
 
  287-251، صفحات 96 و تابستان هارب، تهم، شماره سومشناسی سبک زندگی، سال فصلنامه جامعه

 

 25/09/1397 تاريخ پذيرش نهايی:  16/12/1394تاريخ دريافت: 
 

 ابزارهای جهانی شدن و  هویت جنسیتی

 سال شهر کاشان( 45تا  15)مورد مطالعه: شهروندان 
 1نرگس نیکخواه قمصری

 2فاطمه منصوریان راوندی

 چکیده
کی لکترونیطات اشدن، فرایندی پیچیده است که متأثر از توسعه تکنولوژی اطالعات و ارتباجهانی

 ودآگاهیقویت ختماهواره( موجب فشردگی، تراکم جهان و بوده و با ابزارهای بارز خود )اینترنت و 
افراد  هویت تواند تأثیری ژرف بر شیوه و سبک زندگی به خصوصجمعی درمیان ابناء بشر شده و می

 384نسیتی، ویت جبرجای نهد. لذا این نوشتار با هدف بررسی میزان تأثیر ابزارهای جهانی شدن بر ه
 ایهی سهمیگیرنهموه شهرکاشان را مبتنی بر روش پیمایش و با شیوه نسال 45تا 15نفراززنان و مردان 

ستفاده سابقه ا وها حاکی از تأیید رابطۀ بین میزان مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از بررسی
فاده از بقه استو سا از اینترنت و هویت جنسیتی در بین زنان و مردان است. این درحالی است که  میزان

سب حنان بر یتی زواره، رابطۀ منفی باهویت جنسیتی زنان داشته است. همچنین، میانگین هویت جنسماه
ار ن معنادرای مرداکه این تفاوت بی آموزشی ماهواره متفاوت نبوده در صورتیهاهتماشای نوع برنام

شای ماا صرف ت، زمان بیشتری راندهشده و مردانی که میانگین باالتری در هویت جنسیتی داشت
دان نان و مردهای جهانی شدن، زوان گفت فراینتمی هاه. برمبنای این یافتاندهی آموزشی کردهاهبرنام

ر عرصه هویتی د یهی خاص جنسیتی خود، لزوماً به سوی الگوهای عام و یکپارچهاترا فارغ از هوی
راهم فدان را ی مریژه  براجهانی پیش نبرده، بلکه در برخی از موارد زمینۀ تقویت هویت جنسیتی به و

 کرده است. 
 ی نوین ارتباطی.هایتکنولوژ -جهانی شدن -هویت جنسیتی ها:کلیدواژه
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 مقدمه 

ر دها و دغدغه اصلی آنان پرداختن به مسأله هویت امری همیشگی میان انسان

حوه نشکل فردی یا جمعی آن بوده است. بسیاری از منازعات در تاریخ، بر سر 

 شود. مربوط می« ابرازوجود»هویت بوده که به نوعی  آشکارسازی

نگ ررگز ههر چند هویت از آغاز تمدن، ذهن آدمی را به خود مشغول داشته؛ اما 

های گوناگونی ظاهر شده های مختلف به شکلکهنگی به خود نگرفته و در دوران

: 1388ری،آید)رهبترین دغدغه انسان به حساب میای که هنوز هم مهماست؛ به گونه

و  هاهدر عصر حاضر، شرایط موجود در سطح فراملی، ملی و گسترش اید (.15

آنها  سترش تعمیقی محلی، ملی و فراملی که در گهانی نو و همچنین سازماهاهاندیش

کیه جهان ت ی جدید را که بر سنت و عرف های معمول درهایفعال هستند، ایدئولوژ

 . اندهدارند، به چالش کشید

سو، ثبات و یکپارچگی را بر هم زده و جامعه را به ند جهانی شدن، از یکفرای

ارتباط،  یهفضایی نفوذپذیر و پاره پاره تبدیل کرده و از سوی دیگر، در برگیرند

و جوامع مختلف و افزایش آگاهی  هاه، گروهاننزدیکی، وابستگی متقابل میان انسا

 ایهست اما با توجه به اینکه در هر دورهاتو زمینه فراگیرتر شدن هوی هانجهانی انسا

ود، با در هم شدن و فشرده و یگانه شدن شمیخاصی برای ساختن هویت رایج  یهشیو

جهانی هویت  یهجهان، مبانی ساخته شدن هویت وجوه مشترکی می یابد و در عرص

ایز (.چنانچه هویت به معنی خاص بودن، متم53: 1387)امیری،  یردگمیمشابهی شکل 

بودن و پایدار ماندن باشد، به مرزهای نفوذ ناپذیر نیازمند است، حال آنکه با جهانی 

یرد. به کارگیری ابزارهای گمیشدن این مرزها فرو می پاشد و بحران هویت شکل 
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ی هاهمدرن همچون ماهواره واینترنت باعث شده است جهانی شدن نیز با سرعت و شیو

ی جوامع هایثر بگذارد و فرصت آشنایی و شناخت ویژگمتنوعی تر بر جوامع انسانی ا

اجتماعی  ایهدیگر را می دهد. از طرفی این امکان فراهم شده تا جنسیت به عنوان ساز

از مرزهای محدود خود رها شده و ارزشهای مشترکی بر مبنای آن شکل بگیرد. لذا بر 

تی سیال و اثر تحوالت ساختاری ناشی از جهانی شدن، ذهنیت و هویت جنسی

ی هاتیرد، هویت سنتی به تدریج مورد پرسش قرار گرفته و هویگمیناپایداری شکل 

 که نه یکپارچگی و نه ثبات پیشین را دارند. اندهجدیدی سر برآورد

ۀ فزایند ود که آیا رشدشمیبا توجه به مطالب فوق این سوال به ذهن متواتر 

ی هاتجنسیتی را همسو با هوی یهاتابزارهای جهانی شدن در عصر حاضر، هوی

ه ند. پژوهش حاضر بکمیجهانی تضعیف نموده یا آنها را در جهتی مخالف تقویت 

بعاد و ا منظور یافتن پاسخی مناسب به پرسش مذکور، پس از تاملی نظری در مفهوم

رایی واگ جهانی شدن و همچنین هویت جنسیتی، درصدد برآمده تا میزان همگرایی یا

ه قرار طالعمزنان و مردان کاشان را با استفاده از روش پیمایش مورد  هویت جنسیتی

 دهد. 

 مبانی نظری: جهانی شدن و هویت جنسیتی 

اخیر بحث ها و مجادالت بسیاری را برانگیخته است.  یهدر چند ده 1جهانی شدن

( در یاری رسانی به عمومی شدن این مفهوم 1962در این میان اثر مارشال مک لوهان)

ش مهمی ایفا نموده؛ وی به عنوان یکی از اولین اندیشمندان جهانی شدن، مفهوم نق
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را با تجزیه و تحلیل تماس های اجتماعی حاصل از تکنولوژی « دهکده جهانی»

مکان سخن به میان آورد.  –مطرح و در این مفهوم از به هم فشردگی زمان  ایهرسان

، به طور واضح تر در کتاب هایدگبعد ها به وسیله آلوین تافلر این به هم فشر

مورد بررسی قرار گرفت)محمد بخش و « موج سوم»و « شوک آینده»های

 (. 9: 1390همکاران،

از طرف دیگر آنتونی گیدنز مقوله جهانی شدن را در جایی به معنای تشدید روابط 

با « جهان رها شده»اجتماعی جهانی، یکپارچگی جهانی و جای دیگر تحت عنوان 

آورده است، که بیانگر واقعیت جهان امروز است، در جهانی که در « ی جهانیرهای»

نیم، امواج تحرک بشری به هر سویی گرایش دارد، بدون آنکه کسی کمیآن زندگی 

(. در نظر او جهانی 20: 1383بتواند خود را مسلط بر آن بداند)توسلی و یارمحمدی، 

باشد کهنه تنها در عرصه اقتصاد، بلکه نهادها می  یهشدن به معنای زیرو رو شدن هم

 ،هات، ملهاتایجاد نموده است و دول ایهی عمدهایدر زمینه ارتباطات دگرگون

و نقش زمان و مکان را متحول ساخته است. در واقع فاصله به  هانزندگی شخصی انسا

یا  هاهی ماهوارهانود؛ اماگرفتن اطالعات به طور مستمر از آنترمیسادگی از بین ن

ی متعدد اینترنت، زمینه سازی بزرگترین انقالب اطالعاتی را در تاریخ بشر هاهشبک

(. از سوی دیگر، 1904، به نقل از هاگت،1380)پیشگاهی فرد فراهم ساخته است

رابرتسون با دیدگاهی فرهنگی و منسجم بر این باور است که جهانی شدن هم به 

ز جهان به عنوان کلی یگانه اشاره فشردگی جهان؛ و هم به افزایش آگاهی ا

(. بخش نخست دیدگاه وی دربارۀ فشردگی جهان، با 35: 1382دارد)رابرتسون،

ی وبستگی و نظام های جهانی همانند است.  به نظر رابرتسون، جهانی شدن هاهدیدگا
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دربرگیرندۀ چند فرایند نسبی شدن است. منظور وی از این اصطالح تشریح آن است 

ی ویژه پاربرجایی خود را از دست می هاهیشرفت جهانی شدن، دیدگاکه چگونه پ

(. 74ود)همان،شمیدهند و شیوۀ مشارکت فرد و جمع در این فرآیند دستخوش تنش 

به باور وی،این تصویر از جهانی شدن، نخست، به جهان بوده گی و جهانی شدن 

فردی به مرجع های ود و بنابراین جهانی شدن، تبدیل مرجع های شمیمعاصر مربوط 

عام و فراملی است. بر این اساس است که او طرح خود را بر پایۀ پیوند این چهار عنصر 

فرهنگی، اجتماعی و پدیدارشناختی می داند: فرد)خود(؛ جوامع ملی؛ نظام جهانی 

 و نسبی شدن جوامع است هاتجوامع و بشریت. برآیند این پیوندها، نسبی شدن هوی

 (. 9: 1384 وری،)مقدس و خواجه ن

وان از لحاظ فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و یا نهادی تمیبر این مبنا، جهانی شدن را 

مورد تجزیه وتحلیل قرار داد. در هر مورد تفاوت مهم این است که آیا ما شاهد 

همگنی روز افزون می باشیم یا ناهمگنی فزاینده.  نظریه پردازانی که بر عوامل 

ند، تمایل دارند تا بر اهمیت روز افزون و اثر همگن سازشان نکمی تأکیداقتصادی 

کنند. آنها معموالً جهانی شدن را به عنوان گسترش اقتصاد بازار در  تأکیدروی جهان 

ی های(. جهت گیر393: 1390نند)ریتزر،کمیبسیاری از مناطق مختلف جهان قلمداد 

گنی دارند. برخی از کسانی که با بر همگنی یا ناهم تأکیدسیاسی / نهادی نیز تمایل به 

 –نند بر انتشار جهانی الگوهای دولت کمیدیدگاه همگن سازی در این حوزه کار 

دارند. یکی  تأکیددر سراسر جهان  1ملت و پدید آمدن شکل های مشابه تدبیر عمومی

ی همگن سازی در قلمرو سیاسی به نظریه بنیامین باربر در هاهاز افراطی ترین دیدگا
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یا رشد یک جهت گیری سیاسی واحد که به « مک دونالدی شدن جهان»وص خص

ود، مربوط می باشد. از سوی دیگر باربر شمیطور روز افزون در سرار جهان فراگیر 

، یعنی نیروهای سیاسیارتجاعی، قومی ومتمرکز «جهاد»دیدگاه دیگری موسوم به ایده 

و کار داشته و به ناهمگنی سیاسی ند که با تشدید ملی گرایی سرکمیمحلی، را مطرح 

 (. 395 )همان، ودشمیبیشتر در سراسر جهان منتهی 

ی هاتدر بعد فرهنگی،  برخی جهانی شدن را به معنای عام گرایی درتمامی روای

آن از لحاظ فرهنگی در چارچوب نظریه انتشار به فرآیند یکسان سازی و تعمیم 

یا  هاتبرای نمایش تفاو ایهمثابه عرص ند. برخی دیگر آن را بهکمیفرهنگ نگاه 

(. برداشت نخست چنین فرض 1382 )کیت نش، نندکمیی خاص تلقی هاتهمان هوی

ند که روند انتشار فرهنگی، روندی یک سویه از مرکز تولید الگوهای فرهنگی به کمی

(. و در نتیجه فرهنگ جهانی به 150: 1382)کچوییان، سمت سایر نقاط جهان است

ند. در حالی که کمیی جهانی واحدی را خلق هاتیکپارچه و هماهنگ، هوی ایهگون

برداشت دوم، فرهنگ جهانی را امری متنوع، متکثر، سیال و در حال تغییر شناخته و  

 را متاثر از تعامل دروندادهای فرهنگی محلی خاص در عرصه جهانی می داند هاتهوی

ز چنین  اختالفی، جهانی شدن یک واقعیت ( صرف نظر ا1995)1(. باربر1390)ریتزر،

ی مختلف زندگی اجتماعی هاهی نوین، در عرصهایاست که متاثر از رشد تکنولوژ

برجای گذاشته است. در واقع در عصر جهانی شدن به سمت همگون  ایهات عمدتأثیر

ویم. این رویکرد عمدتا از دیدگاه مارشال مک لوهان رمیشدن فرهنگ ها پیش 

یکسره جهان  ایهیرد و جهانی شدن فرهنگ را پدیدگمیدهکده جهانی الهام درباره 
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شمول دانسته که تمام مرزهای ملی و محلی و قومی را از میان برمی دارد و بدین سان 

فرهنگی جهانی و یکپارچه را که در واقع همان فرهنگ غرب است، در سراسر جهان 

 (.162: 1389)شاهنوشی، ازدسمیبرقرار 

 وکار ن اساس بزرگترین نیروی وسایل ارتباطی در این بوده است که افبر ای

هد. دمی  ادراک ما در هر عصر و دوره را تحت نفوذ اصول مربوط به کار خود قرار

ی ارتباط به مجرد اینکه جای وسایل ایهوسایل ارتباطی جدید در هر عصر و دور

نند، به صورت منابع کیمیرند و در حقیقت خود را بر محیط تحمیل گمیمتداول 

اتی وانند موجب تغییرتمییند که از همین راه آمیمفروضات و اصول فکری جدید در 

 (.1382)طاهری، شوند هادر اهداف و آرمانها و هویت

ذرا گملی به منظور مطالعه  تغییرات هویت جنسیتی در بعد شخصی و اجتماعی، تا

گونه هریت جنسیتی، راهگشاست. ی هویتی و همچنین هوهایدر مفهوم و دگرگون

بل از دی قتالشی برای ارائه تعریف هویت یک چیز، پاسخ به معنای آن است. هر وجو

دهد یمصاص موجود شدن، فاقد معناست؛ اما با شکل گیری آن، معنایی را به خود اخت

 .ادار شودیابد. بنابراین هویت یافتن چیزی یعنی آن چیز معنکه بر حسب آن، هویت می

چونان فرایند ساخته شدن معنا برپایه یک ویژگی »مانوئل کاستلز، هویت را  

تعریف « های فرهنگی که بر دیگرمنابع برتری دارندای از ویژگیفرهنگی یا دسته

از این دیدگاه، هویت مفهومی است که دنیای درونی یا . (22: 1380)کاستلز، کندمی

از سوی  کند.ط اجتماعی ترکیب میشخصی را با فضای جمعی اشکال فرهنگی و رواب

. اندهداشت تأکیددیگر، تاجفل و همکارانش بر جدایی دو بعد فردی و اجتماعی هویت 

شود و هویت جمعی هویت فردی که خاص فرد بوده و سبب تمایز فرد از دیگران می
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بنابراین هویت به (. 30-31: 1385)جوکار و لطیفیان،  که بیانگر تشابهات فردی است

باشد و طبعا این آگاهی یماش یاجتماع« تعلقات»نای آگاهی فرد از کیستی خود و مع

و معانی است که برای فرد از اولویت بیشتری  هاارزشنیز معطوف به آن دسته از 

 برخوردارند.

 وادی ریچارد جنکینز بر این عقیده است که هویت شخصی، هویتی اولیه و بنی

به  ترین عاملی است کهبعدی است. اما جنسیت مهمهای الگویی برای فهم همه هویت

 (.84: 1381)جنکینز، کندخویشتن ادغام می دهد و آن را دری فردسامان میتجربه

ی خود و ترین وجه هویت فردی است، در برگیرندهبنابراین خویشتنی که مهم

ت. ی مهم خویشتنی اسهاهرف دیگر، جنسیت از مؤلفهای زندگی است از طتجربه

گیرد. ها ی نهادی براساس جنسیت صورت میها و گروه بندیبسیاری از رده بندی

بنابراین (.102گیرند )همان، ها و تجربیات زندگی نیز از جنسیت تأثیر میفرصت

 ایهدیدپفردی و هم  ایهوان پذیرفت که جنسیت یا هویت جنسیتی، هم پدیدتمی

ت یتی ساخده بر پایه اصالحات جنسگستر ایهجمعی است، و جوامع انسانی به گون

 . اندهیافت

هویت را چنین تعریف کرده است: هویت  ،، در تکمیل نظر جنکینز1مایکل کیمل

ها، برابر است با همان هویت جنسیتی. او معتقد است هویت مجموعه است از ذهنیت

ان و دهند. هویت تصوری است که ما از خودمهایی که ما را شکل میها و سلیقهتجربه

روابطمان با جهان بیرون داریم. گرچه ممکن است که این تصور از خود با تصور 

دیگران از ما کامالً تفاوت داشته باشد. اما اینکه ما چه تصوری از خودمان داشته باشیم، 
                                                           
1. Mycell Kimell 
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به تصور ما از جنسیت خودمان بستگی دارد. به عبارت دیگر هویت ما را هویت 

وجه به تعریف فوق، تعریف او از هویت جنسیتی به دهد. با تجنسیتی ما تشکیل می

طور خالصه چنین است: تصور هرکس از معنای مردانگی، زنانگی و وظایف و 

(. همچنین 36: 1382شود)توکلی،هایی که به زن و مرد اطالق میاختیارات و ویژگی

ه در تعریف هویت جنسیتی برمعنایابی شخصی زنان و مردان از آنچه ک1نانسی چادورو

(. اما 55-53: 1388به معنای زن بودن یا مرد بودن میباشد، معطوف شده است)سفیری،

ی متفاوتی را مدنظر هاهاز هویت جنسیتی جنب 2کارلسون و هچسد تعریف رمیبه نظر 

هویت جنسیتی اشاره به احساس شخصی یک شخص و داشته است. آنان معتقدندکه 

پذیرش عضویت یک فرد به عنوان مرد  اش از جنسیتش و همچنین شاملتجربه ذهنی

 (.140: 2010یا زن در یک گروهی از مردم )کارلسون و هچ، 

افراد معتقدند ( در ترسیم مختصات مفهومی هویت جنسیتی 2008)3رندل و جاسی

دو نوع هویت جنسیتی دارند: هویت جنسیتی اجتماعی )شناسایی دیگرانی از همان 

)اهمیت به خصوصیات شخصی جنس به  هویت جنسیتی شخصی و جنس در گروه(

(، 1986ها این دو نوع را مطابق با نظر تاجفل و ترنر)آن عنوان بخشی از مفهوم خود(.

های عضو به عنوان بخشی از تمایز بین مفهوم فردی خود)هویت شخصی( و گروه

(، هویت را به عنوان 1996) 4)هویت اجتماعی( و همچنین برور و گاردنر مفهوم خود

)هویت شخصی( و در مقابل تعریف خود به عنوان  ف خود به عنوان یک فردتعری

                                                           
1. Nanci Chadora 

2. Carlson and Heth 

3. Randel & Jaussi 

4. Brewer & Gardner 
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کنند. هویت جنسیتی اجتماعی )هویت اجتماعی( طبقه بندی می عضو یک گروه

است. در حالی که ( شود بخشی از مفهوم خودمستلزم حضور افراد دیگر )که تصور می

ور افراد دیگر بستگی هویت جنسیتی شخصی اشاره به بخشی از مفهوم خود که به حض

ندارد. به عنوان مثال، فردی با هویت جنسیتی اجتماعی قوی نگران آن است که کار 

هایش خوب باشد، در حالی که یک فرد با هویت جنسیتی شخصی قوی به هم گروهی

)کارلسون و  هایی است که منعکس کننده اهمیت شخصی جنس استدنبال فعالیت

 (.140: 2010هچ، 

 بیپیشینه تجر

یابی نفوذ فضای مجازی و ماهواره به عنوان ابزارهای جهانی شدن در روند هویت

فردی و اجتماعی، توجه محققان را به جوانب مختلف تأثیرگذاری جهانی شدن به 

در حالی که تحقیقات اولیه در این واسطۀ این ابزارها، بر هویت جلب نموده است.

( بیانگر عدم 1387انی و بابایی فرد،،ساروخ1384،خلیلی1382پژوهش دورانزمینه )

، 1384تحقیقات)مقدس و خواجه نوری اخیر نظیری هاشتضعیف هویت است؛ پژوه

، 1387رفعت جاه و شکوری، 1385، عریضی و همکاران1385ذکایی و خطیبی

، سفیری و نعمت 1391موسوی و همکاران ،1389، احمدی و همکاران،1387عنبرین

حضور در فضای مجازی مؤید این امر است که ( 1394ن، ربیعی و همکارا1391اللهی

گیری وتقویت هویت مدرن و تضعیف هویت و استفاده از ماهواه باعث شکل

های متفاوت در زمینه رابطه پژوهش ملی،دینی، فرهنگی و جنسیتی شده است.

ماهواره و هویت، بیانگر کاهش اهمیت مکان و زمان در روابط اجتماعی و  -اینترنت

د شدن مناسبات اجتماعی بوده که عمالً امکان کنش و برقراری ارتباط در فضامن
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سطحی فراتر از مکان و جغرافیایی خاص را فراهم ساخته و منجر به پیدایش آگاهی از 

ی یک کل گردیده است؛ امری که نیاز به تعریف بسیاری از مفاهیم مثابهجهان به

با وجود  .سازدی ضروری میمختلف فردی و جمعی را براساس یک مقیاس جهان

حضور در فضای مجازی بر هویت جنسیتی کمتر مغفول مانده و  تأثیرتحقیقات حاضر، 

ی اندکی به بررسی رابطه ماهواره و هویت جنسیتی توجه شده هاشتنها در پژوه

لذا این پژوهش سعی نموده است با نگاهی جامع، ضمن بررسی موضوع مورد است.

ت متفاوت و توأمان این ابزارها بر جنسیت را نیز مورد توجه قرار امطالعه، بررسی تأثیر

 دهد.

( در مطالعه خود با عنوان زن و اینترنت: یک مطالعه خرد در هند، 2010)1جانسون

هزار نفر را برآورد کرده است که این روند  12تعداد زنان آنالین را در هند نزدیک به 

ود. شمیو هر روزه بر کاربران آنالین اضافه  سیر صعودی بسیار تندی را نیز دارا بوده

نند که دالیل زیادی از جمله بی کمیدرصد از زنان خانه دار از اینترنت استفاده  8تنها 

 . انده.. از آن جمل.سوادی، نبود دسترسی، فقر و

وب سایت  100تحلیل های منظمی از  ایه( در مطالعا2010)2اروین و انگلیش

از منظر محتوا،  هاتی فمینیستی در کانادا ارائه کردند. وب سایهانمتعلق به سازما

 هاتمحبوبیت و قدرت دوام مورد تحلیل فرار گرفتند تا چگونگی نقش این وب سای

ی اجتماعی را مورد بازکاوی قرار دهند. نقش فناوری هاشدر آموزش زنان برای جنب

این راه بر موانع تشریک اطالعات در یادگیری زنان بسیار مؤثر بوده و زنان از 

                                                           
1. Johnson 

2. Irving & English 
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ردند. البته برای زنان موانعی نیز در دسترسی و یادگیری رسمی از کمیاطالعات غلبه 

( 2003)1نتایج تحقیقات اپودویی(. 1389احمدی و همکاران،) اینترنت وجود داشت

ی ارتباطی را به هایزنان دیرتر از مردان و در مقیاسی محدودتر فناورنشان داده است 

( در هند است وی در پژوهش خود 2003)2همچنین، نتایج تحقیق کائل .اندهرفتکار گ

پیامدهای منفی جهانی تأثیرنشان داد که زنان هندی تاحد بیشتری نسبت به مردان تحت 

 شدن در ارتباط با هویت جنسیتی قرار دارند.

 چارچوب نظری

، 3ظریات هاوریبا الهام از ن« ی آنهاهمدرنیته و آیند»( در کتاب 1996) هال

، از 6فضا -ویژگی تغییرات جهانی شدن را فشردگی زمان 5، الکالئو4گیدنز

و مرکز زدایی می داند. از آنجا که زمان و فضا دو مولفه هماهنگ کننده  7جاکندگی

وان گفت جهانی شدن تمیهر نوع نظام بازنمایی از جمله هویت هستند، بدین جهت 

دارد. در عصر روشنگری هویت یکپارچه و منسجم بود را بر روی هویت  تأثیربیشترین 

همچون مارکسیسم،  ایهد، اما نظام های اندیششمیو درون آن خودکفایی دیده 

فرویدیسم، زبان شناسی سوسور، نظریه گفتمانی فوکو، فمنیسم؛ نقش موثری در 

                                                           
1. Epodoi  

2. Kaul 

3. Harvey 

4. Giddens 

5. Laclau 

6. time-space compression 

7. disembedding 
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مرکزیت زدایی هویت یکپارچه مدرن ایفا کردند. هویت، دیگر آن مقوله تمام و 

مال و ذاتی نیست، هیچ مرکزیت ذاتی ندارد، به جای این که بیولوژیکی باشد، ک

ساخته شده در روابط، انعطاف پذیر، باز، چندپاره و ساختار آن همیشه دو ،گفتمانی

 (. 85: 1387)توسلی و قلی پور،  سویه است

 هویت برای هویت امروزین دستاوردی بازتابی هست. روایتی که»به اعتقاد گیدنز، 

 ماعی)بهدگی اجتیریم، الزاماً باید در ارتباط با تغییرات سریع زنگمیخویش در نظر 

فرد باید  ابد.محلی و جهانی( شکل بگیرد، دگرگون شود، و به طور بازتابی، استحکام ی

ه امیزد کم بیهاطالعات حاصل از انواع تجربیات با واسطه را چنان با مسائل محلی در 

شته ت گذای آینده را به طرزی منسجم و معتدل با تجربیادر نهایت بتواند طرح ه

 (. 301: 1387)گیدنز، «مرتبط سازد

ی اطالعاتی و هایاز سویی دیگر، دگرگونی فن آوری و پدید آمدن فن آور

ارتباطی نو که به باور گیدنز نقشی عمده در تکمیل روند ادغام زمان و مکان ایفا 

ند، با جابه کمینفوذ  هاهذارد، در خانگمیدر ند، از مرزهای جغرافیای سیاسی کمی

کند و جایی اطالعات و دخل و تصرف در خویشتن خود به فرهنگ سازی کمک می

فرایند جهانی شدن فرهنگ، نقش بسیار مهمی بر  یهدر مقام یکی از عناصر سازند

(. 1377 )گیدنز، کنددر جهان امروزه ایفا می هانسازی رفتارهای اجتماعی انساهمگون

بنابراین فرایند جهانی شدن فن آوری اطالعاتی و ارتباطی، این امکان را فراهم 

تنگ مکان و مرجع های ثابت  یهمحدود کننده و دایر یهاز سلط هانازد تا انساسمی

رهایی یافته، در گستره بسیار پهناور فضا و زمان با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. لذا 

 هاهه دلیل روایی و تجربۀ با میانجی است که در این میان رسانگسترش گزینش افراد ب
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 کنند. و ابزارهای اطالعاتی جدید نقش مهمی در آن بازی می

در  ینترنتو همچنین ا ایهی ماهورهاهدر این باره جان فیسک نیز اعتقاد دارد برنام

 وفردی  واند تجربیاتتمیبطن خود حاوی تلقی جدیدی از انسان است، انسانی که 

ین ازد. اجتماعی انسانهای دیگر را درک کند و در تعقل و تخیل آنها مشارکت ور

ینترنت اوراه و راه ماه.. دارد که به هم.ارزش و ،به انسان، هنر ایهتلقی جدید، نگاه تاز

ده، را جهت دا و تحلیل های مردم هاتود. اخبار، ذهنیشمیدر سراسر جهان گسترده 

 (. 1383)سلیمی، کر را در اذهان می پروراندمدل جدیدتری از تف

با توجه به در » برخالف آنچه تاکنون مطرح شد، معتقد است  (2008) 1اما باووک

.. که حاصل فرایند .ی غربی در کشورهای آسیایی وهایخدمت گرفتن تکنولوژ

یی که بعضی محققان نظیر لویتز، هایجهانی شدن می باشد، تاکنون بر خالف پیش بین

  2در این زمینه بری«. مال همگن سازی فرهنگی در آنجا نتوانسته صورت بگیردع

نجامد بلکه طبق امی( معتقد است که نتایج جهانی شدن نه تنها به همگرایی ن2008)

 (. 1390)محمد بخش و همکاران، واند به واگرایی نیز بیانجامدتمیشواهد روانشناختی 

 استنباط کرد که: وان چنین تمیبرمبنای چارچوب نظری،

شهر  ردانبین میزان استفاده از اینترنت و ماهواره و هویت جنسیتی زنان و م -
 کاشان رابطه وجود دارد. 

بین سابقه استفاده از اینترنت و ماهواره و هویت جنسیتی زنان و مردان شهرکاشان   -

                                                           
1. Bhawuk 

2. Berry 
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 رابطه وجود دارد.

وت تفااینترنت م هویت جنسیتی زنان و مردان شهر کاشان بر حسب نوع کاربری -

 است. 

 ایهی ماهوارهاههویت جنسیتی زنان و مردان  شهر کاشان بر حسب نوع شبک -
 مورد استفاده متفاوت است.

 روش پژوهش

بزار اامه در این پژوهش از روش پیمایش مقطعی بهره گرفته شد. بنابراین پرسشن

 45تا  15مردان  و ی اطالعات مورد نیاز بوده است.  جامعه آماری شامل  زنانآورجمع

 که  ،انتخاب شده ایهی سهمیگیرنهنمو یهساله ساکن شهر کاشان می باشد. شیو

ه از نی کهدف از آن ارائه نمونه معرف بدون انتخاب تصادفی افراد است؛ بدین مع

سوال  تند،افرادی که دارای خصوصیتی معینی )کاربر اینترنت و بیننده ماهواره(هس

ند و کمییم ابتدا محقق جامعه آماری را به چندین طبقه تقس ود. بر این اساسشمی

یی که در هاهند، در مرحله آخر آنقدر از نمونکمیسپس سهم هر طبقه را مشخص 

تکمیل  ند که اندازه هر طبقه کامل شود و کارکمیدسترس اند، نمونه انتخاب 

درصد  95، ضریب اطمینان پرسشنامه انجام شود.  نمونه گزینشی با ضریب پایایی 

 :ته اسواریانس جمعیت و با استفاده از فرمول کوکران به صورت زیر محاسبه شد

 438= 
 

 ssSpبا استفاده از نرم افزار  هاههمچنین تجزیه و تحلیل داد

 صورت گرفت. 

 تعریف مفهومی
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 هویت جنسیتی 

» ویت جنسیتی عبارت است ازبنا به تعریف سوزان گولومبرک و رابین فی وش ه
)گولومبرک و « برداشت یا تعریفی که فرد از خود به عنوان یک زن یا یک مرددارد

ی متفاوتی چون احساس ذهنی فرد از هات(. هویت جنسیتی با برداش12: 1378فی وش،
نقشهای جنسیتی  ،مردانگی/ زنانگی، خصوصیات شخصی و به صورت فرهنگی

ی هاشمنظور از هویت جنسیتی آن بخش از رفتارها و  نگر بنابراین .تعریف شده است
شرایط فرهنگی واجتماعی شکل  تأثیرفرد نسبت به جنسیت خویش است که تحت 

یرد.هویت جنسیتی از طریق یک فرایند مقایسه اجتماعی، در یک زمینه مشخص گمی
 (.9: 1،2009اجتماعی؛ به عنوان مثال گروه همساالن ظهور می یابد)دیوری

( معتقد است هویت شخصی نشان 1979روزنبرگ ) ویت جنسیتی شخصی:ه
 ز او یای شخصی جنس به عنوان بخشی اهایدهنده میزان اهمیت یک شخص بر ویژگ

 سیتیاز آنجا که جنسیت بخش مهمی از یک فرد با هویت جن .مفهوم خود او است
 نسیت ورد جود که اغلب در مورمیقوی شخصی را تشکیل می دهد، از فرد انتظار 

های یخنرانعنوان مثال، در س)به فکر کند ،رفتارهایی که منعکس کننده جنسیت اوست
 (.475: 2008 )رندل و جاسی،. که در مورد مسائل زنان است، حضور داشته باشد(

هویت جنسیتی اجتماعی به معنای ادغام دیگران از همان  هویت جنسیتی اجتماعی:
نگران شدن از موفقیت و شکست کسانی که با جنس در داخل تعریف از خود و 

جنس مشابه در این گروه هستند. یک فرد با هویت جنسیتی اجتماعی قوی اجازه 
ارتباط با دیگر اعضای گروه از جنس دیگربا مرتبه پایین را نمی دهد. بنابراین، هنگامی 

وه و که یک فرد هویت اجتماعی قوی جنسیتی دارد، بر تمایز جنسیتی بین درون گر

                                                           
1. Drury 
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برون گروه دارد. از آنجا که حس قوی شناسایی اجتماعی مستلزم آن است که دیگران 
افراد با هویت اجتماعی جنسیتی قوی  ،را به عنوان بخشی از مفهوم خود ببینیم

سرنوشت خود را و انگیزه خود را برای محافظت از دیگرانی از همان جنس در گروه 
ی منفی مربوط به جنسشان مقاومت هاهبل کلیشیرند. این افراد در مقاگمیبه کار 

 (.472: 2008 ،1)رندل و جاسی نندکمی

 ابزارهای جهانی شدن

دو ابزار شتاب بخش در گسترۀ مفهومی جهانی شدن، اینترنت و ماهواره است. 
( براین نظر است شبکه جهانی اینترنت از هزینۀ انتشار اطالعات کاسته و به 2002)2میلز

، یاری اندهی سنتی که قدرت کنترل اطالعات را داشتهایر از میانجافراد برای گذ
 تأثیر( 2004)3نظیر پژوهش استوروالدر هایساند. بر این اساس، بسیاری از بررسرمی

.. را .و ارتباطی، مانند اینترنت، وب، پست الکترونیکی، ماهواره و ایهی رسانهایفناور
نیز وسایلی  هاهتصادی نشان داده است. ماهواراق –بر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی 

وانند سیگنال های دریافتی از نقاط مختلف را به هر نقطۀ مورد نظر دیگر تمیهستند که 

بفرستند و بدین ترتیب در توسعۀ ملل تأثیر بسزایی داشته باشند. بدین تریب دگرگونی 
( به ICTو ارتباطی نو )ی اطالعاتی هایدر سطح جهانی و پدیدآمدن فن آور هایفناور

عنوان یکی از عناصر سازندۀ فرایند جهانی شدن، اثرهای بسیارمهمی بر رفتارهای 
 (. 1391)سفیری و نعمت اللهی، در جهان داشته است هاناجتماعی انسا

 تعریف عملیاتی مفاهیم 

                                                           
1. Randel & Jaussi 

2. mills 

3. Osterwalder 
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 تعریف عملیاتی مفاهیم :1جدول 
 هاشاخص های اصلی پژوهشمتغیر

 هویت جنسیتی شخصی

 (868/0)مقدار آلفای کرونباخ: 

تن دید مثبت داش-3 .ودن به حس اطمینانبکمک زن/ مرد -2ارزش بودن جنسیت فرد.  با -1
ترین تصمیم در زن/ مرد، تصمیمات خودم درست به عنوان یک -4به جنسیت خویش.

. شود که از عهده هر کاری که بخواهم بر بیایمن من باعث میزن/ مرد بود -5زندگی است. 
ح و روشن با خودم صری -7تر بودم. سیت دیگری داشتم در کارهایم موفقشاید اگر جن -6

القه در پیدایش وجود عشق و ع-8 .دهمهستم و خطاهای خودم را به جنسیتم نسبت نمی
اطمینان در  جودو-10جود روابط صمیمانه با دوستان زن/مرد. و-9دوستی با هم جنسان.  

دوستان  تفریح با فتن به مراکز خرید،ر-12نان/ مردان. زکردن با دل  درد-11رابطه عاطفی. 
 زن/ مرد.

 هویت جنسیتی اجتماعی
 (843/0)مقدار آلفای کرونباخ: 

ر دترجیح شرکت  -3نس زن/ مرد. جدوست داشتن  -2نان/مردان موفق. افتخار به ز -1

 .ت به زن/ مرد بودناشتن حس تعلق نسبد-5فتخار به زن/ مرد بودن. ا-4مراسم زنان/مردان. 

رامش از در کنار آداشتن احساس -7افتد. قاتی که برای سایر زنان/مردان میتوجه به اتفا-6

 کیست. دان دیگر را گرفتن، بدون مالحظه اینکه حق باجانب زنان/مر-8زنان/مردان دیگر. 

ردان. ز توهین به زنان/مناراحت شدن ا-10ش خداوند، زنان/مردان هستند. بهترین آفرین-9

یت در جمع داشتن حس امن-12کار دیگران در مورد زنان/مردان. مهم نبودن اف-11

موقعیت  ر صورت وجودد -14دادن اطالعات به هم جنسان.  راردر اختیار ق-13زنان/مردان. 

 اشتن جنس دیگر در صورت تولد دوباره.د-15استخدام هم جنسان.  کاری،

 ی ماهوارههاهنوع برنام

 یهاهامآموزشی، برن -علمی یهاهبرنام  ،شامل : اخبار و گزارشات خبری هاهتماشای برنام

 مناجات خوانی، مرثیه و هاهموعظ مذهبی، سخنرانی)مذهبی یهاهبرنام  اجتماعی، و سیاسی

 یهاهرنام، ب(کمدی برنامه جهانگردی، ورزشی، مسابقات،)تفریحی  یهاه، برنام...(و

 سریال و شو، فیلم و خانوادگی، موسیقی

 نوع کاربری اینترنت

 و عاتاطال (، وبالگ، کسبEmail: پست الکترونیکی)هایاستفاده از هریک از کاربر

 دانلود و یسرگرمی، باز هایسایت برای تحقیقی، چت، جستجو – علمی اخبار، جستجوهای

 هایسایت الین، آن فردی،  خرید خاص هایسرگرمی برای اطالعات دریافت بازی، کردن

یاد سالمت، جستجو برای اطالعاتی که در موردشان ز درخصوص اطالعاتی و بهداشتی

 شود راحت صحبت کردنمی

 مدت استفاده از اینترنت)سال/ماه(، میزان مهارت در استفاده از اینترنت سابقه استفاده از اینترنت

 سابقه استفاده از ماهواره
ی هاهز شبکستفاده ای فارسی زبان، اهاهشبک مدت استفاده از اینترنت)سال/ماه(، استفاده از

 غیرفارسی

 میزان تماشای ماهواره در هفته )ساعت( میزان استفاده از ماهواره

 مدت زمان استفاده از اینترنت در هفته )ساعت( میزان استفاده از اینترنت
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 ها ی توصیفی پژوهش یافته

ن یعنی درصد مردا 6/52نفر زن و  179درصد یعنی  6/46پاسخگو  384از تعداد 

دول ذیل . بنابراین توصیف هویت جنسیتی آنها به شرح جاندهپاسخگو بود 202

 باشد:می

 
 توصیف هویت جنسیتی زنان و مردان: 2جدول 

 واریانس میانگین حداکثر حداقل جنس متغیر
انحراف 

 استاندارد

هویت جنسیتی 

 شخصی

 752/0 566/0 43/4 67/5 000/0 زن

 629/0 397/0 46/4 92/5 75/2 مرد

هویت جنسیتی 

 اجتماعی

 810/0 565/0 25/4 85/5 000/0 زن

 665/0 443/0 11/4 60/5 45/0 مرد

 هویت جنسیتی
 682/0 466/0 34/4 55/5 000/0 زن

 545/0 297/0 28/4 58/5 27/2 مرد

ود هویت جنسیتی در دو بعد شخصی شمیمشاهده  1همانطور که در جدول شماره 
ی شخصی جنس( و اجتماعی هاییر بازتابی ازجنسیت خویش و اهمیت به ویژگ)تصو

)ادغام دیگران از همان جنس در داخل تعریف از خود(  بررسی شده است. به طور 
این واقعیت هستند که هویت جنسیتی چه در بعد  یهکلی میانگین  ها نشان دهند

ی جزیی هاتباالیی با تفاوشخصی و اجتماعی در میان  مردان و زنان در حد نسبتا 
وند. بدین نحو که زنان در هویت شخصی و مردان در هویت اجتماعی شمیمطرح 

. برای زنان رفتارهایی که منعکس اندهمیانگین باالتری را نسبت به یکدیگر داشت
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جنسیت آنهاست، مهمتر و برای مردان موفقیت و شکست هم جنسانشان مهم  یهکنند
 . اندهنمود تأکیدز جنسیتی بین درون گروه و برون گروه بیشتر تلقی شده و بر تمای

عنوان  باطی بهی اطالعاتی و ارتهایهمانگونه که در بحث های نظری اشاره شد فناور

ی ه بررسجهانی شدن شناسایی شده است. لذا در اینجا ب یهیکی از عناصر سازند

 شاخص های این متغیر پرداخته شده است:

 

 )برحسب درصد( پاسخگویان برحسب سابقه استفاده از ماهواره و اینترنت توزیع :3جدول 

 جنس متغیر
کمتر از یک 

 سال

یک تا چهار 

 سال

باالتر از چهار 

 سال

سابقه استفاده از 

 ماهواره

 7/25 3/12 62 زن

 6/35 9/13 5/50 مرد

سابقه استفاده از 

 اینترنت

 6/34 7/30 6/34 زن

 5/52 8/24 8/22 مرد

ن آیت از اه حکازنان و مردان از حیث سابقه استفاده از اینترنت و ماهور یهیسمقا
سابقه استفاده از ودرصد(  5/52) دارد که مردان مورد مطالعه، سابقه استفاده از اینترنت

ده از سابقه استفا اکثریت زنان .اندهدرصد( باالتر از سه سال را داشت 6/35ماهوره )
 .اندهیک سال عنوان کرد ماهواره خود را کمتر از

 توزیع پاسخگویان برحسب میزان استفاده از ماهواره و اینترنت در هفته :4جدول 
 )برحسب درصد(

 باالتر از پنج ساعت یک تا پنج ساعت کمتر از یک ساعت جنس متغیر
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میزان استفاده از 

 ماهواره

 4/18 19 6/62 زن

 2/28 9/13 9/57 مرد

میزان استفاده از 

 نتاینتر

 3/31 1/20 6/48 زن

 1/39 8/23 1/37 مرد

ول ه در طهواردر خصوص میزان استفاده زنان و مردان مورد مطالعه از اینترنت و ما

درصد( از  2/38درصد( از اینترنت باالتر از سه ساعت و )1/39هفته باید گفت مردان)

که  اندهاشتذعان دان نند. اکثریت زناکمیماهواره باالتر از پنج ساعت در هفته استفاده 

ر صورت نند. در هکمیکمتر از یک ساعت از اینترنت و ماهوراه در طول هفته استفاده 

 . میزان استفاده مردان  از اینترنت و ماهوراه بیشتر از زنان بوده است

 توصیف پاسخگویان بر حسب نوع کاربری اینترنت :5جدول 

 نوع کاربری
 جنسیت

 

پست 

 الکترونیکی
 وبالگ

ب اطالعات و کس

 اخبار

جستجوهای علمی 

 تحقیقی –

 میانگین
 55/3 30/3 84/1 55/2 زن

 58/3 86/3 46/2 45/3 مرد

 جنسیت نوع کاربری
خرید آن 

 الین

های بهداشتی و سایت

خصوص راطالعاتی د

 سالمت

جستجو برای اطالعاتی که 

شود در موردشان نمی

 صحبت کرد

جستجو برای 

 های سرگرمیسایت

 نمیانگی

 

 57/2 35/2 70/2 36/1 زن

 91/2 97/2 82/2 28/2 مرد

تحقیقی در  –زنان و مردان در کسب اطالعات و اخبار و جستجوهای علمی 

و اما در خرید آنالین میانگین پایین تری را به خود  اندهاینترنت، میانگین باالتری داشت

ی الکترونیکی هاتاخوان در عدم اعتماد به پردتمیعلت آن را  .اندهاختصاص داد
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 دانست. مقایسه مردان و زنان حاکی از آن است که مردان بیشتر از پست الکترونیک

. در یک توضیح کلی باید گفت که مردان در انواع انده( استفاده کرد45/3)

 .اندهی اینترنت به نسبت زنان، میانگین باالتری داشتهایکاربر

 

 

 

 های ماهوارهوع برنامهتوصیف پاسخگویان بر حسب ن :6جدول 

 نوع برنامه                                     

 

میانگین تماشای 

 های ماهوارهبرنامه

 مرد زن

 86/2 23/2 اخبار و گزارشات خبری   

 84/2 2/2 آموزشی  -های علمیبرنامه

 48/2 88/1 های سیاسی و اجتماعی برنامه

خوانی، ها و مرثیهموعظه )سخنرانی مذهبی، های مذهبیبرنامه

 مناجات و...(
72/1 13/2 

 99/3 34/2 )مسابقات، ورزشی، جهانگردی، برنامه کمدی(  های  تفریحیبرنامه 

 64/2 45/2 های خانوادگیبرنامه

 97/2 27/2 موسیقی و شو

 09/3 58/2 فیلم و سریال

رد میانگین نسبتا در یک نگاه کلی باید گفت که زنان و مردان به جز در بعضی موا
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مردان میانگین  هاهی ماهواره دارند. زنان در تمام نوع برنامهاهپایینی در تماشای برنام

ی هاه( و برنام09/3. مردان در تماشای فیلم و سریال)اندهپایین تری داشت

 . انده( به لحاظ میانگین در حد متوسطی بود99/3تفریحی)

 های استنباطی پژوهشیافته

 ود. شمی ی اصلی این پژوهش پرداختههاهخش به بررسی و آزمون فرضیدر این ب

ان و میز ترنتای بودن سطح سنجش متغیرهای میزان استفاده از اینبا توجه به فاصله

سی رای برربمون استفاده از ماهواره و متغیر هویت جنسیتی و ابعاد آن، مناسب ترین آز

سی در برر یرسون بوده است. نتایج اینرابطه بین متغیرها، آزمون ضریب همبستگی پ

 درج شده است. 7جدول شماره 

 رابطه میزان استفاده از ماهواره و اینترنت و هویت جنسیتی :7جدول 

میزان هویت 

 جنسیتی

هویت جنسیتی 

 اجتماعی

هویت جنسیتی 

 شخصی

همبستگی 

 پیرسون
 متغیر جنسیت

145/0  169/0  129/0  زن ضریب پیرسون 

 
 

از میزان استفاده 

 اینترنت

05/0  02/0  08/0 داریمعنی   

151/0  154/0  198/0  ضریب پیرسون 
 مرد

03/0  443/0  005/0 داریمعنی   

162/0-  133/0-  038/0-  زن ضریب پیرسون 

 
 

میزان استفاده از 

 ماهواره

05/0  064/0  069/0 داریمعنی   

138/0  098/0  126/0  ضریب پیرسون 
 مرد

05/0  167/0  07/0 داریمعنی   

بررسی رابطه میزان استفاده از اینترنت و هویت جنسیتی زنان و مردان حاکی از 
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بسیار ضعیف  (145/0معنادار بین این دو متغیر است. هرچند شدت این رابطه ) یهرابط
برآورد شده است. این بدان معناست که هرچه کاربران بیشتر از اینترنت استفاده کنند، 

ن بسیار ضعیفی، تقویت خواهد داشت.بررسی ابعاد این متغیرها هویت جنسیتی به میزا
دهندۀ تأیید این رابطه برای زنان در بعد اجتماعی و برای مردان در بعد شخصی نیز نشان

بوده است. همچنین، با افزایش استفاده از ماهوراه میزان هویت جنسیتی زنان کاهش 
و نشانگر آن است که با افزایش داشته است؛ اما در مورد مردان این رابطه مثبت 

 استفاده از ماهواره، هویت جنسیتی آنان افزایش یافته است. 

 رابطه سابقه استفاده از ماهواره و اینترنت و هویت جنسیتی :5جدول 

میزان هویت 

 جنسیتی

هویت 

جنسیتی 

 اجتماعی

هویت جنسیتی 

 شخصی

همبستگی 

 پیرسون
 متغیر جنسیت

159/0-  154/0  155/0  
ضریب 

یرسونپ  زن 

سابقه استفاده 

 اینترنتاز 

03/0  04/0  03/0  معنی داری 

167/0  050/0  198/0  
ضریب 

 مرد پیرسون

01/0  481/0  005/0  معنی داری 

154/0-  064/0-  093/0-  
ضریب 

 زن پیرسون

سابقه استفاده 

 از ماهواره

04/0  393/0  217/0  معنی داری 

080/0  095/0  017/0  
ضریب 

 مرد پیرسون

258/0  178/0  807/0  معنی داری 
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ز ااده یکی دیگر از فرضیات این پژوهش عبارت است از اینکه بین سابقه استف

این  زموناینترنت و ماهواره و هویت جنسیتی رابطه وجود دارد. نتایج حاصل از آ

 ه هرچندست کفرضیه نشانگر رابطۀ معنادار و بین دو متغیر بوده است این در حالی ا

نسیتی جویت هه از اینترنت، میزان هویت جنسیتی مردان را افزایش داده است، استفاد

ی که ت، زنانهوی زنان را کاهش داده است.  در مورد رابطه سابقه استفاده از ماهواره و

تی خود ویت جنسیه، نگرش منفی نسبت به اندهسابقه استفاده بیشتری از ماهواره داشت

 ان تأیید نشده است.. این فرضیه برای مرداندهداشت

 های آموزشی ماهواره و هویت جنسیتیطرفه نوع برنامهتحلیل واریانس یک: 6 جدول

  جنسیت
(Sum of 

Squares) 
Df 

Mean 

Square 
F Sig 

107/10 هاگروهبین    20 505/0  095/1  360/0  

906/72 هاگروهدرون  زن  158 461/0    

013/83 مجموع   178    

279/13 هاگروهبین  مرد  21 663/0  606/2  000/0  

799/45 هاگروهدرون    180 254/0    

726/59 مجموع   201    

آموزشی،  –ی علمی هاهی اخبار و گزارشان خبری، برنامهاهباتوجه اینکه به برنام

ی مذهبی در تحلیل عاملی در یک عامل قرار هاهی سیاسی و اجتماعی و برنامهاهبرنام

ی آموزشی یاد کرده و هویت جنسیتی هاهاز آنها تحت عنوان برنام، بنابراین اندهگرفت

زنان و مردان براساس آن سنجیده شده است. نتایج حاصل از آزمون آنوا نشان 

ی آموزشی ماهواره هاهآن است که هویت جنسیتی زنان بر حسب نوع برنام یهدهند
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ی آموزشی هاهمتفاوت نیست.حال آنکه هویت جنسیتی مردان بر حسب نوع برنام

ی هاهکه برناماندهماهواره متفاوت است.کسانی از میزان هویت جنسیتی باالتری داشت

. بدین ترتیب ماهواره به عنوان یکی از ابزارهای اندهآموزشی بیشتری را تماشا کرد

یی که معتقد به هاهجهانی شدن در تقویت هویت جنسیتی مردان نقش داشته و دیدگا

 ند.کمینقض همگرایی بودند را 

 

 کننده ماهوراره و هویت جنسیتیهای سرگرمطرفه برنامهتحلیل واریانس یک :7جدول 

  جنسیت
(Sum of 

Squares) 
Df 

Mean 

Square 
F Sig 

951/20 هاگروهبین    24 873/0  166/2  003/0  

062/62 هاگروهدرون  زن  154 403/0    

013/83 مجموع   178    

945/01 هاگروهبین  مرد  24    

780/48 هاگروهدرون    177 456/0  655/1  03/0  

726/59 مجموع   204 276/0    

ز آنچه ا ی سرگرمی ماهوراه و هویت جنسیتی زنان و مردانهاهدر خصوص برنام
سب ان بر حبرآمده، بیانگر آن است که هویت جنسیتی زنان و مرد هاننتایج آزمو

 ی سرگرمی راهاهاماوت است. بینندگانی که برنماهواره متف یهی سرگرم کنندهاهبرنام
 . اندهردند، میانگین هویت جنسیتی باالتری را داشتکمیتماشا 

 تفاوت بین نوع کاربری اینترنت و هویت جنسیتی :8جدول 

 Chi-square Df Sig N جنسیت
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 179 000/0 7 946/213 زن

 202 000/0 7 756/188 مرد

ان و وان گفت هویت جنسیتی زنتمیفریدمن، براساس نتایج حاصل از آزمون 
 نانزرای متفاوت است. میزان کااسکوئر ب ،مردان بر حسب نوع کاربری در اینترنت

 قیقیتح -زنان در جستجوهای علمی .( است756/188) ( و برای مردان946/213)

ن اما مردا انده( میانگین هویت جنسیتی باالتری داشت38/5) های خبری( و محیط69/5)
ت جنسیتی به ( میانگین باالتری را در هوی19/5( و وبالگ )21/5) در پست الکترونیک

 .اندهخود اختصاص داد

 تحلیل رگرسیونی

ای هر یک از متغیره ریتأثاز تحلیل رگرسیونی به منظور مشخص کردن سهم 

در . شودیماستفاده  هاآندر بین  تأخرمستقل بر متغیر وابسته بدن لحاظ کردن تقدم و 

ز روش ل، ااین روش برای تبیین و پیش بینی متغیر وابسته از طریق متغیرهای مستق

ونی، گرسیررگرسیون چند متغیره استفاده شده است. براین اساس با توجه به تحلیل 

از  استفاده گذار بر میزان هویت جنسیتی زنان و مردان با ریتأثعوامل  نیترمهم

 است.مورد بررسی قرار گرفته  Enterروش

 Enterتحلیل رگرسیون چند متغیره میزان هویت جنسیتی به روش : 9جدول 

 جنسیت
ضریب همبستگی 

 (R) چندگانه

 ضریب تبیین

(R Square) 

ضریب تبیین 

 تعدیل شده

 018/0 077/0 278/0 زن

 115/0 164/0 405/0 مرد
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 ونترنت ز ایابنابراین از روی متغیرهای مستقل واقع در مدل یعنی میزان استفاده 

ی ماهواره، هاهرنامماهوره، سابقه استفاده از اینترنت، انواع کاربری اینترنت و انواع ب

درصد تغییرات  16درصد از تغییرات هویت جنسیتی زنان را و  7حدود ا توان تیم

 ند. کمیهویت جنسیتی مردان را پیش بینی 

 

بینی متغیر  هویت شنتایج ضریب رگرسیون جزیی هر متغیر مستقل در پی: 10جدول 

 جنسیتی زنان و مردان

 

 جنسیت
 متغیرها

ضرایب استاندارد 

 نشده

ضرایب 

 استاندارد شده
مقدار 

T 
 داریمعنی

Sig 
B Std.Error Beta 

 

 

 زن

 000/0 507/42 - 099/0 225/4 مقدار ثابت

 032/0 -978/0 -147/0 060/0 -059/0 ی سرگرم کننده ماهورههاهبرنام

 035/0 933/0 107/0 032/0 029/0 ی سرگرمیسایتها

 029/0 196/2 220/0 019/0 042/0 سایتهای بهداشتی و سالمت

جستجو در مورد اطالعاتی که 

 وان حرف زدتمیدر موردشان ن
025/0- 016/0 143/0- 525/1- 012/0 

 

 

 

 مرد

 000/0 424/40 - 096/0 883/3 مقدار ثابت

 013/0 -518/2 -224/0 011/0 -029/0 سابقه استفاده از ماهواره

 027/0 224/2 177/0 000/0 000/0 میزان استفاده از ماهواره

 054/0 382/1 142/0 024/0 040/0 ی آموزشی ماهوارههاهبرنام

 006/0 800/2 317/0 041/0 114/0 ی سرگرم کننده ماهوارههاهبرنام

 024/0 164/1 105/0 035/0 041/0 محیطهای خبری اینترنت

 044/0 -026/2 -196/0 021/0 -043/0 سایتهای سرگرمی
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 057/0 -778/1 -142/0 012/0 -022/0 سایتهای بهداشتی وسالمت

 نان،دهد که از مجموعه عوامل موثر بر هویت جنسیتی زضرایب مسیر نشان می

ترین بیش 220/0های بهداشتی و اطالعاتی در خصوص سالمت با ضریب متغیر سایت

 107/0یب های سرگرمی نیز با ضررا بر هویت جنسیتی آنها داشته است. سایت أثیرت

دول جدر  مستقیم مثبت بر هویت جنسیتی زنان داشته است. اما همانطور  که تأثیر

مورد  ( و جستجو در-147/0) ی سرگرم کننده ماهوارههاهود برنامشمیمشاهده 

مستقیم منفی بر   أثیرت( -143/0) وان در موردشان صحبت کردتمیاطالعاتی که ن

 ند. کمیو آن را تضعیف  اندههویت جنسیتی زنان داشت

در خصوص هویت جنسیتی مردان، ضرایب مسیر حاکی از آن است که میزان 

ی سرگرم هاهرنامب(، 142/0) ی آموزشی ماهوارههاه(، برنام177/0) استفاده از ماهواره

 اندهقیم داشت( اثر مثبت مست105/0) بری اینترنت(، محیطهای خ317/0) کننده ماهواره

ب مت ضرایسال اما سابقه استفاده از ماهواره، سایتهای سرگرمی و سایتهای بهداشتی و

رایب ض.در ذیل نمودار اندهمنفی بر هویت جنسیتی مردان داشت تأثیرمنفی داشته و 

تی یت جنسیمتغیرهای فوق نشان داده شده است.  تحلیل رگرسیونی در خصوص هو

 مردان قوی و در مورد هویت جنسیتی زنان تاحدی ضعیف است. 
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 توزیع رگرسیون هویت جنسیتی زنان و مردان :1نمودار 

 

 تحلیل مسیر هویت جنسیتی زنان و مردان
 

 
 

 گیری بحث و نتیجه
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ندگی ی جمعی بخش جدایی ناپذیر از زهاهزندگی در عصر ارتباطات و رسان

 اندهسایی شدتماعی شنابه عنوان مهمترین عامل تغییر اج هاهستند. رسانافراد ه یهروزمر

 وی روزمره هایو قدرت فناوری اطالعات را در شکل گیری افکار، در تصمیم گیر

ائل مله مسجوان نادیده گرفت. هویت جنسیتی از تمیحتی در تعیین  هویت جنسیتی ن

ین ابه آن وجود دارد اما مورد بحث در ایران است که بدون شک آگاهی نسبت 

 ا تضعیفیت یموضوع که اینترنت و ماهواره به عنوان ابزارهای جهانی شدن آن را تقو

 نند، موضوعی است که هنوز مورد تردید است. در روند جهانی شدن وکمی

و اثرات  ود  که جنسیت خنثی شده استشمیی مربوط به آن اغلب تصور هاتسیاس

هند که ان می دی دقیق تر نشهاین دارد، با این حال، بررسمشابهی برای زنان ومردا

  جنسیتی  زنان و مردان داشته است.هویت  جهانی شدن اثرات متمایزی بر 

نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که زنان در بعد شخصی و مردان در 

ی هایژگ. برای زنان ویاندهبعد اجتماعی، از هویت جنسیتی قوی تری برخوردار بود

شخصی جنس نظیر تعریف خود به عنوان یک زن، حس اطمینان و دید مثبت به زن 

ی اجتماعی کمتر، هاتبودن با ارزش تر تلقی شده و در مقابل مردان به دلیل محدودی

. در خصوص استفاده از اندهی اجتماعی هویت جنسیتی را ارج نهادهایویژگ

. مردان سابقه اندهمردان تجارب متفاوت داشتارتباطی، زنان و  -ی اطالعاتیهایفناور

بیشتری در استفاده از اینترنت و ماهواره داشته و در طول هفته به میزان استفادۀ باالتری 

. این نتایج همسو با نتایج تحقیقات اپودویی اندهنسبت به زنان از اینترنت و ماهواره داشت

ی هایدر مقیاسی محدودتر فناور زنان دیرتر از مردان و( است که معتقد است 2003)

این موضوع شاید این قضیه را به ذهن متواتر نماید که با . اندهارتباطی را به کار گرفت
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به سمت  ، هویت جنسیتی آنان نیز بایدهایبیشتر مردان از این گونه فناور یهاستفاد

شان داد که ی تحلیلی این پژوهش نهاههمگونی بیشتر سوق پیدا کند، در حالی که یافت

نه تنها هویت جنسیتی به سمت همگرایی پیش نرفته بلکه تعلق به جنسیت قوی تر نیز 

شده است. رابطه معنادار بین میزان استفاده از اینترنت و ماهواره هویت جنسیتی مردان، 

تایید شده، همچنین بین سابقه استفاده از اینترنت مردان و هویت جنسیتی رابطه معنادار 

ده است. در مورد زنان بین میزان و سابقه استفاده از اینترنت و هویت مشاهده ش

م، این یافته همسو با نتایج تحقیق کائل ایهجنسیتی، شاهد رابطه معنادار و مثبت بود

( در هند است وی در پژوهش خود نشان داد که زنان هندی تاحد بیشتری 2003)

دن در ارتباط با هویت جنسیتی قرار پیامدهای منفی جهانی شتأثیرنسبت به مردان تحت 

 دارند. 

ست. انبوده  ی آموزشی ماهواره متفاوتهاههویت جنسیتی زنان بر حسب نوع برنام

سانی اوت و کی آموزشی ماهواره متفهاهاما هویت جنسیتی مردان بر حسب نوع برنام

ماشا شی را تی آموزهاهمیانگین باالتری در هویت جنسیتی دارند که به میزان زیاد برنام

ن دان، میانگیی متفاوت اینترنت، زنان و مرهای. همچنین برحسب کاربراندهکرد

 . اندهمتفاوتی را در هویت جنسیتی داشت

ی سرگرم کننده ماهواره و جستجو هاهتحلیل رگرسیون نیز نشان داد که برنام

مستقیم  تأثیروان در مورد آن صحبت کرد، تمیدراینترنت در مورد اطالعاتی که ن

. بر این اساس به این دلیل که زنان بیشتر متمایل اندهمنفی بر هویت جنسیتی زنان داشت

ی سرگرم کننده ماهواره و اینترنت هستند بیشتر در معرض پیامدهای آسیب هاهبه برنام

شناختی  و بحران هویت جنسیتی هستند چراکه با تضعیف ارزشهای حاکم بر خانواده 
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ی تضعیف هویت هاهی نوین زمینهایل  جامعه پذیری توسط فناوروتنوع یافتن عوام

ود. همچنین تحلیل رگرسیونی برای مردان نیز نشان داد که سابقه شمیجنسیتی فراهم 

تضعیف کننده بر  تأثیراستفاده از ماهواره، سایتهای سرگرمی و سایتهای بهداشتی 

ی هاهنیز اعتقاد دارد برنام . در این خصوص جان فیسکاندههویت جنسیتی مردان داشت

و همچنین اینترنت در بطن خود حاوی تلقی جدیدی از انسان است، انسانی  ایهماهور

واند تجربیات فردی و اجتماعی انسانهای دیگر را درک کند و در تعقل و تمیکه 

 تخیل آنها مشارکت ورزد. 

ز، ستلز و کاهمانطور که در بخش نظری به بحث های نظریه پردازانی چون گیدن

رها ی کشونقش عوامل بیرونی در ایجاد هویت فردی و اجتماع تأثیرجهانی شدن تحت 

عیناً  خود را هنگیزیاد دارد؛ ولی این بدان معنا نیست که قادر باشند الگوهای فر تأثیر

ذهب، رهنگ، مبا توجه به تاریخ، ف ایهبه جوامع دیگر تحمیل کنند، بلکه هر جامع

وهش ر پژدصادی در مقابل این الگوها مقاومت نشان می دهد. اما وضع سیاسی و اقت

 یف وحاضر، جهانی شدن در ابعاد متفاوت، هویت جنسیتی مردان و زنان را تضع

 انی شدنت جهاتأثیرتقویت می نماید. بدان معنا که جنسیت نیز عامل موثری در مقابل 

ی برابری را هاتصوان گفت در عین حال که جهانی شدن فرتمیاست. در نهایت 

یتی ویت جنسهینه برای زنان و مردان در جامعه مهیا نموده است، اما چالشهایی را در زم

رغ از ا فاپیش روی آنان نهاده است. یعنی فرایندهای جهانی شدن، زنان و مردان ر

 هویتی در یهی خاص جنسیتی خود، لزوما به سوی الگوهای عام و یکپارچهاتهوی

آنها  سیتینبرده، بلکه در بسیاری از موارد موجب تقویت هویت جن عرصه جهانی پیش

 به ویژه مردان شده است.
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و  ستندهدر نهایت، از آنجا که اینترنت و ماهواره دو ابزار مهم جهانی شدن 

هکارهایی رائه راالزم همچنین نیاز روزمره به استفاده و بهره برداری از این ابزارها،  مست

را به  هانی مناسب برای کاربرد بهینه آهاترات، فرصاست که ضمن کاهش خط

ربارۀ جازی، دمود سیاست گذاران و برنامه ریزان فضای شمیوجود آورد. لذا پیشنهاد 

و  ی کارشناسی شدههاهواگرایی  هویت جنسیتی دغدغه جدی داشته باشند و برنام

 برای تقویت هویت جنسیتی در نظر بگیرند.  ایهگسترد
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