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 های اجتماعی اینترنتی  تحلیل تفاوت زنان و مردان در استفاده از شبکه

 com.gmail@mirfardi.aدانشیار بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی دانشگاه شیراز ،(نویسنده مسئول)اصغر میرفردی، 

 com.gmail@abdollahvalinejadنژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه یاسوج، عبداهلل ولی

با استفاده از روش پیمایش انجام  ،های اینترنتی متغیر جنس در استفاده از شبکهاین مقاله، با هدف مطالعه نقش : چکیده

نفر محاسبه؛  000بر اساس فرمول لین، حجم نمونه . جمعیت مورد مطالعه، دانشجویان دانشگاه یاسوج بوده است.  شده است

ز، ها نی ابزار گردآوری داده.  ای، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند ای چند مرحله گیری تصادفی از نوع طبقه که با روش نمونه

گیری از پیشینه مطالعاتی در این زمینه؛ و با استفاده از  این ابزار با بهره.  ساخته بوده است سؤالی و محقق 10ای  پرسشنامه

نتایج .  نظران، مورد استفاده قرار گرفت در نهایت، پس از تایید اعتبار آن توسط صاحب.  پیش آزمون؛ ارزیابی و طراحی شد

( متغیر وابسته)« سابقه عضویت»داشته و ( متغیر وابسته)« عضویت»های اینترنتی  زنان در شبکهنشان داد مردان بیشتر از 

روز بیشتر از  ها در شبانه زنان از این شبکه( متغیر وابسته)« میزان استفاده»در مقابل، .  ها داشتند بیشتری نیز در این شبکه

« های اجتماعیدیگر شبکه»و « فیسبوک»، «تلگرام»تیب بیشتر از نشان داد زنان و مردان به ترنتایج همچنین .  مردان بود

؛ مردان به ترتیب مطالب (متغیر وابسته)« های اجتماعی نوع مطالب مورد استفاده از شبکه»در بحث .  انداستفاده کرده

-استفاده کرده را بیش از سایر مطالب« سیاسی»و « مذهبی»، «احساسی»؛ و زنان مطالب «مذهبی»و « سیاسی»، «احساسی»

نیز تفاوت معناداری بین زنان و مردان پاسخگو وجود نداشت و  (متغیر وابسته)« ها نوع استفاده از شبکه»در زمینه .  اند

نتایج این تحقیق .  بیشترین نوع کاربرد را برای زنان و مردان به خود اختصاص داده است« دانلود»و « پیگیری اخبار»، «چت»

ی صاحبنظران مربوط به این حوزه؛ عبداللهیان و استریناتی؛ و همچنین رویکرد نظری مورد استفاده در مطابق با نظرات برخ

و « جنس»رویکردهای نظری مربوطه همه به این مهم اشاره داشتند که تعامل .  بود( نظریه استفاده و خشنودی)مقاله 

مهمترین دستاورد مقاله حاضر، .  شود ها می بران از رسانههای مصرفی کار ؛ موجب تفاوت در ذائقه«های اجتماعی افراد زمینه»

های جدید در جامعه، چگونگی رویارویی و این وجه تحلیلی بوده است که تجربه مشترک نسلی و میزان گسترش فناوری

-ان و مردان ذائقههای روانشناختی زناگرچه ویژگی.  دهد تأثیر قرار می های اجتماعی را تحتگیری زنان و مردان از شبکه بهره

های نسلی و میزان گسترش فناوری در جامعه دهد، متغیر جنس، جدای از ویژگیهای نسبتاً متفاوتی را برای آنها شکل می

این به آن معناست که تفاوت زنان و مردان در .  های اجتماعی باشدسبک استفاده زنان و مردان از شبکه کنندهتواند تعییننمی

های جدید، تجربیات نسلی و نظام ارزشی و هنجاری جامعه تا حدی پیامد و برساخت میزان گسترش رسانهای مصرف رسانه

 .است

 .های زنان و مردان، دانشجو، یاسوج، ایران های اینترنتی، تفاوت شبکه :واژگان کلیدی

mailto:a.mirfardi@gmail.com
mailto:abdollahvalinejad@gmail.com
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 مقدمه 

در  های اینترنتیشبکههای زنان و مردان در استفاده از تفاوتدر این مقاله قصد داریم به مطالعه نقش 

برای رسیدن به این مقصود، مقاله را در چهار بخش طرح مسئله، .  جامعه دانشجویی دانشگاه یاسوج بپردازیم

بر این اساس، ابتدا .  ایمها ساختاربندی کردهشناسی و در انتها تحلیل یافتهرویکرد نظری و سپس شرح روش

 .کنیممسئله این مقاله را در زیر مرور می

 

 بیان مسئله

درصد از کسانی که از  90در پیمایشی نشان داد i (2121 )شمسی، عبداللهیان 20در اوایل دهه 

iانددرصد نیز زنان بوده 00اند، مردان؛ و کردهاینترنت استفاده می i.   در اواخر همین دهه، مرکز آمار ایران

 1/02درصد مرد و  2/82پیمایشی انجام داد که بر اساس آن، از مجموع کاربران اینترنت کشور، ( 2121)

iانددرصد زن بوده i i  . این تغییر شتابنده در استفاده زنان و مردان از اینترنت، گویای تبدیل شدن فضای

عبداللهیان و رضانیا، )« ای جدید از خود زنانهبستری برای تجربه»ی؛ و مجازی در ایران به فضایی فراجنسیت

های زنان و مردان در موضوعات اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که  تفاوت.  است( 2122

ها در پیوند با بسیاری از متغیرهای اجتماعی توسط  های بیشماری در زمینه نقش این تفاوت تحقیق

که های اینترنتی ها در استفاده از شبکهارزیابی نقش این تفاوت.  ی انجام شده استصاحبنظران اجتماع

انصاری،  عبداللهیان و شیخ)« کننداصول زندگی مدرنیته را وارد زندگی روزمره کاربران ایرانی کرده و می»

 . اهمیت فراوانی دارد نیز (2111

سایوان و )را برای آنها در پی دارد ای های مصرفی متفاوتی از مصرف رسانهمتغیر جنس ذوق

iکاتزگرو v ،1000 )ها های آنها در استفاده از رسانهکه ضمن تأثیرگذاری در انتخاب(فیسکv ،1022) ؛ ایجاب

( های فرهنگی اجتماعی مخاطبان زن و مردبا توجه به ویژگی)های این ابزارهای ارتباطی کند پیاممی

-معقتد است که چون تفاوتvi (2132 )در همین راستا،  استریناتی.  شدتأثیرهای متفاوتی بر آنان داشته با

ای متأثر از وضعیت و شرایط های بنیادین از نظر جنسی و روانی بین زنان و مردان وجود دارد و هر تجربه

.  توانند تجربه خاص خود را از هر رسانه داشته باشندهای متفاوت است، زنان و مردان میخاص وضعیت

کننده نوع اطالعاتی است نیز ضمن اشاره به اینکه سن افراد، همراه با جنس آنان تعیین( 2121)هیان عبدالل

سازی اطالعات و مکانسیم ذخیره»کند که کنند؛ تأکید میکه برای زندگی جمعی و ادامه آن ذخیره می

توان چگونگی ساس میبر این ا  .«ها در ذهن و نظام ارزشی زنان و مردان، متفاوت استبازتولید ارزش

افزایش شتابان کاربران .  گیری از اینترنت را برای زنان و مردان، متفاوت در نظر گرفت رویاروئی و بهره

های این ابزارهای ارتباطی؛ و عدم وجود چنین تحقیقی در ایران، های  اینترنتی، لزوم آگاهی بر آسیبشبکه
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-ها میگیری از رسانههای زنان و مردان در بهرهشناخت تفاوت . سازدضرورت انجام این مطالعه را نمایان می

در حال گذار ایران؛ و دانشگاه یاسوج، به  تواند درک درستی از دنیای زنانگی و مردانگی، بخصوص در جامعه

بنابراین، ما قصد داریم در این مقاله به .  ای از اجتماع در حال گذار را برایمان ترسیم کندعنوان نمونه

 .های اینترنتی بپردازیمالعه نقش متغیر جنس در استفاده از شبکهمط

 

 تفاوت زنان و مردان در استفاده از رسانه؛ در پرتو رویکرد استفاده و خشنودی

در دوران .  های فیزیولوژیکی زنان و مردان بوده استتوجه به جنس در گذشته با توجه به تفاوت

های اجتماعی، روانشناختی و ها و تفاوتای که دربردارنده ویژگیمقولهمعاصر توجه به این متغیر به عنوان 

نگاه ما به متغیر جنس در این مقاله، صرفاً از منظر بر این اساس، .  رسدتر به نظر میفرهنگی است، صحیح

های فرهنگی و ای از ویژگیشناختی نیست، بلکه به عنوان متغیری است که مجموعهیک متغیر جمعیت

 های  اینترنتیشبکهمنظور ما از .  های اکتسابی و غیراکتسابی در بر داردری احتمالی را با توجه به تفاوترفتا

viتلگرامای از جمله  نیز ابزارهای ارتباطی iواتساپ ،vi i iوایبر ،i xالین ،xتانگو ،xiهایک ،xi iنیمباز ،xi i i ،بی-

xiتاک vفیسبوک ،xvیوتیوب ،xviتویتر ،xvi i و اینستاگرامxvi i i ارتباطی نوپدید به کاربران این ابزارهای .  است

توانند در طول شبانه روز کاربران می(.  وضعیت عضویت)دهند خود اجازه ایجاد یک حساب شخصی می

هر کاربر .  ها استفاده کننداز این شبکه( سابقه عضویت)شان های عضویتو یا در طول سال( میزان فعالیت)

اولویت استفاده از یک شبکه نسبت به سایر )اجتماعی  تواند با توجه به عالئقش از یک یا چند شبکهمی

همچنین، آنها قادر به دریافت انبوهی از مطالب .  استفاده کند( نوع استفاده)و با مقاصد خاصی ( ها شبکه

 (.نوع مطالب مورد استفاده)نیز خواهند بود ... اعتقادی، سیاسی، علمی و -مذهبیمختلف مانند مطالب 

گیری کاربران زن و مرد ها در سازوکار و نوع بهره توان تفاوت می« استفاده و خشنودی»در پرتو رویکرد 

 گویدگری مخاطبان میضمن تأکید بر اصل فعال و انتخاباین نظریه .  های جمعی را تبیین کرداز رسانه

کاری ها دستبه جای اینکه توسط رسانه».  کندفرد، محتوای رسانه را برای ارضای نیازهایش انتخاب می

xiباران و دیویس)« کنندخواهند، استفاده میها برای ایجاد تأثیرهایی که آنها میشود از رسانه x ،1000ص ، .

مخاطب فعال است، یعنی مخاطب در رفتار ارتباطی خود  -الف: های اصلی این نظریه عبارتند از فرض(.  180

رسانه خاصی را انتخاب و از آن استفاده کند تا گیرد که  مخاطب تصمیم می -دارای انگیزه و هدف است؛ ب

مخاطب در انتخاب رسانه خاص، تحت نفوذ تأثیرهای  -های ویژه وی را ارضاء کند؛ جنیازها و خواسته

این رویکرد،   (.120. ، صxx ،2113وینسنت و باسیل)نشناختی محیط خود است  اجتماعی و زمینه روا

نشناختی محیط خود دانسته و  نفوذ تأثیرهای اجتماعی و زمینه روامخاطب را در انتخاب رسانه خاص، تحت 

و « زن»در این راستا، اگر دو جنس .  کندفرد، محتوای رسانه را برای ارضای نیازهایش انتخاب می گویدمی
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توان اینگونه گفت که دو  های روانشناختی، متفاوت از یکدیگر در نظر بگیریم، می را از حیث زمینه« مرد»

.  ها هستند ای مانند رسانه های متفاوتی نیز تحت تأثیر عوامل اجتماعی به صورت« مرد»و « زن»س جن

گری مخاطبین زن و مرد گری و کنش، قدرت انتخاب«استفاده و خشنودی»هائی که بر مبنای رویکرد  رسانه

های همچنین ویژگیتواند ناشی از شرایط اثرگذار موجود در محیط اجتماعی و در استفاده از آنها می

به عبارت بهتر، زنان و مردان ممکن است معیارهای متنوع و شاید متفاوتی برای .  روانشناختی آنها باشد

ها نیز توسط این قضیه برای انتخاب موضوعات مورد استفاده در رسانه.  ای خاص داشته باشندانتخاب رسانه

های متفاوتی توانند به شیوهدو جنس زن و مرد میاین به آن معناست که .  دو جنس زن و مرد صادق است

توان این بر این اساس، می.  های متفاوتی نیز از آنها به عمل آورند ها ارتباط برقرار کرده و استفادهبا رسانه

 :فرضیه را طرح کرد که

  ان از و میزان استفاده کاربر( 2متغیر وابسته )به نظر می رسد متغیر جنس تعیین کننده نوع رفتار

 .باشد( 1متغیر وابسته )اینترنت 

 شناسی روش

.  را به شکل زیر عملیاتی کردیم ندر ابتدا الزم است اشاره شود که به منظور آزمون فرضیه تحقیق، آ

 :به عبارت دیگر، آن را به شش رابطه علی به شرح زیر تقسیم کردیم

 .استهای اینترنتی  متغیر جنس تعیین کننده عضویت بیشتر در شبکه -2

 . های اینترنتی است متغیر جنس تعیین کننده سابقه عضویت بیشتر در شبکه -1

 .های اینترنتی است متغیر جنس تعیین کننده میزان استفاده بیشتر از شبکه -1

 .ها است های اینترنتی نسبت به دیگر شبکه شبکهبرخی متغیر جنس تعیین کننده اولویت دادن به  -0

 .های اینترنتی استب مورد استفاده از شبکهمتغیر جنس تعیین کننده نوع مطال -8

 .های اینترنتی استمتغیر جنس تعیین کننده نوع استفاده از شبکه -9

های مقاله حاضر به روش.  برای آزمون این روابط علی ابتدا جامعه آماری این مقاله را تعیین کردیم

نشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه شامل کلیه دا جامعه آماری آن نیز . پیمایش و اسنادی انجام شده است

واحد مورد مطالعه نیز .  نفر می رسید 218,0بوده که تعدادشان به  2111-2110یاسوج در سال تحصیلی 

بودند که بر طبق روش نمونه گیری به  2111-2110هر یک از دانشجویان دانشگاه یاسوج در سال تحصیلی 

مورد برآورد شد که برای  122بر اساس جدول لین،  حجم نمونه مقاله.  شدند عنوان نمونه انتخاب می

 ایگیری مورد استفاده در مقاله، تصادفی از نوع طبقهروش نمونه.  مورد ارتقاء دادیم 000افزایش دقت، به 

های مقاله نیز به این صورت بود که پس از گیری و گردآوری دادهنحوه نمونه.  بوده است xxiایمرحلهچند

.  های هر دانشکده، مقطع تحصیلی و جنس را محاسبه کردیمبر اساس جدول لین، نسبت تعیین حجم نمونه
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ها مراجعه و به صورت تصادفی در بین دانشجویان هر دانشکده، پرسشنامه توزیع در مرحله بعد، به دانشکده

گران در وهشدقیقه نیاز داشت که پژ 28نامه، به طور میانگین، هر پاسخگو برای پر کردن هر پرسش. کردیم

فرآیند .  این فاصله در نزدیکی پاسخگویان قرار داشتیم تا به ابهامات و سؤاالت احتمالی آنها جواب دهیم

انجام شد، که در این چهارده روز  2110روزه در فروردین و اردیبهشت  20ای نامه در بازهتوزیع پرسش

 .عصر ادامه داشت 22صبح تا  1این فرآیند از ساعت ( بدون احتساب روزهای جمعه و تعطیل)

وضعیت »سؤالی استفاده کردیم که  3ای خود ساخته و نامههای اینترنتی، از پرسشدر زمینه شبکه

، «میزان فعالیت روزانه»، «سابقه عضویت»، «ها اولویت استفاده از یک شبکه نسبت به سایر شبکه»، «عضویت

این .  دهدها را مورد پرسش قرار میبران از این شبکهکار« نوع استفاده»؛ و «نوع مطالب مورد استفاده»

گیری از پیشینه مطالعاتی در این زمینه، و با استفاده از پیش آزمون، ارزیابی، طراحی و بکار با بهرهها پرسش

شناسی جهت تعیین اعتبار صوری پرسشنامه، از نظر چند تن از اساتید جامعههمچنین، .  بسته شدند

آوری اطالعات مورد آوری و گردپس از جمع.  ت اصالحی آنها را در پرسشنامه لحاظ کردیماستفاده؛ و نکا

ها تحلیل یافته. انتقال دادیم اس پی اس اس افزارها را جهت تجزیه و تحلیل، به نرمنیاز استخراج آنها، داده

 .در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی ارائه کردیم

 متغیرهای تحقیقتعریف عملیاتی 

در »های از پاسخگو خواستیم یکی از گزینه(: وابسته)های اینترنتی وضعیت عضویت در شبکه

 .را عالمت بزند( 1نمره )« ها عضویت ندارمدر این شبکه»؛ و یا (2نمره )« ها عضویت دارماین شبکه

از پاسخگو خواستیم که  (:وابسته) ها اولویت استفاده از یک شبکه نسبت به سایر شبکه

ها پس از گردآوری داده.  دهدها ترجیح میمشخص کند استفاده از کدام شبکه اینترنتی را بر سایر شبکه

 .تقسیم بندی کردیم« هاسایر شبکه»و « فیسبوک»، «تلگرام»اولویت پاسخگویان به سه بخش 

ستیم میزان فعالیت روزانه خود در از پاسخگو خوا (:وابسته)های اینترنتی میزان استفاده از شبکه

 .ها، دقایق را به ساعت تبدیل کردیمپس از گردآوری داده.  ها را بر حسب دقیقه بنویسداین شبکه

از پاسخگو خواستیم مشخص کند چند ماه در (: وابسته)های اینترنتی سابقه عضویت در شبکه

 . ها عضویت داشته استاین شبکه

این سؤال را به صورت باز مطرح  (:وابسته)های اینترنتی از شبکهنوع مطالب مورد استفاده 

ها بیشتر از چه نوع مطالبی به این صورت که از پاسخگو خواستیم مشخص کند در این شبکه.  کردیم

 .کنداستفاده می

از پاسخگو خواستیم مشخص کند به چه منظور از  (:وابسته)های اینترنتی نوع استفاده از شبکه

ها، نوع استفاده پاسخگویان را به سه بخش پس از گردآوری داده.  کندی اینترنتی استفاده میهاشبکه
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تقسیم « (مواردی غیر از اخبار و مطالب ذکر شده در دسته پیشین)دانلود »و « اخبار و مطالب»، «چت»

 .کردیم

قوله صرفاً از منظر نگاه ما به این مهمانطور که در مباحث پیشین نیز اشاره کردیم،  (:مستقل)جنس 

های فرهنگی و ای از ویژگیشناختی نیست، بلکه به عنوان متغیری است که مجموعهیک متغیر جمعیت

برای سنجش این متغیر، از یک .  های اکتسابی و غیراکتسابی در بر داردرفتاری احتمالی را با توجه به تفاوت

صورت که از پاسخگو خواستیم جنس خود را از  به این.  سؤال بسته با سطح سنجش اسمی استفاده کردیم

 .، مشخص نماید(1نمره )یا مرد ( 2نمره )بین دو گزینه زن 

 

 ها تحلیل یافته

 های توصیفی یافته

از میان  های توصیفی مقاله،بر اساس یافته :شناختی پاسخگویان زن و مرد های جمعیت ویژگی

بیشترین نسبت پاسخگویان در .  اندمرد بوده( 38/09)%نفر  223زن، و ( 18/81)%نفر  121پاسخگو،  000

درصد  2/22درصد از کل پاسخگویان زن؛ و  2/38)درصد  18/32سال با  10تا  22میزان سن را سنین بین 

درصد از کل  1/10)درصد  18/29سال با  11تا  18؛ و پس از آن، سنین بین (از کل پاسخگویان مرد

 3/0)درصد  8/8سال به باال با  18؛ و در آخر، سنین (درصد از کل پاسخگویان مرد 2/22پاسخگویان زن؛ و 

نفر از زنان  81.  ، تشکیل داده است(درصد از کل پاسخگویان مرد 0/9درصد از کل پاسخگویان زن؛ و 

متأهل، و بقیه مجرد ( درصد از کل پاسخگویان 38/8) نفر از مردان 11؛ و (درصد از کل پاسخگویان 18/21)

درصد  18/39بیشترین نسبت پاسخگویان در مقطع تحصیلی را مقطع تحصیلی کارشناسی با .  اندبوده

؛ و پس از آن، مقطع تحصیلی (درصد از کل پاسخگویان مرد 38/19درصد از کل پاسخگویان زن؛ و  8/11)

؛ و در (درصد از کل پاسخگویان مرد 8/3درصد از کل پاسخگویان زن؛ و  8/22)درصد  21کارشناسی ارشد با 

درصد از کل  8/1درصد از کل پاسخگویان زن؛ و  18/1)درصد  38/0آخر، مقطع تحصیلی دکتری با 

درصد از پاسخگویان  38/28اقتصادی نیز، -از لحاظ پایگاه اجتماعی.  ، تشکیل داده است(پاسخگویان مرد

درصد از کل پاسخگویان  18/1و  از کل پاسخگویان زن؛درصد  8/9)اقتصادی پایین -ماعیدارای پایگاه اجت

و  درصد از کل پاسخگویان زن؛ 18/19)اقتصادی متوسط -درصد از آنها دارای پایگاه اجتماعی 18/92؛ (مرد

 8/20)ال اقتصادی با-درصد باقیمانده نیز دارای پایگاه اجتماعی 29؛ و (درصد از کل پاسخگویان مرد 11

درصد  2/92دانشجویان بومی .  اندبوده( از کل پاسخگویان مرددرصد  8/8و  درصد از کل پاسخگویان زن؛ 

درصد  1/12ها نیز و غیربومی( درصد از کل پاسخگویان مرد 38/11درصد از کل پاسخگویان زن؛ و  11)
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از کل پاسخگویان را تشکیل ( درصد از کل پاسخگویان مرد 23درصد از کل پاسخگویان زن؛ و  18/12)

 .اندداده

( درصد از کل پاسخگویان زن 91)نفر از زنان  203 :های اینترنتیوضعیت عضویت زنان در شبکه

در این ( درصد از کل پاسخگویان زن 2/11)نفر باقیمانده  99های اینترنتی عضویت داشتند و در شبکه

 .ها عضویت نداشتندشبکه

درصد از کل  9/32)نفر از مردان  203 :های اینترنتیکهوضعیت عضویت مردان در شب

( از کل پاسخگویان مرد 0/12)نفر باقیمانده  00های اینترنتی عضویت داشتند و در شبکه( پاسخگویان مرد

 .ها عضویت نداشتنددر این شبکه

 210 (:برای پاسخگویان عضو) ها اولویت زنان در استفاده از یک شبکه نسبت به سایر شبکه

درصد از کل  2/2)نفر  21شبکه اجتماعی تلگرام؛ ( درصد از کل پاسخگویان زن عضو 0/20)نفر از زنان 

نیز ( درصد از کل پاسخگویان زن عضو 2/9)نفر نیز  20شبکه اجتماعی فیسبوک؛ و ( پاسخگویان زن عضو

های اجتماعی سبت به سایر شبکهرا ن... آپ، وایبر، بیتاک، نیمباز و های اجتماعی از جمله واتسسایر شبکه

 .دادندترجیح می

 (:برای پاسخگویان عضو) ها اولویت مردان در استفاده از یک شبکه نسبت به سایر شبکه

درصد از  1/21)نفر  22شبکه اجتماعی تلگرام؛ ( درصد از کل پاسخگویان زن عضو 22)نفر از مردان  221

( درصد از کل پاسخگویان زن عضو 2/9)نفر نیز  20و  شبکه اجتماعی فیسبوک؛( کل پاسخگویان زن عضو

های را نسبت به سایر شبکه... آپ، وایبر، بیتاک، نیمباز و های اجتماعی از جمله واتسنیز سایر شبکه

 .دادنداینترنتی ترجیح می

 9/03)نفر از زنان  30(: برای پاسخگویان عضو)های اینترنتی سابقه عضویت زنان در شبکه

بین ( درصد از کل پاسخگویان زن عضو 8/12)نفر  09ماه؛  21کمتر از ( کل پاسخگویان زن عضو درصد از

درصد از کل  0/1)نفر  8ماه؛  18-19بین ( درصد از کل پاسخگویان زن عضو 1/2)نفر  21ماه؛  10-21

بیشتر از ( ودرصد از کل پاسخگویان زن عض 2/2)نفر  21ماه؛ و در نهایت،  13-02بین ( پاسخگویان زن عضو

 .های اینترنتی عضویت داشتندماه در شبکه 01

 1/02)نفر از مردان  92(: برای پاسخگویان عضو)های اینترنتی سابقه عضویت مردان در شبکه

بین ( درصد از کل پاسخگویان مرد عضو 1/11)نفر  10ماه؛  21کمتر از ( درصد از کل پاسخگویان مرد عضو

درصد از کل  2/9)نفر  20ماه؛  18-19بین ( صد از کل پاسخگویان مرد عضودر 1/21)نفر  22ماه؛  10-21

( درصد از کل پاسخگویان مرد عضو 0/29)نفر  10ماه؛ و در نهایت،  13-02بین ( پاسخگویان مرد عضو

 .های اینترنتی عضویت داشتندماه در شبکه 01بیشتر از 
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 3/21)نفر از زنان  11(: گویان عضوبرای پاسخ)های اینترنتی میزان استفاده زنان از شبکه

بین ( درصد از کل پاسخگویان زن عضو 3/21)نفر  11ساعت؛  2کمتر از ( درصد از کل پاسخگویان زن عضو

درصد از  1/20)نفر  28ساعت؛  1تا  1بین ( درصد از کل پاسخگویان زن عضو 1/29)نفر  10ساعت؛  1تا  2

( درصد از کل پاسخگویان زن عضو 10)نفر  80در نهایت،  ساعت؛ و 0تا  1بین ( کل پاسخگویان زن عضو

 .کردندهای اینترنتی استفاده میساعت از شبکه 0بیش از 

 1/13)نفر از مردان  00(: برای پاسخگویان عضو)های اینترنتی میزان استفاده مردان از شبکه

بین ( کل پاسخگویان مرد عضودرصد از  2/11)نفر  10ساعت؛  2کمتر از ( درصد از کل پاسخگویان مرد عضو

درصد از  1/21)نفر  22ساعت؛  1تا  1بین ( درصد از کل پاسخگویان مرد عضو 1/29)نفر  10ساعت؛  1تا  2

( درصد از کل پاسخگویان مرد عضو 1/12)نفر  12ساعت؛ و در نهایت،  0تا  1بین ( کل پاسخگویان مرد عضو

 . کردندمی های اینترنتی استفادهساعت از شبکه 0بیش از 

نفر از زنان  30 (:برای پاسخگویان عضو)های اینترنتی نوع مطالب مورد استفاده زنان از شبکه

درصد از کل پاسخگویان زن  08/11)نفر  11مطالب احساسی؛ ( درصد از کل پاسخگویان زن عضو 18/80)

 2/9)نفر  20بی؛ مطالب مذه( درصد از کل پاسخگویان زن عضو 12/20)نفر  12مطالب مذهبی؛ ( عضو

 21/9)نفر  1های اجتماعی اینترنتی؛ و  سایر مطالب موجود در شبکه( درصد از کل پاسخگویان زن عضو

 .اندکردهنیز مطالب علمی را دنبال می( درصد از کل پاسخگویان زن عضو

نفر از  91(: برای پاسخگویان عضو)های اینترنتی نوع مطالب مورد استفاده مردان از شبکه

از کل درصد  22/18)نفر  13مطالب احساسی؛ ( درصد از کل پاسخگویان مرد عضو 10/09)دان مر

مطالب مذهبی؛  (از کل پاسخگویان مرد عضودرصد  00/21)نفر  12مطالب سیاسی؛  (پاسخگویان مرد عضو

 9؛ و یهای اجتماعی اینترنت سایر مطالب موجود در شبکه (از کل پاسخگویان مرد عضودرصد  39/0)نفر   3

 .اندکردهدنبال میمطالب علمی را ( از کل پاسخگویان مرد عضودرصد  02/0)نفر 

 1/92)نفر از زنان  12منظور  (:برای پاسخگویان عضو)های اینترنتی نوع استفاده زنان از شبکه

اخبار و مطالب؛ و ( درصد از کل پاسخگویان زن عضو 1/12)نفر  09چت؛ ( درصد از کل پاسخگویان زن عضو

 .های اینترنتی عنوان شددانلود در شبکه( درصد از کل پاسخگویان زن عضو 2/9)نفر نیز  20

نفر از مردان  31منظور (: برای پاسخگویان عضو)های اینترنتی نوع استفاده مردان از شبکه

اخبار و ( درصد از کل پاسخگویان مرد عضو 9/08)نفر  93چت؛ ( درصد از کل پاسخگویان مرد عضو 01)

 .های اینترنتی عنوان شددانلود در شبکه( درصد از کل پاسخگویان مرد عضو 0/8)نفر نیز  2مطالب؛ و 
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 یهای استنباط یافته

های تاریخی و سنتی بین زنان و مردان در حال و تفاوت« مردانه»و « زنانه»امروزه دنیاهای متفاوت 

های فراگیر در سبک زندگی، تواند مرتبط با عواملی از قبیل دگرگونی این کاهش می.  کم شدن است

معه و حوزه جنس در جا-ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچون روابط اجتماعی، نظام نقش

های انسانی در مناطق مختلف، شناختی انسانی و توزیع و پراکنش گروهخانواده، قشربندی اجتماعی، بوم

وطنی، گیری عناصری از هویت نوپدید جهانشدن و شکلهای درون و برون کشوری، پدیده جهانیمهاجرت

های فردی و اجتماعی، سبک فراغت و های ارتباطی و اطالعاتی، وضعیت آموزشی و آگاهیابزارها و فناوری

در این سامانه نوین، کاهش یافتن تفاوت بین زنان و مردان در وضعیت آشنایی و .  مصرف فرهنگی باشد

گیری و گسترش آنها که شکل)های اینترنتی های نوین ارتباطی به ویژه شبکهارتباط پیدا کردن با فناوری

دهد زنان و مردان از نظر  نتایج نشان می.  دور از انتظار نیست (های یاد شده باالستهمجوار با دگرگونی

ای که مردان در زمینه عضویت در  های اجتماعی با هم تفاوت دارند؛ به گونهعضو بودن یا نبودن در شبکه

ها را فعال و دارای  اگرچه مخاطبان رسانه« استفاده و خشنودی»رویکرد نظری .  تازند ها پیش این شبکه

ای اینترنتی را  گری آنها در استفاده از شبکهگری و کنشداند؛ ولی در نهایت، قدرت انتخاب و هدف میانگیزه 

با .  داند شان می های روانشناختیناشی از شرایط اثرگذار موجود در محیط اجتماعی و همچنین ویژگی

های در شبکه( قلمتغیر مست)زنان و مردان ( متغیر وابسته)« وضعیت عضویت»وجودی که تفاوت بین 

ای همچنان بیش از اجتماعی زیاد نیست ولی گویای این مهم است که در منطقه مورد مطالعه مردان تا اندازه

منطقه در حال گذار کهگیلویه و بویراحمد دارای بافتی نیمه .  های اجتماعی عضویت دارندزنان در شبکه

ای، پدرساالری و اولویت حضور مردان در  ههای قومی قبیل نیمه مدرن است که هنوز هم ویژگی-سنتی

جدول )در آن وجود دارد ( ای و شاید حضور مشروط زنان در اجتماع، به واسطه بافت نسبتا عشیره)اجتماع 

 (.2؛ تأیید رابطه علی 2

 های اینترنتیآزمون تفاوت در وضعیت عضویت زنان و مردان در شبکه -1ول جد

 جنس
 اینترنتیی هاوضعیت عضویت در شبکه

 کل
 خیر بله

 312 66 141 زن

 181 44 141 مرد

 444 146 394 کل

 01/0 :ضریب اطمینان      2: آزادی درجه    3/0 :ارزش
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فضای نیمه سنتی منطقه مورد مطالعه که در آن اولویت حضور مردان در اجتماع نسبت به زنان تا 

ها نسبت در این شبکه( متغیر مستقل)بیشتر مردان ( متغیر وابسته)« سابقه عضویت»حدودی مرسوم است، 

و تحت تاثیر )از طرف دیگر نیز، برای زنانی که به تازگی .  کند بینی میرا قابل پیش( متغیر مستقل)به زنان 

شان از ها وارد شوند، میزان استفاده اند به این شبکه توانسته( شرایط در حال گذار این منطقه به مدرنیته

استفاده و »رویکرد .  ها کمتر از مردان استشان در شبکهش از مردان است، اگرچه سابقه عضویتها بیشبکه

گیرد که رسانه خاصی را انتخاب؛ و از آن استفاده کند تا نیازها و  مخاطب تصمیم می»گوید  می« خشنودی

ی و فرهنگی در مناطقی های اجتماع عدم ورود یا حضور زنان به عرصه.  «های ویژه وی را ارضاء کندخواسته

محرومیت زنان در چنین مناطقی؛ و عدم دسترسی به .  سنتی به دالیل گوناگونی قابل بحث است نیمه

از دیگر سو، بازدارندگی آداب و رسوم .  ها و امکانات فرهنگی و اجتماعی، از یک سو قابل توجه استفناوری

دالیل ذکر شده موجب .  ع نیز حائز اهمیت استسنتی و محلی این مناطق در زمینه حضور زنان در اجتما

های مورد اشاره؛ موجب  مرتفع شدن محدودیت.  شده است فضای اجتماعی، فضائی مردانه قلمداد شود می

همچنین، در جامعه . شود زنان پس از دسترسی به چنین امکاناتی، بیشتر از مردان از آنها استفاده کنندمی

به عنوان نماد شرم و حیای اجتماعی شناخته « زن»ق سنتی به طور خاص، ایرانی به طور عام و در مناط

گرا بودن بیشتر زنان در مقایسه با مردان است که وجهه بیرونی و ساز وجهه دروناین ویژگی زمینه.  شودمی

ین های اینترنتی اهای شبکهیکی از ویژگی.  اجتماعی آنان بیش از زنان در جامعه نمود دارد-رفتار عینی

است که کاربران در خلوت خود و بدون ارتباط چهره به چهره با دیگران به پردازش و فرستادن مطالب خود 

-ماهیت و ویژگی.  کنیداقدام می( مخاطبان در فضای مجازی)و دریافت و استفاده از مطالب کاربران دیگر 

.  کنندی را در تعامالت ایجاد میزدایای است که نوعی جسارت و شرمهای ارتباط در فضای مجازی به گونه

به عنوان نمونه، زنی که در فضای عینی اجتماعی، با توجه به ویژگی شرم مورد انتظار، به ندرت به بیان 

پردازد، ممکن است در فضای مجازی به آسانی به دریافت و مطالب انتقادی، احساسی و یا طنزگونه می

های اجتماعی از جایگاه فاده بیشتر زنان از فضای مجازی و شبکهاست.  کندگونه مطالب اقدام فرستادن این

دیگری نیز قابل تحلیل است؛ ویژگی احساسی زنانه که در مقایسه با مردان بیشتر است، از یک سو، و کمبود 

-برای گذران اوقات فراغت، از سوی دیگر، شبکه( امکانات و مراکز فرهنگی، ورزشی و تفریحی)فضای عینی 

رنتی را به عنوان گزینه موجود برای زنان ساخته تا از طریق آن به بیان احساسات پرداخته و یا به های اینت

 (. 1جدول )عنوان ابزار سرگرمی و گذران اوقات فراغت مورد استفاده قرار دهند 
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 های اینترنتیتفاوت زنان و مردان در میزان استفاده و سابقه عضویت در شبکه -3جدول 

 ضریب اطمینان مقدار تی  انحراف معیار میانگین تعداد جنس وابستهمتغیر 

 هامیزان استفاده از شبکه
 55/1 19/2 141 زن

26/3 419/4 
 49/1 16/3 141 مرد

 هاسابقه عضویت در شبکه
 33/1 94/1 141 زن

44/3- 415/4 
 41/1 22/3 141 مرد

ها در انتشار اخبار و همچنین ارتباطات دیگر شبکهو « تلگرام»های اجتماعی همچون قابلیت شبکه

اولویت »تفاوتی بین .  های با کاربری باال مطرح کرده استمجازی بین کاربران، آنها را به عنوان شبکه

وجود ( متغیر مستقل)زنان و مردان  بین( متغیر وابسته)« ها استفاده از یک شبکه نسبت به سایر شبکه

و « فیسبوک»، «تلگرام»ها، به ترتیب  اولویت بیشتر پاسخگویان زن و مرد در استفاده از شبکه.  نداشت

-های مورد استفاده زنان و مردان میاین همانندی در انتخاب شبکه.  بوده است« های اجتماعیسایر شبکه»

شبکه .  گیردها باشد که به یک اندازه مورد توجه زنان و مردان قرار میتواند ناشی از مطالب ارائه شده در آن

تواند یک رسانه خبری؛ و به  های متنوع با محتواهای متفاوت می به واسطه دارا بودن کانال« تلگرام»اجتماعی 

تشکیل  توان یک گروه در این شبکه می.  تواند یک پیام رسان باشد دلیل قابلیت ارسال پیام به دیگران می

تواند یک انجمن تبادل نظر و یا حتی یک  داد و افرادی را به مقاصد مختلف به آن دعوت کرد؛ بنابراین می

ساز و کار جذب مخاطب بیشتر از مجاری .  نیز باشد( یاب از طریق گزینه آیدی)یابی  شبکه دوست

ران را فارغ از جنس آنها تحت کارکردهای مختلف شبکه اینترنتی تلگرام، رضایت و در نتیجه استفاده کارب

را به عنوان مهمترین « تلگرام»ای که هم زنان و هم مردان، شبکه اجتماعی  تاثیر قرار داده است؛ به گونه

و ( در درجه اول)های اجتماعی تلگرام  توان گفت شبکهدر کل می.  اندشبکه مورد عالقه خود بکار گرفته

اند مورد توجه  ها توانسته شان بیش از سایر شبکه های خاص یتبا توجه به قابل( در درجه دوم)فیسبوک 

، نوع مطالب مورد استفاده آنان را نیز تحت (خشنودی)سازی نیازها  مخاطبان خود قرار گرفته؛ و با برآورده

ها بوده بیشتر از سایر مطالب مورد توجه کاربران شبکه« احساسی»ای که مطالب تاثیر قرار دهند به گونه

 (.0؛ رد رابطه علی 1جدول )است 
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 تفاوت زنان و مردان در نوع شبکه اجتماعی مورد استفاده  -2جدول 

 اولویت مردان در نوع شبکه مورد استفاده اولویت زنان در نوع شبکه مورد استفاده

 اولویت نوع شبکه اجتماعی اولویت نوع شبکه اجتماعی

 1 تلگرام 1 تلگرام

 3 فیسبوک 3 فیسبوک

 2 هاسایر شبکه 2 هاشبکه سایر

 129/231: کای اسکوئر                   203: تعداد

 1: درجه آزادی      000/0: داریسطح معنی

 981/280: کای اسکوئر                   141: تعداد

 1: درجه آزادی      000/0: داریسطح معنی

-های اجتماعی قرار داشتهمحتوایی از شبکهبین زنان و مردان در اولویت استفاده « مطالب احساسی»

فضای اجتماعی جامعه که بیان احساسات فردی و اجتماعی را برای جوانان به شکل عینی و آشکار .  اند

ناپسند .  تواند تا حدودی در اولویت یافتن مطالب احساسی تأثیرگذار بوده باشد دارد، میچندان روا نمی

های اجتماعی را نی جامعه، برای زنان و مردان باعث شده است که شبکهدانستن بروز احساسات در فضای عی

به عنوان مجرا و مجالی برای پیگیری نیازها و عالئق احساسی خود یافته و بیشتر از مطالب احساسی و 

بدیهی است مطالب احساسی صرفا مطالب عاشقانه و رمانتیک .  های اینترنتی استفاده کنندعاطفی شبکه

های احساسی ای از احساسات شامل احساسات همدردانه، انسانی، نوع دوستانه و ظرافتمجموعه نیست بلکه

در رتبه دوم برای مردان و رتبه سوم برای زنان نیز « مطالب سیاسی»اولویت یافتن .  گیردرا در بر می

ه و پوشش دادن تواند نشانگر خأل موجود در رسانه رسمی برای بازنمایی تحوالت سیاسی در این زمین می

گر نسل جوان امروزین، نسلی مطالبه.  ها به این نیاز و در نتیجه خشنودی برآمده از این استفاده باشدشبکه

بر این اساس، اهمیت و اولویت موضوعات سیاسی به ویژه .  های سیاسی و اجتماعی استو منتقد در حوزه

دان دانشجو نیز در این راستا نیز قابل تحلیل در پیگیری تحوالت سیاسی جامعه و جهان برای زنان و مر

محیط دانشگاه که به لحاظ اختالط جنسی متفاوت از دوره پیش از دانشگاه است، از یک سو، و .  است

اقتضائات سنی و نسلی دانشجویان نسبت به دوره قبل از دانشگاه، از سوی دیگر، موجب اولویت دادن و توجه 

 (.8؛ تأیید رابطه علی 0جدول )شود ویان زن و مرد میبه مطالب احساسی در بین دانشج
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 های اجتماعی اینترنتیزنان و مردان در اولویت مطالب مورد استفاده در شبکهتفاوت  -4جدول 

 ها اولویت مطالب مورد استفاده مردان در شبکه هااولویت مطالب مورد استفاده زنان در شبکه

 اولویت نوع مطالب اولویت نوع مطالب

 1 احساسی 1 احساسی

 3 سیاسی  3 مذهبی

 2 مذهبی 2 سیاسی

 4 سایر 4 سایر

 5 علمی 5 علمی

 08/13: کای اسکوئر               141: تعداد

 0: درجه آزادی      000/0: داریسطح معنی

 09/12: کای اسکوئر               141: تعداد

 0: درجه آزادی      000/0: داریسطح معنی

زنان و ( متغیر وابسته)های مهمترین نوع کاربری« دانلود»و « پیگیری اخبار»، «چت»نتایج نشان داد 

به جهت ابزاری برای ارتباطات روزمره « چت».  های اجتماعی بودنداز شبکه( متغیر مستقل)مردان 

ران از رخدادهای به جهت نیاز و ضرورت اطالع یافتن کارب« پیگیری اخبار».  کاربردهای فراوانی دارد

نیز اگرچه برای جوانان به ویژه « دانلود».  گوناگون داخلی و خارجی از اهمیت باالیی برخوردار است

ها قرار گرفته  دانشجویان از اهمیت باالیی برخوردار است؛  با این وجود، در اولویت سوم نوع استفاده از شبکه

-تواند یکی از زمینههای تلفنی می ها و پیامکهزینه تماس های اینترنتی نسبت به تر بودن تعرفه ارزان.  است

بندی نوع استفاده در نظر توسط زنان و مردان، و همچنین اولویت« ها نوع استفاده از شبکه»های همسانی 

به « دانلود»و « (اخبار و مطالب گوناگون)خواندن مطالب »، «چت»در استفاده از اینترنت، .  گرفته شود

اگر اینترنت رایگان در دسترس کاربران باشد، ممکن .  کم، هزینه متوسط و هزینه زیادی دارند ترتیب، هزینه

رسد نوع استفاده و  به نظر می.  بندی نوع استفاده برای برخی از کاربران تغییر پیدا کنداست اولویت

اینترنتی و نیاز و  هایبرای شرایط اقتصادی تعرفه« هزینه»خشنودی در این زمینه متأثر از عواملی چون 

، خبری و دانلود، به مثابه یکی از شرایط تاثیرگذار اجتماعی که در (چت)های ارتباطی جذابیت برای استفاده

های حاکم نیز در چنین جوامع ها و عرفاگرچه سنت.  شود، باشد نظریه استفاده و خشنودی بر آن تاکید می

تواند آورد، فضای مجازی میچهره زنان و مردان بوجود می های زیادی در روابط چهره بهای محدودیت سنتی

به ویژه برای زنان در پرتو، رهاشدگی از « چت»این میزان گرایش به .  ها را رفع کنداین محدودیت

؛ رد رابطه علی 8جدول)های سنتی محلی و پناه بردن به ارتباطات مجازی نیز قابل تبیین است محدودیت

9.) 
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 هازنان و مردان در نوع استفاده از شبکهتفاوت  -5جدول 

 های اجتماعینوع استفاده مردان از شبکه های اجتماعینوع استفاده زنان از شبکه

 اولویت نوع استفاده اولویت نوع استفاده

 1 چت 1 چت

 3 اخبار و مطالب گوناگون 3 اخبار و مطالب گوناگون

 2 دانلود 2 دانلود

 110/91: کای اسکوئر      141: تعداد

 1: درجه آزادی      000/0: داریسطح معنی

 320/82: کای اسکوئر         141: تعداد

 1: درجه آزادی      000/0: داریسطح معنی

 

 گیریبحث و نتیجه

های اینترنتی را در میان دانشجویان در این مقاله بر آن بودیم تا نقش متغیر جنس در استفاده از شبکه

برای طرح مسئله، نیاز بود معتبرترین آمارهای مربوط به .  دانشگاه یاسوج، مورد مطالعه و تحلیل قرار دهیم

بر این اساس .  گیری هر یک از دو جنس زن و مرد از اینترنت ارزیابی شوند این زمینه مطالعه؛ و میزان بهره

( 20اواخر دهه )و مرکز آمار ایران ( 20ابتدای دهه )نجام شده توسط عبداللهیان به سراغ آمارهای پیمایش ا

رفتیم تا بتوانیم سیر افزایش یا کاهش تفاوت زنان و مردان در استفاده از اینترنت را در این بازه ده ساله 

عضویت و  نکته مهم در مقایسه آمارهای این دو پیمایش، رشد عددی قابل توجه زنان در.  محاسبه کنیم

  بنابراین تصمیم گرفتیم نقش تفاوت.  استفاده از اینترنت در اواخر این دوره ده ساله نسبت به آغاز آن بود

نیز مطالعه کنیم  10های اینترنتی را در یک جامعه کوچک دانشجویی؛ و در دهه  جنسی در استفاده از شبکه

مارهایی جهت مقایسه این موضوع در آینده به دست تا هم در این زمینه گامی برداشته باشیم و هم بتوانیم آ

نتایج این تحقیق، به طور کلی با سیر صعودی پیوستن زنان به اینترنت که با مقایسه نتایج .  داده باشیم

در این .  به دست آمده بود، همخوانی داشت( 2121)و مرکز آمار ایران ( 2121)های عبداللهیان  پیمایش

.  ای دو پیمایش مذکور همسو بود های مقایسه تری در اینترنت داشتند که با یافتهمقاله، مردان عضویت بیش

های اینترنتی نیز پرداختیم و در قالب یک  همچنین به شناخت تفاوت زنان و مردان در انواع کاربری شبکه

که تحلیل آنها این موارد را مورد مطالعه و آزمون قرار دادیم ( رابطه علی عملیاتی شد 9که در قالب )فرضیه 

 .  را در قسمت آمار استنباطی ارائه کردیم

، عبداللهیان (2123)از نظرات استریناتی « ها نقش متغیر جنس در استفاده از رسانه»در حوزه 

های مورد  دیدگاه.  و از نظریه استفاده و خشنودی به عنوان چارچوب نظری این مقاله بهره بردیم( 2121)
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؛ «های اجتماعی افراد زمینه»و « جنس»بینی کردند تعامل  چارچوب نظری مقاله، پیشاستفاده همراستا با 

 .شود ها می های مصرفی کاربران از رسانه موجب تفاوت در ذائقه

های بنیادین از نظر جنسی و روانی بین زنان و مردان، معتقد است وجود تفاوت(  2123)استریناتی 

توانند تجربه خاص خود را از هر دهد؛ و در نتیجه زنان و مردان مییتجربیات متفاوتی را برای آنها شکل م

 (. 2مدل شماره )رسانه داشته باشند 

 
 (1281)ها؛ استنباط شده از آراء استریناتی  نقش متغیر جنس در استفاده از رسانه -1مدل 

ظام ارزشی زنان و ها در ذهن و نسازی اطالعات و بازتولید ارزشمکانسیم ذخیره( 2121)عبداللهیان 

کننده نوع او بر این اعتقاد است که سن افراد، همراه با جنس آنان تعیین.  گیرد مردان را متفاوت در نظر می

تواند در قالب مدل های ایشان میاندیشه.  کننداطالعاتی است که برای زندگی جمعی و ادامه آن ذخیره می

 (:1مدل )تحلیلی به شرح زیر ارائه شود

 
 (1282)ها؛ استنباط شده از آراء عبداللهیان  نقش متغیر جنس در استفاده از رسانه -3 مدل
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آید که چگونگی استفاده زنان و  از رویکرد استفاده و خشنودی در زمینه مربوطه نیز چنین بر می

تی آنها های روانشناخها ناشی از شرایط اثرگذار موجود در محیط اجتماعی و همچنین ویژگی مردان از رسانه

 (:1مدل )بر این اساس، چنین مدلی از این نظریه در زمینه مورد بحث قابل طرح است .  است

 
 ها؛ استنباط شده از نظریه استفاده و خشنودی نقش متغیر جنس در استفاده از رسانه -2مدل 

عنصری در ادامه آنچه گفته شد، نگارندگان نیز بر این اعتقادند که متغیر جنس، در طول تاریخ، 

تمایزبخش بوده و هست؛ اگر چه ساختارهای سیاسی و اقتصادی در عصر جدید، جایگاه اجتماعی متفاوتی 

شان، پوشش زنان و مردان به واسطه زن و مرد بودن.  برای زنان نسبت به اعصار پیشین ایجاد کرده است

ا تا حدی متمایز و متفاوت از کامال متفاوتی دارند؛ و این عنصر جنس است که حوزه کاری زنان و مردان ر

آید و  های اجتماعی متفاوتی برای زنان و مردان به وجود می به واسطه جنس، نقش.  یکدیگر کرده است

که نوع ( معادل شرایط اجتماعی در نظریه استفاده و خشنودی)اند  های اجتماعی گیرد؛ و این نقش شکل می

فردی و اجتماعی؛ و طبیعتا مجازی، تحت تأثیر قرار و میزان مصرف زنان و مردان را در عرصه زندگی 

 (:0مدل )توان این مدل را طرح کرد  بر این اساس می.  دهند می
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 ها؛ نگارندگان نقش متغیر جنس در استفاده از رسانه -4مدل 

های فردی و اجتماعی بگیریم؛ استفاده زنان و مردانی که از  حال اگر مبنا را پس از جنس، بر نقش

ای فردی و اجتماعی مشابهی برخواردند، چگونه خواهد بود؟  در اینجا باید در نظر داشت جنس به ه نقش

های روانی و هایی را در زمینه؛ تفاوت... های اجتماعی و شغلی و نقش کننده در زمینه عنوان متغیری تعیین

ان، رفتارهای بعضا متفاوتی را برای شرایط نقشی و روانی متفاوت برای زنان و مرد.  کندعالئق افراد ایجاد می

های مصرفی  افراد تحت تأثیر نوع نقش و شغلی که در جامعه دارند، بالطبع، ذائقه.  دهدآنها شکل می

های این مقاله؛ همراستا در نگاهی کلی، نگارندگان با مبنا قرار دادن یافته.  متفاوتی در جامعه خواهند داشت

پردازان این حوزه، میزان عضویت زنان و مردان در  و همچنین نظرات نظریهبا رویکرد استفاده و خشنودی؛ 

وضعیت عضویت در »در ( متغیر مستقل)« جنس»متغیر .  دانند های اجتماعی را متفاوت از هم میشبکه

های نوع شبکه»با این وجود، زنان و مردان در .  نقش داشته است( متغیر وابسته)« های اجتماعیشبکه

برای چت، اخبار )ها  ؛ و نوع استفاده از شبکه(متغیر وابسته...( )تلگرام، فیسبوک و )« مورد استفادهاجتماعی 

احساسی، مذهبی، )« نوع مطالب مورد استفاده»در .  اندتفاوت زیادی نداشته( متغیر وابسته( )و دانلود

بود ولی اولویت دوم « حساسیمطالب ا»، اولویت نخست برای زنان و مردان (متغیر وابسته....( )سیاسی و 

در عضو شدن یا « جنس»متغیر .  بوده است« مطالب مذهبی»؛ و برای زنان «مطالب سیاسی»برای مردان، 

؛ و (متغیر وابسته)« سابقه عضویت»های اجتماعی اینترنتی،  زنان و مردان در شبکه( متغیر وابسته)نشدن 

از یک سو، مردان .  نقش داشته است( متغیر وابسته)« یهای اجتماعمیزان استفاده آنها از شبکه»همچنین 

از سوی دیگر، زنان بیش از .  ها بودند و از سابقه عضویت بیشتری برخوردار بودندبیش از زنان عضو شبکه
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را به عنوان اولویت « تلگرام»با این وجود، زنان و مردان شبکه اجتماعی .  اندها استفاده کردهمردان از شبکه

زنان و مردان، ( متغیر وابسته)« مطالب مورد استفاده»اولویت اول .  د مورد استفاده قرار داده بودندنخست خو

توان می.  بوده است« چت»در بین آنها ( متغیر وابسته)« نوع استفاده»؛ و اولویت اول «مطالب احساسی»

ها، باعث شده است فناوری های ارتباطی و گسترش استفاده از اینهای گسترده در فناوریگفت، دگرگونی

تجربه مشترک .  های اجتماعی بین زنان و مردان وجود نداشته باشدتفاوت زیادی در نوع و کاربرد شبکه

بنابراین، تجربه .  نسلی دانشجویان این تفاوت را بین زنان و مردان دانشجو به کمترین اندازه رسانده است

تواند به تجربه نسبتا مشترکی در می....( کارمند، دانشجو، )لیت و وضع فعا....( گروه جوانان، )سنی و نسلی 

 .ها بیانجامد و تفاوت جنسی را کاهش دهداستفاده از شبکه

توانیم نتایج به دست آمده را در این راستا توجیه کنیم که پاسخگویان  در مورد جامعه مورد مطالعه می

آنها را نماینده قشر دانشجویان امروزین ایران، آن هم در توان  این تحقیق از قشر دانشجو بوده و به نوعی می

از دانشجو به دلیل اینکه به صورت تمام وقت در دانشگاه .  بافت در حال گذار از سنت به نوگرایی دانست

توان به آن صورت، انتظار ایفاگری نقشی دیگر داشت؛ ولی ممکن است بخشی از این قشر  حضور دارد، نمی

های بر این اساس، یافته.  ی، شغلی و یا هر نقش دیگری را نیز به صورت همزمان ایفا کنندنقش پدر یا مادر

های روانی و اجتماعی بین زنان و توان نشانگر وجود تفاوت های علی را میاین مقاله در تأیید برخی رابطه

ان و مردان پاسخگو در های زنمردان جوان در جامعه مورد مطالعه دانست و رد رابطه علی تفاوت در اولویت

های اینترنتی را ناشی از تجربه  نوع شبکه مورد استفاده، نوع مطالب مورد استفاده و نوع استفاده از شبکه

، از یک سو، و ...های اجتماعی تلگرام، فیسبوک و مشترک آنها و همراستا شدن عالئق آنها با مطالب شبکه

البته این تشابه و تفاوت .  ها، از سوی دیگر، دانستشبکههمچنین مطالب به اشتراک گذاشته شده در این 

گیری زنان  های فردی و اجتماعی به معنای این نیست که چگونگی بهره ها بر مبنای نقش در استفاده از رسانه

های  ، نقش(مثال زن و مرد بودن)های انتسابی  در کنار نقش.  و مردان از رسانه در تمام ابعاد آن مشابه است

 .  نیز در این زمینه، تاثیرگذار است( مثال دانشجو، شاغل و یا بیکار بودن)ابی اکتس
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، نظریه (2121)، عبداللهیان (2123)ای که از ترکیب آنچه مد نظر استریناتی  در نهایت، مدل کلی

به پژوهشگران .  (8مدل )استفاده و خشنودی؛ و نظر نگارندگان به دست آمده به این صورت خواهد بود 

 .شوند این مدل ترکیبی را به آزمون بگذارند عدی پیشنهاد میب

 

استریناتی ها؛ با تکیه برا آراء  مدل ترکیبی نقش متغیر جنس در استفاده از رسانه -5مدل 

، نظریه استفاده و خشنودی؛ و نظر نگارندگان(1282)، عبداللهیان (1281)  
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