از فيسبوک ميتواند جريان هويتيابي جنسيتي را با اختالل رو به رو كند ،به
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طور كلي ،هويت جنسيتي افراد ،چندان مشخص نيست .تصور از خود و نقشهای خانوادگي در آنها،
بيشتر از حد متوسط است ،به اين معنا كه به خود اهميت ميدهند و نقشهای خانوادگي را ميپذيرند اما
روابط قدرت ،نيازهای مصرفي و الگوی مرجع رفتاری در آنها ،كمتر از حد متوسط هستند ،بدين معنا كه
ديدگاههای اقتدار مردانه را نميپذيرند .نيازهای مصرفي بااليي دارند و دوستان را به خانواده خود ترجيح
ميدهن د .قابل ذكر است كه مشخص بودن هويت جنسيتي در ميان زنان و مردان تفاوت معناداری ندارد
اما زنان بيش از مردان به خود اهميت ميدهند و بيشتر نقشهای خانوادگي را ميپذيرند ،اما مردان
نسبت به زنان ،نيازهای مصرفي بيشتری دارند و بيشتر به دوستان خود اهميت ميدهند تا خانواده.
درتوجيه و تحليل يافتههای پژوهش ميتوان گفت كه رسانههای نوين ،خواه آشکار و خواه نهان مملو
از گفتمانهای جنسيتي هستند ،اين كه ما بهعنوان فرد كيستيم و چگونه بايد در فضاهای مختلف رفتار
كنيم بخشي از فرهنگ جنسيتي استكه توسط نهادهايي چون رسانه بازتوليد ميشود .در عصر فراواقعيت
كه تمايز ميان امرواقع و مجاز مخدوش گشته است ،بازنماييهای جنسيتي در رسانهها اهميت افزونتری
يافته است .امروزه دختران و زنان از نگاه گذشته سنتي به هويت جنسيتي كه زن را موجودی ضعيف و
وابسته ميدانست فاصله گرفته و به سوی نگرشي مدرن به هويت جنسيتي كه زنان را موجوداتي مستقل،
قوی و با قابليتهای مشخص ميداند ،حركت ميكنند .بيترديد فنآوریهای نوين اطالعاتي و ارتباطي
در تغيير اين نگرش و پيشروی به سوی ديدگاهي مدرن تاثير بيچون و چرا و فراواني داشتهاند ،اين تاثير
توسط مولفههای زير روشن ميگردد:
الف) ميزان دسترسي افراد به رسانه
ب) ميزان استفاده از رسانه
ج) الگوی استفاده از رسانه كه بهطور مستقيم بر نگرش افراد به هويت جنسيتي خود تاثير دارد.
درواقع ميتوانگفت همانگونه كه مورد تاكيد مکتب مطالعات فرهنگي است جوانان (به ويژه دختران
و زنان) به نسبت عضويت و حضور در گروههای مختلف از نظر تحصيالت ،سن ،تاهل و اشتغال همچون
گروههای تفسيرگر عمل كرده و استفاده از رسانه گاه وابسته به موقعيت خاص و معطوف به وظايف
اجتماعي استفاده كنندگان است كه خود از مشاركت افراد در جماعتهای تفسيرگر نشات ميگيرد.
باتوجه به مطالب بيان شده ميتوان به پرسش حاضر مبني بر اينكه چه ارتباطي ميان الگوی استفاده
انگيزه ،ميزان استفاده از رسانه و نوع نگرش جوانان به هويت جنسيتي خود برقرار باشد؟ چنين پاسخ داد
كه :چگونگي تاثيرپذيری افراد از بازنماييهای رسانهای با توجه به ويژگيهای آنان با يکديگر متفاوت
مي باشد .اين چگونگي تاثيرپذيری بستگي به تفسير آنان و استفاده انتخابگرانه از محتواهای رسانهای و
شکل دادن به محتواهای مورد عالقه آنان دارد .همچنين گفتني استكه اگرچه دسترسي به رسانه خاصي
همچون فيسبوک و استفاده از آن ميتواند بر نگرش و هويت جنسيتي تاثير داشته باشد ولي تغييرات
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داخلي جامعه و عوامل دروني خانوادهها نيز در اين فرايند نقش مهمي دارند .هماهنگي و همراه شدن اين
تغييرات با الگوها و روشهای ارائه شده به وسيله مطالب شبکههای اجتماعي مجازی ،باعث ميشود كه
تغيير در هويت جنسيتي بيشتر مالحظه شود.
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