
  

  

  

  

149-176ت ، صفحا1398، زمستان 20هاي نوین، سال پنجم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه 

هاي اجتماعی؛ هویت جنسیتی کاربران شبکه

  هاي کاربران اینستاگرام و تلگرام تحلیل گفتمان کامنت

  *مژده کیانی

  31/6/1398:تاریخ پذیرش  22/1/1398:تاریخ دریافت

  

  چکیده

نوشتاري، گفتاري و  زبان.جامعه جهانی امروز است هاي چالشیکی از  جنسیتی هویت

در فضاي مجازي، زمینه هویت جنسیتی سیال را فراهم نموده  نبراي ارتباط با دیگراتصویري 

این مقاله با هدف تحلیل واقعیت و بازنمایی هویت جنسیتی کاربران فضاي مجازي با . است

استفاده از روش کیفی تحلیل گفتمان بر اساس مدل فیسک به تحلیل سطوح هویت جنسیتی 

هاي  کامنت وپستنمونه تحلیل،  .دبوهدفمنديریگنمونهروش. کاربران پرداخته است

. بود 1396سال  اسفندماههاي اجتماعی اینستاگرام و تلگرام از آبان تا  کاربران زن و مرد شبکه

شده  یبررسرایج در تحلیل گفتمان يها روشکاربر زن و مرد با  300هاي  پست و کامنت

هاي بیشتري به  کامنت داد که کاربران زن،نشان هاي کاربران  تحلیل پست و کامنت. است

نتایج  .کنندیمثبتيشتریبيهاپستمردانمطالعه،نیايهاافتهیاساسبر. اند ثبت رسانده

» کنند هاي اجتماعی آنالین، بیشتر حمایت و تأیید می زنان در شبکه«تقویت این مفهوم که به

دارند تر تمایل خصیهاي شزنان به اشتراك موضوعاین مطالعه نشان داد که نتایج.منجر شد

گفتمان مسلط در این مطالعه .هستندبه مسائل کمتر شخصی متمایل مردان بیشتر  و

.است» نسبت به مردان تأییدي- ماندگاري زنان در گفتمان سنتی حمایتی «

ي، مجـاز هـاي اجتمـاعی    هویت جنسیتی، تحلیـل گفتمـان، شـبکه    :هاي کلیدي واژه

.زنانسنتیهاي نقشبازتولیدگفتمان حمایتی،

                                                     
  mjdhkiani@yahoo.com         .تهرانه پیام نور دانشگا گروه علوم اجتماعی،استادیار *

  .این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی مصوب در دانشگاه پیام نور است
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  مقدمه

عدمواجتماعی آنالینهاي شبکهارتباطی وتکنولوژيامکاناتازروزافزوناستفاده

هاي عرصهدرزنانخودگشودگیبسترفضا،اینبهدسترسیفرصتجنسیتیتبعیض

با . استآوردهفراهمرافرديواجتماعیارتباطبرقراريبرايمجازيوعمومی

هویتسیالیتبسترآنالین،اجتماعیهاي شبکهگسترشناردر کزنانخودگشودگی

متغیروسیالجنسیتیهویتگیري شکلروزافزون،طور به. شده است فراهمجنسیتی،

ومشتركفضايیکدرمجازياجتماعیهاي شبکهمردوزنکاربرانفعالیتطریقاز

هنجارهايوقدرتباتمناساما. شده است تقویتمشترك،ابزارومحتوابهدسترسی

حاکماجتماعیهاي شبکهبرحديتاهاي جنسیت اجتماعی واقعی نقشاجتماعی

عمومی،وخصوصیهاي عرصهدرمردوزنکاربرانآنالینمجازيارتباطات .است

متأثرواقعیدنیاياجتماعیهنجارهايازکهاستنوینتعامالتازجدیديتجربه

جاري هنجارهاياینکناردراما. زنانومردانگفتمانسبکتولیدهنجارهاي .است

بستر اجتماعی مجازي و تعامالت نمادین،هاي شبکهمتفاوتاجتماعی، فضاي

.استنویناجتماعیوفرديتعامالتگیري شکل

يفضادریاجتماعتعامالتتیتقووشیافزايبرایاجتماعهاي شبکهواقعدر

ونیلیمصدهایی و تعاملگردهمامحل،اي اجتماعیه شبکه. اند شده طراحیيمجاز

تبادلوتعاملبهفرهنگ،وجنسزبان،مرز،بهتوجهبدونکهاستنترنتیاکاربر

قرارافرادلیپروفايروبرکهیاطالعاتقیطرازطورکلی به .پردازند میاطالعات

دررایاطالعاتها اینهمهکه(قیعالویشخصاطالعاتکاربر،عکسمانندگیرد می

توانندیمکاربران.گرددیملیتسهارتباطيبرقرار) آورد میفراهمفردتیهوخصوص

 :Pempek & et al. 2009(کنندبرقرارارتباطگریکدیباونندیببراگرانیدهاي پروفایل

ضریبتصاعديافزایشومجازياجتماعیهاي شبکهبهدسترسیشدنعمومی.)228

وزنانهاي وبالگوها سایتتعدادافزایشآنکناردروایراندرنتاینترنفوذ
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یکیشایدزن،کاربرانویژهتوجهوجهانیشبکهاینرويبررسانی اطالعهاي پایگاه

؛ به نقل از نیرومند و 1392مظاهري، (باشد بررسیبراينیازاحساسدالیلترین مهماز

  ).1394ذهابی، 

قدرتجایگاهنسبیبهبودورسانهاینتاریخیتازگیدلیلهباینترنتیارتباطات

برايفرصتیاستممکناند زیردست بودهسنتیازنظرکهزنانقبیلازهایی گروهبراي

کاستلز(کندارتباطات را فراهمفراینددرقدرتسنتیهاي بازيکردنمعکوس
1
،1382 :

کاستلز(
1
گذارند میتأثیردافراهویتبراجتماعیهاي شبکهوها رسانه). 417: 1382،

هاي چالشمجازي،فضايتحوالتپیامدهايازیکی). 1397مهاجري،وفرقانی(

استجدیدجوامعدرزنانهویتگیري شکلهاي مؤلفهازیکیاینترنت. استهویتی

استعدادها،بتوانندتاآورد میفراهمخودگشودگیفرصتزنانبراينوعی بهکه

هویتازجدیديتصویروکنندعرضهجامعهبهرادخوهاي دیدگاهوها مهارت

دارداهمیتبسیارشناختی جامعهمنظرازامراینکهدهندنشانخودشانجنسیتی

بخش مهمی از وجود هر انسانی را  ،ازآنجاکه هویت).1389همکاران،وفردپیشگامی(

ارد، بررسی دهد و زندگی شخصی و اجتماعی او تحت تأثیر هویتش قرار دتشکیل می

این مفهوم در فرآیند تحوالت تاریخ اجتماعی فرهنگی . باشدتأمل می هویت بسیار قابل

اقتصادي جوامع عصر حاضر دستخوش دگرگونی  -و در بسترهاي مناسبات سیاسی 

که امروزه سخن از هویت سنتی، هویت مدرن و هویت آینده یا پسامدرن  طوري شده، به

).1384تاجیک،(یدآبه میان می

جنسیتیهویتمهم،هاي هویتازیکی
2

کهارتباطیطریقازاین هویت. است

اینطریقازافراد.گردد منتقل میوگیرد میشکلجامعه دارند،دریکدیگرباافراد

که محیطپردازند میرفتارهاییها و ها، نگرش ارزشبازتولیدبهموارداکثردرهویت،

فر و همکاران،  هاشمیان(است کردهتصویبپسریکودختریکبراياجتماعی

                                                     
1. Castels
2. Gender Identity
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هاي فرد نسبت به جنسیت  هویت جنسیتی آن بخش از رفتارها و نگرش .)1392

جنسیت . گیرد خویش است که تحت تأثیر شرایط فرهنگی، اجتماعی شکل می

بنابراین، . شود آشکارترین وجه هویت فردي است که در تعامل با دیگران ساخته می

گرفته است و در طی فرایندي دائماً  طریق ساختار اجتماعی پیرامون ما شکل هویت ما از

از).2: 1395احمدي و همکاران، (کند  تولید و بازتولید شده است و تغییر می

که نقش  استنآیگفتمان يفضا ،هاي اجتماعی ی و شبکهنترنتیاارتباطات يهایژگیو

  .د توجه محققان قرار گرفته استاجتماعی مور گفتمانجنسیت و هویت جنسیتی در 

آید این است که  سؤال مهمی که در عصر گسترش ارتباطات الکترونیکی پیش می

در جامعه انسانی چه عامل یا عواملی مرزهاي نمادین جامعه و هویت گروهی را 

د، بستگی به عوامل گفتمانینکن مشخص می
1

این عوامل گفتمانی، در اساس، . دندار 

  ).Foucault, 1969(قدرت و هژمونی است شامل فاکتورهاي 

ترین عنصر هویت شخصیتی یا خود، آن بخش از هویت اجتماعی است  برجسته

شویم، هر کدام از ما  که در آن هر کدام از ما به یکی از دو مقوله مرد یا زن منتسب می

زنیم داراي یک هویت جنسیتی هستیم یعنی به خودمان برچسب مذکر یا مؤنث می

Baron and Byme,1997( : ،هویت جنسیتی به ). 1388به نقل از علمی و علیزاده

از را هویت جنسیتی ).Carleston, 2010(کنند معناي مردانگی یا زنانگی تعریف می

پذیري به افراد منتقل  گرفته و از کانال کارگزاران جامعه طریق تعامل اجتماعی شکل

ها و  ها، نگرش ر موارد به بازتولید ارزشگردد و افراد از طریق این هویت، در اکث می

پردازند که محیط اجتماعی براي یک دختر و یک پسر تصویب کرده است رفتارهایی می

)Larber,2000 : ،1388به نقل از علمی و علیزاده.(  

هاي اجتماعی آنالین در جامعه معاصر، مطالعات به  ي شبکهمحوربا توجه به نقش 

هاي  گوهاي گفتـمانی سنتـی جنسیـتی در محیط شبکهکه آیا چنین البررسی این

                                                     
1. Discursive
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تغییردهنده «هاي اجتماعی آنالین  که شبکه د؟ یا اینناجتماعی آنالین همچنان ادامه دار

 ,.Brandtzaeg, 2015; Joiner et al., 2016; Joiner et al(پردازد یمهستند، » بـازي

) 1389پیشگامی فرد، (ژوهشیهاي پ رسد بر اساس مشاهدات و یافته به نظر می).2014

.استبازتولید شده هویت جنسیتی زنان واند دور شدهخودسنتیهاي هویتزنان از

اهمیت پرداختن به هویت جنسیتی در فضاي مجازي این است که امروزه، جامعه با 

هاي اجتماعی مجازي با تغییرات هویت جنسیتی و تا حدودي  توجه به استفاده از شبکه

یبررسشده و مطرحمباحثبهتوجهبا. هویت جنسیتی، مواجه شده است بازتولید

  :استبه قرار زیرمطالعهایناصلیسؤالپژوهش،تجربیونظريیشینهپ

بهیااستبرقرارهممجازياجتماعیهاي شبکهدرجنسیتیسنتیالگوهايآیا

شود؟ میبازتولیدعبارتی،

  :از عبارتنداین مطالعه سؤاالت فرعی و

  ؟گذاردهاي بیشتري را به اشتراك میکدام جنس پست .1

تأیید و بیشتر  اینستاگرام و تلگرام هاي دیگران درکدام جنس نسبت به پست .2

  ؟کندحمایت می

  د؟هاي عاطفی دارهاي کدام جنس، حمایتپیام .3

  دارد؟تر هاي شخصیکدام جنس تمایل به اشتراك موضوع. 4

  

  پیشینه تجربی پژوهش

» ایراندرزنانهویتبرآنتأثیروسایبرفضايدرتعامل«عنوان باپژوهشیهاي یافته

سنتیهاي هویتازایرانیزناندور شدنسببمجازيفضايدرنشان داد که تعامل

  ).189: 1389پیشگامی فرد و همکاران، (استشده  خود

 سرمایۀنیب رابطۀیبررسدر پژوهشی با عنوان ) 1392(فر و همکاران  هاشمیان

به این نتیجه رسیدند که  دختران جوان شهر اصفهان یتیجنس تیو هو یفرهنگ
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 يرهایو متغ ياقتصاد -یاجتماع گاهیپا ریو ابعاد آن، متغ یفرهنگ هیسرما يرهایمتغ

 تیو هو یشغل تیهو ،یتیجنس تیهو يرهایبا متغ) التیسن، درآمد، تحص(يانهیزم

 هیدرآمد و سرما يرهاینشان داد که متغ جینتا. ندانشان دادهيرابطه معنادار یاجتماع

اي که از  گونه هستند به یتیجنس تیوابسته هو ریکننده متغ تبیین ،افتهیتینیع یفرهنگ

 یتیجنس تیتوان به هویم افتهیتینیع یفرهنگ هیسرما زانیدرآمد و م زانیم قیطر

  .یافت جوان دست ندخترا

تأملی بر رابطه فضاي مجازي در پژوهشی با عنوان ) 1393(خواه و منصوریان  نیک

رسیدندنتیجهاینبه مطالعه موردي کاربران اینترنت در شهر کاشان ،و هویت جنسیتی

مثبت و معنادار بین میزان و سابقه استفاده کاربران از اینترنت و هویت رابطهکه 

  .جنسیتی کاربران، وجود داشته است

شبکۀازاستفادهرابطۀدر پژوهشی با عنوان تبیین )1395(قاسمی و همکاران 

اصفهان به این نتیجه رسیدند دانشگاهدانشجویانجنسیتیهویتبوك با فیساجتماعی

بینهمچنین،.داردقراربوك فیسدرعضویتتأثیرتحتکاربران،جنسیتیکه هویت

جنسیتی،تو هویبوك فیسازاستفادهمیزانوبوك فیسدرعضویتزمان مدت

بوك و  فیسدرزمان عضویت مدتافزایشبایعنیدارد؛وجودمعکوسیهمبستگی

  .شود بوك، هویت جنسیتی کاربران تضعیف می میزان استفاده از فیس

تجربهشناختیپدیدارلیتحل«عنوانبایپژوهشدر) 1396(يکالنتروینیحس

ستهیزتجربهمطالعهبه »رانیادرنستاگرامیايریتصویاجتماعشبکهکاربرانستهیز

،داشتندرانستاگرامیادریکافحضورتجربهکهیکاربرانبا نستاگرامیایرانیاکاربران

ويریتفسیدارشناسیپدکردیروازاتیتجربنیاقیعميمعنافهميبرا. پرداختند

شدبهمصاحزنومردنفرشانزدهبا. شده است استفادهافتهیساختمهینمصاحبهروش

لیتحلاساسبر. استبودهسالدونستاگرامیادرها آنتیعضونیانگیممدتکه

کاربرانروزمرهیزندگدرنستاگرامیانقشبارابطهدریمختلفنیمضامها مصاحبه
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رابطهجادیازینونیتحسمنزله بهکیال: ازاند عبارتها آنترین مهمکهشدییشناسا

عدمزینوفالوئرهاادیزتعدادبودنارزشمندوگو؛ گفتدانیمهمنزل بهکامنت؛یاجتماع

  .فالوئرهاانیمدریواقعیدوستيریگ شکل

-یفرهنگیشناس نشانه«با عنوان  یدر پژوهش) 1398(فکرنیبادوینصراله

فرهنگخانواده،فرهنگمطالعۀمورد،یجتماعايهارسانامیپدرهایموجیایارتباط

یضمنوحیصریفرهنگیمعان،یشناسنشانهروشبا»دستزبانفرهنگویجنس

زبانوتیجنسخانواده،بخشسهدر) یموجیا23(رامنتخبيهایموجیاازبرآمده

برحاکمیفرهنگافتیرهکهدهدیمنشانمقالهنیايهاافتهی. کردندیبررس

.استمدرنیسم پستوسمیمدرنازبرآمدهیفرهنگتینسبوییتکثرگراها،یموجیا

کنند میمطالعهرااجتماعی،گفتماندرجنسیتنقشمحققان،کهاستدههچند

(Leaper, 2014; Leaper & Ayres, 2007; Maltz & Borker, 1982).شواهدمطالعه

بیشتررقابتی،ماهیتوشده  دركعیاجتماوضعیتبامطابقمردانکهدادنشانقوي

زنان،گفتمانسبکاغلبکه درحالیکنند میتولیدقاطعانهوگرانه سلطهگفتمانسبک

  ).Leaper & Ayres, 2007(استحامیووابسته

واکنش نشان داد که تمایل زنان به MySpaceدرتوییت  000/000/10تحلیل

را مردان  ،زنان. است بیشتر ی نسبت به مرداناجتماع هاي شبکهدر حمایت ابراز مثبت و 

  ).(Thelwall, Wilkinson, & Uppal, 2009کردندمی تأییدبیشتر

بهنسبتزنانکهیافتنددر) Wang, Burke, & Kraut, 2013(وانگ و همکاران 

  .کنندیمارسالبوك فیسدرروزرسانی بهونظربرابردومردان

Walton(سیراووالتونلیتحل and Rice, 2013 ( یک مطالعه جامع در حوزه

هاي دهد که زنان تمایل به اشتراك موضوعهاي اجتماعی آنالین نشان می شبکه

 گفتمانی مطلوببا استفاده از یک شیوه ) ، مسائل خانوادگیمثال عنوان به(تر شخصی

و  سیاست ازجملهغیرشخصیمردان بیشتر به بحث در مورد مسائل  که درحالی، دارند

  ).Wang, Burke, & Kraut, 2013(مند هستند  عالقه ورزش
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بزرگدادهکیازاستفادهبا) Brandtzaeg, 2015(مطالعاتازگریدیکی

)Wisdom (در میان یتیجنسيهاتفاوتیبررسيبرابوك براي بررسی فیس

اجرا کشور در سراسر آسیا، آفریقا، آمریکا و اروپا 10بوك در  فیسکاربر 21706806

 ,Brandtzaeg(این مطالعه نشان داد که زنان، بیشتر به موارد خصوصی عالقه دارند. شد

و شده  تقویت،محققان نتیجه گرفتند که اختالفات جنسیتی آنالین). 2015

  .استبازتولید شده 

هاي  هاي جنسیتی در حوزه شبکه توجهی در مورد تفاوت هاي قابل پژوهش

  )Brashears Hoagland, & Quintane, 2016(است شده  راجتماعی زنان و مردان کا

اززنانکهدهدیمنشان) Joiner and et al, 2016(همکارانوریجونمطالعه

پاسخیاجتماعشبکهدرراگرانیديهاامیپدارندلیتماوکنندیمتیحماشتریبمردان

که) Joiner et al, 2014(ي گریدپژوهشي هاافتهیتوسطنیهمچنهاافتهینیا. دهند

تأیید دهدیمقراریبررسموردبوك فیسدرزبانازاستفادهدررایتیجنسيهاتفاوت

و  گذاري اشتراكبهبیشترتوجهی قابلطور بهزنانکهدادنشانمطالعهاین.استشده 

  .دارندلیتماتر نسبت به مردانهاي احساسی قويابراز حمایت

با  شدت بهشبکه فعالیت دریافتند که ) Hayat et al, 2017(حیات و همکاران

  .عالوه بر این، زنان داراي محبوبیت پست باالتر هستند. محتوا مرتبط است تیمطلوب

  

  مبانی نظري پژوهش

ترین عاملی است که به تجربه فرد  جنسیت مهم ،طبق رویکرد نظري ریچارد جنکینز

بنابراین ساختار ). 1384جنکینز، (ندک و آن را در خویشتن ادغام میدهد  سامان می

هاي جنسیتی است کهشدت متأثر از تفاوت اجتماعی و فرهنگی همه جوامع انسانی به

ویژه هو ب هستند شوند، اما در واقع برساخته اجتماعغالبًا علمی یا طبیعی نمایانده می

  .)1384جنکینز، (هاي جنسیتی هستند تصورات قالبی و ایدئولوژيمتأثر از
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که مردان و زنان است از این فرض متأثر نظریۀ اجتماعی کردن نقش جنسیت، 

یاد  ،ها و رفتارهاي جنسیتی شده دربارة چیزي که به مفهوم مرد و زن است را دیدگاه

رسد که نقش زنانگی،  در این نظریه به نظر می. )Addis, Mahalik, 2003(گیرند می

که نقش مردان تفاوتی  دهد درحالی ورش مینمایش وابستگی عاطفی به دیگران را پر

رود زنان براي  بر طبق این نظریه انتظار می. شود دیت قائل میفر براي قدرت و

که مردان  درحالی. جستجوي حمایت اجتماعی به حد خیلی زیادي احساسی عمل کنند

هاي  ها به سمت کلیشه این تفاوت) Greengalss, 2002(کمتر در این وضع قرار دارد 

جنسیتی و اینکه زنان رفتار سنتی زنانگی خود و مردان رفتار سنتی مردانگی خود را 

,Vogel(رود  دارند، پیش می 2003.(  

اند از نظریه اجتماعی شدن که بیانگر سلطه مردان از  رویکردهاي دیگر عبارت

دهد که این نظریه نشان می. طریق تأثیر ادراك جنسیت بر الگوهاي اجتماعی شدن است

بیشتر  زنان.گذاردهاي گروهی جنسیتی بر الگوهاي گفتمان تأثیر میشارکت در فعالیتم

زنان .کنند میرقابتی مشارکت -گروهی  هاي فعالیتهاي تعاملی و مردان در در فعالیت

کنندتر براي تسلط خود استفاده میکه پسران از زبان قوي د، درحالیکنن می تأییدبیشتر 

)Sidanius & Pratto, 1999.(  

شود، ظرفیتی آنچه واقعاً طبیعت انسانی مردان و زنان را شامل می«، ننظرگافماز

هاي مردانگی و زنانگی و اراده معطوف به اي که نمایش گونه براي یادگیري است، به

ممکنظرفیتاینماا... کند میپیروي برحسب برنامه ارائه این تصاویر را مهیا و قرائت 

ازنظر .»اي براي نمایش جنسیت باشدکه صرفًا برنامهبلنباشد،تیجنسیهویتاست

کند که  گافمن این مسئله را بررسی می. گافمن جنسیت یک برساخته اجتماعی است

هاي  کنند، او بیشتر درباره کنش چگونه زنان و مردان کنش متقابل میان خود را تفسیر می

: 1380منینگ، (دهد  آن توضیح می هاي اجتماعی بر متقابل دو جنس و تأثیر چارچوب

104.(  
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ییمعنايدارابلکهثابت،ویعیطبيامرنهرایجنسيهاتیهوباتلر،تیجود

متولدزنکس هیچ«کهاستموافقدوبووارمونیسعقیدةنیابااو. داندیمیاکتساب

تیجنسکهییرفتارهاوهاتیفعالرو، ازاین. »شودیمساختهزنبلکهشود،ینم

يبازکیدرییاجرايهاتیفعالباییهامشابهتيدارارد،یگیمشکلها آنواسطۀ به

ایجامعهبریمبتنآنياجرایِچگونگواجراستتیجنسکه،معنانیابه. استتئاتر

تااستیرونیبيِکنشگرندیفراتیجنساگرچه. استخاصیِخیتارلحظۀدرفرهنگ

يهاتیفعالدامنۀکهاستیطیشراویاجتماعينجارهاهتابعهمه، بااین؛یذاتيامر

. ستینچیز همهازفارغورهايِبازت،یجنسيِباز. کندیممحدودراافرادتیجنس

يزهایتماوریزد فرومیرازنانهومردانهتیهومیتقسیِسنتخطوطت،یجنسيباز

وسمینیفمدربارةرباتلایدة«. سازدیمواژگونرازنومردجنِسدونیبمرسوم

یِستینیفمفاتیتوصباتضاددريوبینانۀ خوشدگاهیدنِیمب،یجنستیهویِواژگون

113: 2007،یالف(استزنانیِفرودستويپدرساالرسلطۀدربارةمتداولومرسوم

  ). 1389زاده،يمهدازنقلبه

دمن،یس(تاسپسامدرنسمینیفمدرنظراتترین بدیعباتلرتیجودنظرات

ازباتلرتیجودپردازي مفهومت،یجنسمطالعاتدرکردیروترین مهم. )285: 1386

يکردارکهیذاتتیهوینوعنهباتلرانیببهتیجنس. است»تیجنسياجرا«مفهوم

یجنستیهومعلولومحصولتیجنسشودیمتصورکه درحالی. استیگفتمان

. سازدی برمرایجنستیهوکهاستتیجنسنیادارد؛وجودمعکوسيارابطهاست،

ستمیسباهمراهیبرخکههستند» اجرا«ازیمتفاوتيهاگونهیجنسيهاتیهونیبنابرا

فوکوییمدلکارگیريبهبااو). 1385ت،یبراوولنریم(هستندستمیسضدیبرخو

 گفتمان ومالاعنهادها،ازدر حقیقت متأثرهویتیهاي بندي طبقههمۀکهمعتقد است

پستنیزوفمینیسمسومموجوکوییرنظریاتمبناياونظرات). 1990باتلر،(است

  .)285:1386سیدمن،(باشد میفمینیسم
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برکهاستگفتمانلیتحليها شاخهازیکیگفتمانيانتقادـیستینیفملیتحل

ومناسباتدرمردانوزنانانیميجارقدرتنابرابرروابطيآشکارسازوکشف

بابدردومجنسکتابدردوبووارمونیسنظریۀ. استمتمرکز اجتماعیيها نظم

قیتلفيبرایمناسبينظرزمینۀمؤنث،سوژةویتیجنستیهويریگ شکلیچگونگ

چلیمهمچنین .)1: 1393صابرپور،(سازدیمفراهمگفتمانلیتحلوسمینیفمانیم

یژگیود،یبازتولد،یتوليساختارمؤلفهچهارحسببرراخانوادهدیباکهمعتقد بود

نقشحیتوضبهاو. )1398		،آبوت و واالس(کردوتحلیل تجزیهپذیري جامعهویجنس

مردانهيهانقشبهشتریبارزشياعطاومردانهوزنانهيهانقشجادیادرخانواده

کهرودیمانتظارنزناازاگرمعتقدندها ستینیفم.)1382گمبل و هام،(پردازدیم

بررايرهبريها نقشرودیمانتظارمردانازکه درحالیدهندنشانیتیحمااحساسات

انیمیتیجنسيها تفاوتوعتیطبنهاست،یاجتماعسازمانجۀینت نیارند،یگعهده

کهمعنانیبد. اند جادشدهیا مردانسلطۀ  بهدنیبخشتداوملیدلبهتنهاکهمردانوزنان

ت،یجنسازیعمومتصورکنترلامادارندقرارفرادستتیموقعدروستهیپردانم

  ).1386:272دمن،یس(است  مردانیفرادستدرکارآمدتراحتماالًوتریپنهانياستراتژ

  

  روش پژوهش

با استفاده از روش کیفی تحلیل گفتمان بر اساس مدل فیسک به تحلیل هویت جنسیتی 

از روش تحلیل گفتمان. روش پژوهش، تحلیل گفتمان است. است شده کاربران پرداخته

و نظري متفاوت از  شناختی روشاي شامل رویکردهاي  رشته یک رویکرد میانکه 

.استفاده شده است) Wortham, 2007(باشد  میشناسی جامعهو  شناسی مردمشناسی، زبان

سکیف. استسکیفنگفتماهینظرگفتمان،لیتحلدرجیرايهاروشاز نظریهیکی

  :داردیمعرضهسطحسهدرراخودمدل

حرکاتگفتار،ورفتارط،یمحظاهر،شاملکه ) یاجتماعرمزگان(تیواقع-

است... وصداوسروصورت
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وزمانوگو، گفتت،یشخصکشمکش،ت،یرواکه ) یفنرمزگان(ییبازنما-

.دهدیمشکلرا مکان،

وانسجاميهامقولهدررادومواولسطحعناصرکهک،یدئولوژیاسطح-

.دهدیمقراریاجتماعتیمقبول

رمزهاشتریب: تیواقع -1: داندیمیمراتبسلسلهيساختارهايدارارارمزهاسکیف

.بردنامرا زهایچظواهروهالباستوانیم رمزهانیاازجمله. باشندیمسطحنیادر

گریدعناصربازنماییکهدارندقراریماعاجتيرمزهاشتریبسطحنیادر :بازنمایی -2

رمز (يدئولوژیا -3.باشد…وطبقهت،یقومتواندیمیاجتماعيمعنانیا. هستند

 ،یفنرمزبهمنطبقیسطحسهلیتحلکهزین یدر واقع ازلحاظ روش): کیدئولوژیا

 ریسطح دوم تفس ،استیفیکه در سطح اول توص شودیمارائهیکیدئولوژیا ،یاجتماع

 کیدئولوژیا يرمزهاست و در سطح سوم که رمزها یاجتماع ياست که همان معنا

  ).127: 1386، سکیف(دارد  ینییقرار دارد بعد تب

خلق،فیسکنظریۀدر.دشو میقائلتمایز،معانیتولیدونمتوتولیدبین،فیسک

تیذایندافرنماییزبا. یابد میتحققن،مزگارمنظاکمکبه،متنیکدرمعناونگفتما

شیروطورکلی بهودشومیگرفتهرکابهمعناتولیدايبراجزابینمعنالهدمباوتولید

رکاوسرنمتويمعناباشناختیبازنماییواسطه بهمعنیلنتقااچگونگیتحلیلايبر

برفیسکمدلانتخاب  علت).5: 1987،سکیف(بط استروالمحصومعناودارد

فضايکاربرانجنسیتیهویتبازنماییوواقعیتتحلیلهدف پژوهش کهاساس

و  یاجتماع ،یفنرمزبهمنطبقیسطحسهلیتحل.شده است مجازي بود، انجام

و  ریتفس ،یفیتوصسطحسهدر، تحلیلسکیفروشهینظربر اساسکهیکیدئولوژیا

ان از این مدل هاي کاربر براي رمزگشایی از معانی پنهان پست و کامنت .شدارائه نییتب

  .استفاده شد
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توصیفی سعی شده است تحلیل هویت جنسیتی با  –در این بررسی تحلیلی 

به نظر . بر سطوح تحلیل جان فیسک اجرا شود استفاده از چارچوب نظري و با تکیه

شود که واقعیت و انواع بازنمایی و ایدئولوژي در یکدیگر  فیسک معنا زمانی ایجاد می

احمدي و همکاران، (حو منسجم و ظاهراً طبیعی به وحدت برسند ادغام شوند و به ن

1395 :4.(  

  

سطوح هویت جنسیتی بر اساس مدل فیسک-1جدول 

سطوح هویت 

  جنسیتی

سطوح 

  تحلیل
  رمزگان هویت جنسیتی

  

  واقعیت

گفتار  توصیفی

  رفتار

دهد آن را نظامی تعریفی که فیسک از رمز ارائه می

که همه آحاد یک  داند میمند هاي قانوناز نشانه

  .آن پایبندند هاي عرففرهنگ به قوانین و 

  يمردساالر  تفسیري  بازنمایی

طبقه

در این سطح بیشتر رمزهاي اجتماعی قرار دارند که 

بازنمایی عناصر دیگر هستند که به کمک معناي 

. دنشوفرهنگی با معانی رمزگان فنی بازنمایی می

قومیت، االري،مردس تواندمعناي اجتماعی می این

  .باشد…طبقه و

  .مورد توجه است ازلحاظ زبانی نوع جمالت  زبان  تبیینی  ایدئولوژي

مؤلف: منبع

  

شبکه  هر مطلبی که در(ها پستتوصیفی  –پژوهش حاضر بررسی تحلیلی 

که بخواهید نظر  هنگامی. است» اظهارنظر کردن«(ها  کامنت و)شود منتشر می اجتماعی

در . )توانید زیر همان پست کامنت بگذارید ک پست بیان کنید، میخود را در مورد ی

هاي اجتماعی تلگرام و  زن و مرد شبکهکاربر 300کامنت وپستاین پژوهش
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علت انتخاب تلگرام و .آوري شدجمع 1396اسفندماه 10تا  آبان28ز ااینستاگرام

  .و شبکه اجتماعی بوداینستاگرام، میزان عمومیت، محبوبیت و در دسترس بودن این د

هاي مختلف نظیر  هاي اجتماعی و گروه با توجه به عضویت محقق در شبکه

طبیعی است ......هاي دوستان و هاي کارکنان دانشگاه، اعضاي هیات علمی، گروه گروه

. هاي متنوع و بسیار زیادي از زنان و مردان، میسر باشد که دسترسی به پست و کامنت

براي افزایش موارد،یگستردگلیدلبه.... کاربر و  5000اربر، ک 1000هایی با  گروه

  :که عبارتند از اعتبار پژوهش، معیارهایی براي انتخاب نمونه در نظر گرفته شد

کاربرجنسصیتشخيبراکاربرتیهوونامبودنشفاف.1

کاربرجنستشخیصبرايکاربرپروفایلبودنشفاف.2

گروهدربودنفعال.3

اي و آشنا به  کاربر حرفهفرد را ضویت دو سال و بیشتر که بتوان داشتن سابقه ع.4

.در نظر گرفتفضاي مجازي و شبکه اجتماعی 

فعالیت مستمرداشتن .5

نیآنالهینماازجنس.جنسیتشان سؤال ن شده استبارابطهدرکاربراناز

هینماردراخودجنسکهیکاربرانشاملمانمونهن،یابرعالوه. شده است شناسایی

انتخابوپژوهشزمانیدورهازقبلسال یکحدودمحقق از.ستین،ندادندنشانخود

بر اساسکاربرانانتخاب. بودمتمرکزکاربرانهاي کامنتوها پسترويدقتباکاربران،

شد، اجرا دادهشرحکهنمونهانتخابمعیارهايو  ها ویژگیسایرومستمرفعالیتشرایط

  :شدانجاممرحلهچنددرنمونهانتخاب.بودهدفمندگیري نمونهوشر. شده است

با چندگروهچندازمردوزنکاربرانشاملنفري900نمونهاول،مرحلهدر.1

  .شدانتخابماهدرکاربرفعالیتمیزاناساسبرکاربر،هزار

مرمستفعالیتکهکاربرانیپایش،ماهچندگذشتازپسدوم،مرحلهدر.2

  .شدندحذفنداشتند
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شده زمان ادامه حذف کاربران اکانت حذف همطور سوم، بهمرحلهدر.3
1

و  

هاي زمانوفعالیتنوعاساسبرزن و مردکاربرانترین فعالکهبودکاربرانیانتخاب

و رصدروندمختلف،هاي گروهدرمحققفعالیتوعضویتدلیلبه. بودندفعالیت

زمانیدورهپایانتاشده بودند، حذفدوممرحلهدرکهقبلیلفعاپایش کاربران

ها تکرار  در برخی حوزه. معیار مهم در این مرحله اشباع بود .ادامه داشت پژوهش

  .شد ها و کاربران تکرار می برخی پیام. بود کننده تعیین

.دائمی ضروري بودتوجهمداوم،همکاريمتصل،مفاهیم، حضوربازبینیبراي

وزنکاربر300انتخاب.کردیمانتخابنمونهمردوزنکاربرانازیکسانطور بهریباًتق

پایشمرحلهچندطی. استگرفتهصورتکاربرهزارچندمیانازتحلیل،نمونهمرد

وها پستتحلیلبراينویسیکامنتوپستاستمرارویژه بهومعیارهابر اساس

شرطپنجکهکاربرانی. شدندانتخابکاربراننیترعالف،مردوزنکاربرانهاي کامنت

  .شدندانتخابداشتند،راپژوهشنیادرنمونهانتخابيارهایمعکامل

  

  هاي پژوهشیافته

هاي بیشتري را به مردان یا زنان پست کدام جنس؛ما این است که  سؤالاولین 

یشخصيهاجنبهنیبيمرزها،یاجتماعهاي شبکه؟کنندهاي اجتماعی ارسال می شبکه

هاي شبکهیاساساصولازیکیگذاري اشتراكبه. دنینمایممختلرایعمومو

بههاامیپکهرود میانتظاریاجتماعهاي شبکهفرهنگدرنیبنابرا،استیاجتماع

مورددریخصوصاطالعاتازیمختلفدرجاتکاربران. دنشوگذاشتهاشتراك

یسطحسهلیتحلسک،یفمدلاساسبر.گذارندیمراكاشتبهراخودیفعلتیوضع

  .شود میارائهفیسک،روشنظریهبر اساسيدئولوژیو ا یاجتماع ،یفنرمزبهمنطبق

  

                                                     
1. Delet account
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  تیواقع: یاجتماعرمزگان

بر اساسکاربرانيهاکامنتوپستيریگشکل:کامنتوپستچگونگی

تیجنسنقشیاجتماعارساخت. استیتیجنستیهووتیجنسنقشیاجتماعساختار

ارتباطاتيمحتواويفرديهاشیگرانیهمچنویاجتماعویتیجنسيهاتیهوو

  .گرددیممنعکسيمجازیاجتماعهاي شبکهدربالقوه

عنوان دو کنش گفتاري متفاوت اما مرتبط، در بسیاري از  موافقت و مخالفت به

نقل از مقدم و وفایی  بهSifianou, 2012(رود  هاي زبانی به کار می ها و بافت مکالمه

. کنند هاي بیشتري ثبت می هاي این مطالعه، مردان پست بر اساس یافته.)1396مهر، 

هاي بیشتري به ثبت  زنان کامنت«دهد کهنشان میها  شبکههاي کاربران  تحلیل کامنت

ورد مردان بر اساس مدل فیسک، این واقعیت، ما را به واقعیت دیگري در م. »اند رسانده

هاي اجتماعی ثبت  مردان در مقایسه با زنان، نظرات کمتري را در شبکه«رساند که 

پاسخ شده در مطالعات قبلی،  بر این اساس، مطابق با روند اصلی نشان داده.»کردند

هاي مردان در مقایسه با زنان، نظرات کمتري را در سایتدوم این است که پرسش

  .دکننهاي اجتماعی ثبت می شبکه

 مردان مسائل و ترهاي شخصیزنان موضوع«واقعیت  :کامنتوپستمحتوي

ها بود که نشان داد  ها و کامنت حاصل تحلیل پست» گذاشتند اشتراكرا به  شخصیغیر

  .عشقی است-ها شامل موضوعات عاطفی و کامنتبیشتر پست

 عشقی، پست و-هاي عاطفی  و کامنتپس از پست:کامنتوتعداد پست

ازجمله  هاي عمومی ها و کامنت مردان بیشتر پست. هاي طنز باالترین است کامنت

  .را عاطفی –هاي عشقی  و کامنتپستبیشتر اند و زنان  ثبت کرده را سیاست و ورزش
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  پست و کامنت هاياتحلیل محتو-2جدول 

  کل  جنس  محتوي

  مرد  زن

  49  12  37  عاطفی –عشقی 

  18  8  10  تبریک

  34  14  20  اجتماعی

  46  12  34  طنز

  24  9  15  علمی

  37  10  27  عرفانی

  37  10  27  پزشکی

  45  27  18  عمومی

  10  10  0  سیاسی

  300  112  188  جمع کل

  

هاي کاربران  ها و کامنت حاصل تحلیل پست» مردان آغازگر گفتگو هستند«واقعیت 

اي ، نشانهنوعی مشابه شروع گفتگو نوشتن پست، به ،شواهد تجربی بر اساس. بود

هاي اجتماعی است  سلط مردان در گفتمان آفالین و آنالین در شبکهتروشن از 

)Hayat, سبکتولیدهنجارهاياست؛جارياجتماعیواقعیتهنجارهاي).2017

  .زنانحامیووابستهگفتمانسبکومردانقاطعانهوگرانه سلطهگفتمان

  

  ییبازنما: فنیرمزگان

که ) یفنرمزگان(ییبازنما. شود مزگان فنی رمزگذاري میرمزهاي اجتماعی با ر

ازییرمزگشابا.دهدیمشکلرا مکان،وزمانوگو، گفتت،یشخصکشمکش،ت،یروا
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انیمارتباطيبرقرار، چگونگی )ییبازنما(فنیرمزگانو ) تیواقع(اجتماعیرمزگان

.شدییبازنمان،کاربرايهاکامنتوپستلیتحلدري و نقش فرادست مردان فرد

هاي بیشتري به ثبت  زنان کامنت«هاي  بر اساس واقعیت :يفردانیمارتباط

  .شکل گرفت» ترند فعالبرقراري ارتباط میان فرديدرزنان«بازنمایی» .اند رسانده

هاي مردانه به نقش  حمایت و انطباق با پیام –بازنمایی تأیید : نقش فرادست مردان

یاجتماعتیوضعبهتوجهبامردان. خورده است ي گفتمان گرهمردان در آغازگر مسلط

کنندیمدیتولقاطعانهوگرانهسلطهگفتمانسبکشتریب،یرقابتتیماهوشده  درك

).Leaper & Ayres, 2007(استیحامووابستهزنان،گفتمانسبکاغلبکه درحالی

. »دهدیمسوقمردانتأییدوی، انطباقفرودستنقشبهرازنانمردان،فرادستنقش«

. استازشتریبتیحماواستیتیحماها،کامنتوهاپستدرزنانیتیجنسيهانقش

  ).Joiner and et al, 2016; The wall, Wilkinson & amp; Uppal, 2009(مردان

  

  سکیفمدلاساسبریتیجنستیهوسطوح-3جدول

  ی سنتیتیسجنتیهورمزگان  رمزگان  یتیجنستیهوچگونگی 

  قاطعانه  گفتمانسبک

  حمایتی

  تأییدي

  مسلط

  حمایتی

  تأییدي

  فنیرمزگان  ارتباطيالگو

  تعاملکننده شروع

  منفعل

  گفتمانيآغازگر

  

  يفردانیمارتباطفعال

  مردان فرادستنقش   ینقش اجتماع

  زنانفرودستینقش

  گفتگوکننده شروع

  زنان انطباق

  سازگاري زنان  یاعاجتميهنجارها  یانتظارات اجتماع
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  يدئولوژیارمزگان

تیمقبولوانسجاميهامقولهدررادومواولسطحعناصرایدئولوژي،سطح

قواعدويقرارداديرمزهاطبیعیک،یدئولوژیايرمزهاکارکرد .دهدیمقراریاجتماع

  ).13: 1395و همکاران، دهقانازنقلبه130: 1380سک،یف(استگرسلطه

یفرادستنقش«، »ترند فعالبرقراري ارتباط میان فرديدرزنان«هاي  بازنمایی

تأییدها و زنان «، »دهدیمسوقمردانتأییدویفرودستنقشبهرازنانمردان،

سطحرمزگانيریگشکلبهمنجر» هاي مردانه دارندهاي نسبت به پیامحمایت

یعمومویخصوصيهاصهعردرمردانوزناننیبقدرتينابرابر. شديدئولوژیا

ایدئولوژي تبیینی .استتیالیسوشدنحالدريمجازهاي شبکهدر،یواقعیزندگ

عنوان گفتمان  به» تأییدي نسبت به مردان -ماندگاري سنتی زنان در گفتمان حمایتی «

هاي شبکهدرمسلطگفتماندیبازتولندیفرا. مسلط در شبکه اجتماعی مجازي شد

  .شدییرمزگشا،نیآنالیاجتماع
  

  کامنت ها بر اساس مدل فیسکو ها پستتحلیل محتوي -4جدول 

  .کردندثبتبیشتريهاي پستمردان.1  توصیفی  واقعیت

  .کردندثبترابیشتريهاي کامنتزنان.2

هاي اجتماعی  مردان در مقایسه با زنان، نظرات کمتري را در شبکه.3

  .کردندثبت 

غیرشخصی را به  مردان مسائلو ترهاي شخصیزنان موضوع .4

  .گذاشتند اشتراك

  .مردان آغازگر گفتگو هستند .5

.ترندفعال برقراري ارتباط میان فرديزنان در .1  تفسیري  بازنمایی

 حمایتانطباق و  فرودستی مردان، زنان را به نقش فرادستنقش .2

  .دهد سوق میمردان 

  .کنند میه نسبت به مردان استفادتأییدي  - زنان از زبان حمایتی.3

  ایدئولوژي

  

  »تأییدي نسبت به مردان-ماندگاري سنتی زنان در گفتمان حمایتی«  تبیینی

  .بازتولید گفتمان مسلط در شبکه اجتماعی آنالین 
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  گیري بحث و نتیجه

بايمجازيفضاکاربرانیتیجنستیهوییبازنماوتیواقعلیتحلهدفبامقالهنیا

یتیجنستیهولیتحلبهسکیفمدلاساسبرتمانگفلیتحلیفیکروشازاستفاده

کاربرانيهاکامنتیفیتوص–یلیتحلیبررسحاضرپژوهش. استپرداختهکاربران

طالعه جنسیتی یک م.باشدیمتلگرامونستاگرامیایاجتماعهاي شبکهمردوزن

استمراتب بیشتر  نالین بهآهاي اجتماعی  در شبکه مانالگوست و الگوهاي گفت

)Hayat and et al, 2017 .( هاي بیشتري  زنان کامنتدهد که نشان مینتایج این پژوهش

 Wang et(وانگ و همکاران ي این مطالعه با نتایج پژوهش هاافتهی. اند به ثبت رسانده

al., 2013 (که دهدنشان میهاي کاربران  کامنت وها پستهمچنین تحلیل . همسو است 

 اشتراكبیشتري به عاطفی –هاي عشقی  و کامنت ترهاي شخصیزنان موضوع

که مردان بیشتر به بحث در مورد مسائل کمتر شخصی ازجمله  درحالی ،اند گذاشته

رك و ووانگ، بنتایج این مطالعه با نتایج پژوهش  .نشان دادندعالقه سیاست و ورزش

  .همسو است) Wang, Burke, & Kraut, 2013(کراوت 

هاي نسبت به پیام تأییدي -یحمایتزباندهد که زنان می نشاننتایج این پژوهش 

 ,.Joiner et al(و همکاران نتایج این مطالعه با نتایج پژوهش جوینر  .مردانه دارند

2014; Joiner et al., 2016(مردان، زنان را به نقش  فرادستنقش . همسو است

شده  یینبق با نقش تعمطا افراد. دهد سوق میمردان در گفتگوها  حمایتیو  فرودستی

ها براي تحقق انتظارات اجتماعی از کنند و مردان به مکالمهخود در جامعه عمل می

 پژوهشيهاافتهیبا  ي این پژوهشهایافته.متکی هستند)Cameron, 2010(ها  آن

.سازگار است) Ayres Leaper, 2007(آیرس و لیپرتحلیلی

، شبکه اجتماعی، کاربران را قادر )2013(الیسون و بوید  اساس مطالعاتبر 

تولید ها را  استفاده قرار داده، آنرا موردمحتواي تولید شده  اي از مجموعهسازند تا می

هاي اجتماعی  که مردان با نوشتن در شبکهها نشان داد  یافته.ها تعامل کنند با آنیا و 
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هاي در فعالیت مشارکت ،نظریه اجتماعی شدنبر اساس . کنندشروع به گفتگو می

هاي تعاملی بیشتر در فعالیت زنانگذارد؛ گروهی بر الگوهاي جنسیتی گفتمان تأثیر می

هاي  از سبک بیشتر همچنین زنان.کنندهاي رقابتی مشارکت میو مردان در فعالیت

 Sidanius(کنند تر براي تسلط خود استفاده میاز زبان قوي و مردانحمایتی  -تأییدي 

&amp; Pratto, 1999(.  

هـاي   ؟ یافتـه هاي اجتماعی وجود دارنـد  یا الگوهاي سنتی جنسیتی هنوز در شبکهآ

هاي قبلی را که شواهدي از سبک گفتمان قاطعانه و غالب مـردان را   ، تحلیلپژوهشنیا

 مـردان غالـب وقاطعانهگفتمانسبکنقش اجتماعی :کنندیمتیتقودهند،  گزارش می

نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات جـوینر و  . ایت بیشتر زناندر مقابل سبک گفتمان حم

Joiner(کاپرین سکایت and Cuprinskiat, 2016(هاي پژوهش  همسو است اما با یافته

محققان نتیجه گرفتنـد کـه اختالفـات    .ناهمسو است) 1389پیشگامی فرد، (پیشگامی فرد 

 Joiner and et al, 2016, Brandtzaeg(شـده و بازتولیـد شـده اسـت     تقویت ،جنسیتی آنالین

2015, Wang and et al, 2013, Walton and Rice 2013(  
،اجتماعیهاي محتواي تولید شده در شبکهو از طریق کنش متقابل نمادین  کاربران

  .دنکنها کمک میگیري هویتفهم ما از شکلبه 

جاريقدرترابرنابروابطکشفبرگفتمانانتقاديـفمینیستیتمرکز تحلیل

مناسباتدیبازتولدرگفتمانفهیوظ. استاجتماعیمناسباتدرمردانوزنانمیان

اساس،اینبر). 1380:43دائل،مک (دارد  قرارمعناکنترلقیطرازیاجتماعسلطه

شکلدریسنتيهنجارهابایاجتماعهاي شبکهکهدهدیمنشانپژوهشنیايهاافتهی

زنانوکنند میارسالرابیشتريهاي پستمردانکهمعنیاینبه. ارنددمطابقتنینو

بیشترمرداندیگر، عبارت به. گذارند میحمایتیهاي کامنتمردان،هاي پسترويبیشتر

هاي پستمورددراغلبزنانکه درحالیهستندنوشتن و آغازگر گفتمانکننده شروع

  .کنند میاظهارنظرمردان
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گسترشوایجادبازنماییانواعوواقعیتتلفیقدرمعنافیسک،مدلاساسبر

وغیرمجازيوواقعیدنیاياجتماعیهنجارهاياجتماعی،هاي شبکهدر. یابد می

انداز چشمباتلرنظریهکهجایی. بازتولید شده استمدرنظاهرباجنسیتبازنمایی

دیگر، عبارت به. کند میفراهمهویتایجادواجتماعیهاي شبکهمطالعهبرايرامهمی

همانبهواستواقعیزندگیازعملکرديمثلآنالین،اجتماعیهاي شبکهرفتار

یکعنوان بهنبایدآنالینرفتار. دهد میتشکیلراهویتوخودحسیکاندازه

بر . شوددر نظر گرفتههویتهاي اجتماعی هنجارهاي اجتماعی نقشازجدافعالیت

جنسیت تابع  .هاي اجتماعی در حال اجراست در شبکهاه باتلر، جنسیتاساس دیدگ

بازي جنسیت، خطوط سنتِی تقسیم هویت مردانه و زنانه را . استهنجارهاي اجتماعی 

) 1389زاده،مهدي(واژگونریزد و تمایزهاي مرسوم بین دو جنسِ مرد و زن را  فرومی

  .کندیم

اجتماعی، جنسیت - هاي فرهنگی  ر موقعیتهاي جنسیتی د به اعتقاد گافمن نمایش

مرد این  واقعیت و بازنمایی هویت جنسیتی کاربران زن و. کند را تولید و بازتولید می

يماندگار«ازدیجدقرائتدرزنانتأییدي -حمایتی گفتماندیبازتولبهمنجرمطالعه 

عواملنیا. استشده  »مردانبهنسبتتأییدي -حمایتیگفتماندرزنانیسنت

عدم ). Foucault, 1969(استیهژمونوقدرتيفاکتورهاشاملاساس،در،یگفتمان

هاي خصوصی و عمومی دنیاي واقعی، در  توازن قدرت بین زنان و مردان در عرصه

  .هاي مجازي در حال شدن و سیالیت است شبکه

رهايهنجابااجتماعیهاي شبکهکهدهد مینشانپژوهشاینهاي یافتهاگرچه

یاجتماعهاي شبکهدراستثنامواردمشاهدهباامادارند،مطابقتنوینشکلدرسنتی

گفتمانسبکومردانفرادستوقاطعانهگفتمانسبکدرتغییرشروعي،مجاز

فرایندهاي. گردد میبازتولیدشده و تقویتآنالین،جنسیتیاختالفات،زنانحمایتی

عالی،آموزشدرزنانآموختگی دانشافزایشفرهنگی،واجتماعی-اقتصاديتغییرات
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هاي دههبامقایسهدرزنانمالیاستقاللافزایشمختلف،هاي حوزهدرزناناشتغال

شروع تغییر در تعامالت اجتماعی در .دارددنبالبهرااجتماعیهنجارهايتغییرقبل،

  .شود مییدهمجازي با توجه به ویژگی ناشناختگی داجتماعیشبکهحوزه

هاي شبکهدرهاي جنسیتی غیرسنتی توسط زنان  در برخی موارد، اجراي نقش

فقط مشاهده موارد استثنا. شود ولی عمومیت ندارد ي مشاهده میمجازیاجتماع

زنانآنالینومجازيفعالیتشاید.استگفتمانسبکتغییراتشروعدهنده نشان

است، در حمایتیبیشترپژوهشنیايهاافتهیی که بر اساساجتماعهاي شبکهدر

گیري شکلاما.گرددمحسوبغیرسنتیهاي جنسیتی ظاهر نوعی اجراي نقش

هویتوجنسیتنقشاجتماعیساختاربر اساسکاربرانهايکامنتوها پست

رازناناجتماعی،مقبولیتمقولهدرفیسک،مدلایدئولوژيسطح. استجنسیتی

گفتمانآغازگربیشترمردانکه درحالی. دهد میقرارنوینتیسننقشبازيموضعدر

تأثیرتحت... جنسیتیهویت.دارندقرارتأییدي-حمایتیگفتماندراغلبزنانهستند

).2: 1395و همکاران،احمدي(گیرد میشکلاجتماعیفرهنگی،شرایط

نسیتجنقشزنان،توسطارسالیهاي کامنتوها پستکهرسد مینظربه

هاي شبکهزنکاربرانرفتار. نماید میمنعکسعاطفیعاملیکعنوان بهرااجتماعی

اساسبرکاربراناجتماعیهنجارهايوها ارزشباورها،اساسبراجتماعی آنالین

نقش يبازيبرافرصتهاي اجتماعی مجازي؛ آیا شبکه.استاجتماعیقواعد

کاربران؟ اگرچه مناسبات قدرت جهان  زنان و مردان است یا تغییر بازيیسنت

آنالیناجتماعیهاي هاي اجتماعی حاکم است، شبکه واقعی تا حدي بر شبکه

کردنمعکوسبرايفرصتیاند بودهزیردستسنتیازنظرکهزنانبراياستممکن

کاستلز(قدرتسنتیهاي بازي
1

وفردينوینتعامالتفراینددر) 417: 1382، 

  .کندهمرا فرااجتماعی

                                                     
1. Castels
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. بازتولید شده استساز زمینهجنسیتی و آنالین،هویتحوزهدرمجازيفضاي

هاي مجازي  هویت جنسیتی در میان کاربران زن و مرد شبکهبازتولید ودیتول

 »مردانبهنسبتتأییدي - حمایتیگفتماندرزنانیسنتيماندگار«آنالین؛ بازتولید 

  .است

  

  هاشنهادیپ

تاندنکسهیمقارایتیجنسگفتمانيالگوها،ندهیآمطالعاتکهشودیمشنهادیپ-

هاي شبکهنیهمچن.دنبپردازیتیجنسگفتمانيالگوهاوشبکهساختاریبررسبهشتریب

  .دنشومطالعهجنسیتیگفتمانالگوهاياساسبريمجازمختلف

درتغییرشروعي ومجازیاجتماعهاي شبکهدراستثنامواردکه شود  پیشنهاد می-

  .آنالین، مطالعه گرددجنسیتیاختالفاتزنان وومردانگفتمانسبک
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