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چکیده:
ی تفاوت هویت جنسیتی مادران و دختران و بررسهدف تحقیق حاضر 

ي ي نظریهها است. این پژوهش بر پایههاي جمعی در این تفاوتنقش رسانه
یابی و تضاد بین هاي هویتي هویت جنسیتی، شیوهگیدنز و جنکینز درباره

ی و با استفاده از تکنیک سنت و مدرنیته استوار بوده و به روش پیمایش
نفر از شهروندان شهر رشت 384پرسشنامه انجام شده است. حجم نمونه 

5اي متناسب با حجم نمونه از گیري طبقهاستفاده از روش نمونهبوده که با
اند. نتایج تحقیق نشان داد که مادران میزان منطقه شهر رشت انتخاب شده

هاي هویتی بین ن دارند. این تفاوتهویت جنسیتی باالتري نسبت به دخترا
ي رسانهمادران و دختران در ابعاد مختلف میزان و انگیزه استفاده ازدو نسل 

گردد. هر چند، هاي اجتماعی مجازي نیز مشاهده میملی، ماهواره و شبکه
بین دو نسل بر حسب میزان استفاده از اینترنت تفاوتی از نظر هویت 

هاي جمعی بر توان نتیجه گرفت که رسانهنگردید. میهجنسیتی مشاهد
هویت جنسیتی مادران تأثیر کمتري نسبت به دختران دارند؛ زیرا که مادران 

تري از دختران خود دارند و دختران عنوان نسل سنتی، هویت شکل یافتهبه
ها قرار دارند.هاي هویتی بیشتري در اثر استفاده از رسانهدر معرض دگرگونی

هاي اجتماعی، سنت، مدرنیته، نسلهویت جنسیتی، رسانهکلیدي:هیممفا
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مسألهیانبومقدمه
هاي اجتماعی زنان سبب شده است که توجه به هاي معاصر در نقشدگرگونی

گیري شناسی مدرن و شکلترین مباحث در جامعهموقعیت زنان در جامعه یکی از مهم
شناسی هاي جامعهباشد. بسیاري از پژوهششناسی جنسیتجدیدي به نام جامعهيرشته

هاي جنسیتی به لحاظ اجتماعی این فرض صورت گرفته است که نقشيجنسیت بر پایه
هاي اجتماعی زنان از خود و به توانند بر خودشناسی و برداشتشوند و میبرساخته می

، 2یت جنسیتی). هو370:2012، 1عبارت دیگر هویت جنسیتی آنان تأثیر داشته باشند (رز
- 70: 1382؛ توکلی، 1372عنوان مرد یا زن (رابرتسون، یعنی شناخت فرد از خودش به

). هویت زنانه احساس و تصویري است که شخص از زنانگی خود دارد و شامل انتظاراتی 31
). از نظر 40-43: 1383کند (بستان، عنوان یک زن براي خود تعریف میشود که بهمی

هاست، هاي جنسی انسانفهوم جنسیت بیانگر تفسیر فرهنگی از تفاوتشناسان، مجامعه
، 3ي فرهنگی سیال است، بنابراین هویت جنسیتی نیز هرگز ثابت نیست (باتلرنوعی سازه

1990 :6.(
توان گفت هویت جنسیتی شناسان از هویت جنسیتی، میبر اساس تعاریف جامعه

پذیري و انتقال فرهنگی شکل گرفته و در عهاي اجتماعی است که در فرایند جامبرساخته
طی این فرایند نوعی آگاهی و احساس تعلق به یک بخش از وجود اجتماعی به وجود 

ها قرین شده و از ها و تفاوتها و نمادهایی از شباهتآید. این آگاهی و احساس با نشانهمی
عبارت دیگر، آگاهی کند. بهها را به دیگران اعالم میها و تفاوتطریق رمزهایی این شباهت

از تعلق و عضویت در یک جمع اجتماعی با آگاهی از عدم تعلق و عدم عضویت در 
ي اجتماعی هاي دیگر همراه و همگام است. از آنجایی که هویت جنسیتی یک سازهجمع

گردد. محققان و تر میهاي خاصی از زندگی برجستهاست برساخته شدن آن در دوره
ان مطالعات نسلی معتقدند که تجارب نسلی فرد به خاطر قرار داشتن فرد در پردازنظریه

گیري هم هویت تواند در شکلیک نسل خاص و آگاهی و احساس تعلق به آن نسل می
تري هاي اجتماعی از جمله هویت جنسیتی وي نقش برجستهنسلی و هم سایر هویت

هاي ه من کیستم عمدتاً به دورانکگیري هویت و اینعبارت دیگر، شکلداشته باشد. به
هاي نسلی وابسته است. گیري منش اجتماعی و تجربهشکل

1 Ross
2 gender identity
3 Butler
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هاي متمایزي که هر نسل در رابطه با هویت جنسیتی دارند، سبب ها و مالكارزش
تر از نسل جوان،واقعهایی داشته باشند. درشود که دو نسل در مقایسه با هم تفاوتمی

برد که نسل قدیم آن را در اختیار هویت جنسیتی خود بهره میمعیارهاي جدیدتري براي
عنوان مثال، دختران در مقایسه زند. بهنداشته و این مسئله به تفاوت نسلی آنها دامن می

ترین منابع کنند. یکی از مهمها و منابع متفاوت هویتی استفاده میبا مادران خود از ویژگی
باشند. هاي جمعی میي زنان، رسانهي، از جمله در عرصهي امروزها در جامعهتغییر هویت
هاي جمعی با ایجاد بسترهاي فرهنگی افکار عمومی جامعه را مطابق با الگوهاي رسانه

کنند. نقش مؤثر هاي آنان ایجاد میاي در نگرشهاي عمدهدهند و دگرگونیخود شکل می
بخشی به هویت باعث شده در شکلهاي جمعی در زندگی اجتماعی و تأثیر نافذ آنرسانه
هاي رفتاري، در پرتو هاي نگرش و شیوههاي از پیش موجود بین هویت و شیوهتفاوت

هاي ارتباط جمعی وارد اشکال مختلفی اي نگریسته شود. افراد هنگام استفاده از رسانهتازه
فاوت دارد هاي خاص با نوع تعامل رو در رو تشوند که از جنبهاز تعامل جنسیتی می

هاي ارتباطی، زندگی اجتماعی را به طریقی بنیادین ). استفاده از رسانه9:1380(تامپسون،
دگرگون کرده است. 

هاي هاي اخیر شاهد انفجار اطالعات از طریق رسانهایران نیز که در دههيدر جامعه
ست. از گیري هویت جنسیتی زنان ابعاد جدیدي یافته اجمعی سنتی و مدرن بوده شکل

هاي هاي فرهنگی بومی مرتبط با هویت زنان و به ویژه توجهی که به نقشیک طرف ارزش
هاي سنتی بوده است. بر اساس این شود باعث پایداري هویتسنتی زنان مبذول می

دار شده وظایف رفت که زود ازدواج کرده، بچهطور سنتی از زنان انتظار میها، بهنقش
طور کامل انجام دهند. از طرف دیگر، گستردگی خروج زنان ه را بهسنتی خود در درون خان

هاي تنها دستیابی به این نقشو دختران از خانه براي تحصیل و سپس براي اشتغال نه
سنتی را به تأخیر انداخته بلکه منبع سرشاري از اطالعات جدید را براي آنها در جهت 

ا از همه باالتر، راهیابی بعد فرهنگی جهانی شکل دادن به هویت خود فراهم آورده است. ام
افزاري و هاي جمعی و اجتماعی و تنوع سختشدن از طریق گسترش مصرف رسانه

اي را در اختیار زنان و دختران قرار داده هاي اخیر اطالعات گستردهافزاري آنها در دههنرم
احساس تعلق آنها به سزایی در گسترش آگاهی وتواند نقش بهخود میياست که به نوبه

هایی داشته باشد که عضویت در آنها برایشان تجویزي یا اکتسابی است. مجموعه
شدن که عمدتاً ي مربوط به بعد فرهنگی جهانیاین پژوهش با توجه به نفوذ و رخنه

گردد، قصد دارد بررسی نماید هاي جمعی اعمال میشدن ارتباطی و رسانهاز طریق جهانی
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هاي جمعی براي آگاهی عنوان دو نسل در استفاده از رسانهختران شهر رشت بهمادران و د
عبارت دیگر سئوال اصلی هایی دارند. بهاز هویت جنسیتی خودشان با یکدیگر چه تفاوت

هاي نسلی (مادران و دختران) چنین است: تفاوت،که این تحقیق در صدد پاسخگویی است
جمعی و آگاهی نسبت به هویت جنسیتی در شهر رشت هاي ارتباط در استفاده از رسانه

گیر در ي عناصر فرهنگی و همهدهندهعنوان انتقالهاي جمعی بهچگونه است؟ و رسانه
ي شناخت هویت جنسیتی در بین دو نسل دختران و مادران شهر رشت چه نقشی زمینه

کنند؟ایفا می

پژوهشپیشینه
الف) تحقیقات داخلی

ماهواره و هویت «با عنوان ،)1385ژوهش عریضی و همکاران (نتایج حاصل از پ
،»شهر تهران)5يموردي: دختران دبیرستانی منطقهيجنسیتی دختران جوان (مطالعه

دهند که بین وجود ماهواره در منزل و هویت جنسیتی رابطه وجود دارد و نشان می
ه هویت جنسیتی نیز رابطه هاي جدید بهمچنین بین میزان استفاده از ماهواره و نگرش

). 76-100: 1385وجود دارد (عریضی و همکاران، 
»یاجتماعتیو هونترنتیا«با عنوان )، در پژوهشی 1388جاه و شکوري (رفعت

نشان دادند که هویت خانوادگی، قومی و جنسیتی در میان گروه دخترانی که از اینترنت 
جاه و تر است (رفعتکردند ضعیفنمیکردند نسبت به گروهی که استفادهاستفاده می

). 54- 70: 1388شکوري، 
وسایل ارتباطی يبررسی رابطه«با عنوان در پژوهشی،)1389احمدي و همکاران (

به این نتایج دست یافتند که بین کاربرد»نوین با هویت جنسیتی جوانان شهر شیراز
اي معنادار وجود نداشت، رابطهاینترنت و تلفن همراه با هویت جنسیتی در میان دختران 

در حالی که بین استفاده از اینترنت و هویت جنسیتی در میان پسران رابطه وجود داشته 
). 33- 60: 1389است (احمدي و همکاران، 

بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی مرتبط «با عنوان ،)1391پژوهش ایمان و حائري (
دو شهر يهاي ناحیهدبیرستان:د مطالعهمورينمونه(با هویت جنسیتی دختران جوان 

فرد به خانواده، نظر فرد نسبت بهيدهد که بین متغیرهاي میزان عالقهنشان می»شیراز
هاي داخلی و هویت جایگاه زن در اجتماع و خانواده، عالقه به دوستان، اعتماد به رسانه

). 7- 39: 1391معناداري وجود دارد (ایمان و حائري،يجنسیتی دختران رابطه



101هاي اجتماعی بر هویت ...بررسی تأثیر رسانه

هاي اینترنت و نقش آن مدل تبیینی کاربري«با عنوان ،)1391نوابخش و مختارپور (
به این نتیجه دست یافتند که بین هویت»در هویت جنسیتی جوانان شهر تهران

جنسیتی با الگوي کاربري اینترنت و میزان کاربري الگوي اطالعاتی در میان جوانان 
). 151-184: 1391رار است (نوابخش و مختارپور، برقمعناداري يرابطه

رسانه و نگرش زنان به هویت جنسیتی «با عنوان ،)1391پژوهش حاتمی و مذهبی (
طوري که درهاي مدرن بر تغییر هویت جنسیتی زنان تأکید دارد. بهبر تأثیر رسانه»خود

وجودي ضعیف و هاي مدرن، زنان از هویت جنسیتی سنتی که زن را ماثر نقش رسانه
دانست، فاصله گرفته و به سوي نگرشی به هویت جنسیتی که زنان را موجوداتی وابسته می

). 185-209: 1391اند (حاتمی و مذهبی، دانند، حرکت کردهمستقل و قوي می
تأملی «با عنوان ،)1393خواه قمصري و منصوریان راوندي (هاي پژوهش نیکیافته

موردي: کاربران اینترنت در شهر يو هویت جنسیتی (مطالعهفضاي مجازي يبر رابطه
هفتگی از اینترنت در تقویتيحاکی از آن است که سابقه و مدت زمان استفاده»کاشان)

استفاده از يچه میزان و سابقهثر بوده است. بدین نحو که هرؤو تضعیف هویت جنسیتی م
خواه شود (نیکتر میهویت جنسیتی قويکند، اینترنت از سوي کاربران افزایش پیدا می

).107- 120: 1393قمصري و منصوریان راوندي، 

ب) تحقیقات خارجی
تیاز هوجدیدييبندکریو پیجمعيهارسانه«با عنوان ،)2003(1گریول

هاي جمعی روي هویت جنسیتی رانقش رسانه» متحدهاالتیدر ازنان هندي: یتیجنس
فرهنگی و زنان هندي مهاجرت کرده به آمریکا را داراي هویت دوداند میقابل انکارغیر
). 53-73: 2003هاي جمعی است (گریول، داند که ناشی از وجود و مصرف رسانهمی

ها: دختران و رسانهیتیجنستیهو«با عنوان ،)2006(2هاي پژوهش پریریافته
ها درفرهنگ عامه و رسانهدهد که با توجه به ارزش نشان می»رویکرد فمنیستی و هویت

طور خالقانه براي کمک به ایجاد تصور جدیدي توان از این منابع بهزندگی زنان جوان، می
در پژوهش دیگري ،)2012(پریر؛ )1- 11: 2006از هویت جنسیتی استفاده نمود (پریر، 

د کهدهنشان می»جدایی از محبت: به سوي تضاد اخالقی در رویکرد فمنیستی«با عنوان 
رود، رضایت آنها از هویت جنیستی ها باالتر میهر چه میزان مصرف دختران جوان از رسانه

1 Grewal
2 Moud Perrier
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ها در جهت دلسرد کردن دختران هاي رسانهیابد، زیرا به نظر محقق اکثر برنامهکاهش می
). 5-6: 2012، همانریزي شده است (از داشتن حقوق برابر با مردان برنامه

به » ي مجازي و هویت جنسیتیشبکه«با عنوان هش خوددر پژو،)2014(1روي
ها و تصور هویتی اشاره دارد و معتقد است که این مسئله روي قوي بین رسانهيرابطه

). 2014نان نمود بیشتري دارد (روي، جوانان و ز
»ي هویتی جوانانمصرف رسانه و پروژه«با عنوان در پژوهش خود،)2015(2شیونن

ها وسبکيرسد که مصرف رسانه با مسائل هویتی جوانان در جنبهمیبه این نتیجه
شهروند جهانی بودن، دانشجو يهاي زندگی ارتباط دارد. مصرف رسانه در پنج جنبهزمینه

بودن، جوان بودن، طرفدار بودن و سالم بودن بر الگوهاي هویتی تأثیرگذار است (شیونن، 
2015 :204-195.(

بر هویت جنسیتی زنان و دختران هاي تأثیرات رسانهتی که دربارهبا توجه به مطالعا
نجام گزفته در سه دسته هاي اداد که پژوهشبندي را ارائهتوان این جمعصورت گرفته می

در رابطه به عنوان یک کل بهاول به بررسی نقش رسانهيبندي هستند. دستهقابل دسته
عنوان یکی از م به بررسی نقش ماهواره بهدوياند. دستههویت جنسیتی پرداخته

ز نقش سوم نیيهاي پرکابرد در تغییرات هویت جنسیتی تأکید داشته و دستهرسانه
ترین رسانه در شرایط کنونی روي هویت جنسیتی را بررسی عنوان اصلیاینترنت به

گاه سنتی این، یک سري از تحقیقات انجام گرفته معطوف به تغییر ناند. عالوه برکرده
دختران و زنان نسبت به هویت جنسیتی بوده و این گروه در اثر آگاهی یافتن از حقوق 

گونه ي مردساالري نجات دهند. در اینهکوشند تا از خودشان را از سلطخویش می
هاي جمعی در مورد تکوین و تغییر بخشی و رهاسازي رسانهتحقیقات بر کارکردهاي آگاهی

. بخش دیگري از تحقیقات صورت گرفته به بحران هویت جنسیتی هویت تأکید شده است
هاي جمعی بویژه اند نشان دهند رسانهگردد که محققان خواستهزنان و دختران برمی

حال اند براي زنان جوامع درهایی توانستههاي دیجیتالی چگونه و از چه مکانیسمرسانه
از تحقیقات بر کارکردهاي نامطلوب و تغییر بحران هویتی ایجاد نمایند. در این دسته 

ثیر عامل أهاي جمعی تمرکز صورت گرفته است. عالوه بر این، در کنار تآفرین رسانهبحران
هویت جنسیتی مانند يثیر برخی از عوامل اجتماعی و فرهنگی بر مسئلهأرسانه، به ت

ند. با این حال، در اتحصیل، درآمد، وضعیت خانوادگی و ... را در این زمینه مؤثر دانسته

1 Roy
2 Sihvonen
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نسلی در تفاوت جنسیتی يتر، مطالعهطور دقیقاي و بهکمتر تحقیقی بررسی مقایسه
صورت گرفته است.

پژوهشارچوب نظريچ
، 1387) و گیدنز (1381جنکینز (ينظریهيمبناي نظري این پژوهش بر پایه

ویت شخصی و اجتماعی سعی هيهاي خود دربارهنظریهي) استوار است. آنها با ارائه1389
یابی را با توجه به تعامل بین فرد و جامعه و هاي هویتهویت و فرایندياند تا مسئلهکرده

) را در دوران مدرن تببین نمایند.1392به تعبیر گیدنز عاملیت و ساختار (سیدمن، 
گیري ترین بعد هویت و اساس شکلبه اعتقاد این دو اندیشمند، هویت شخصی مهم

ترین وجه هویت فردي، جنسیت هویت اجتماعی است. با این حال، از دیدگاه جنکینز مهم
). جنکینز اعتقاد دارد 98:1381(جنکینز،» شوداست که در تعامل با دیگران ساخته می

هاي اولیه تمام عیار باشند، جنسیت نیز چیزي مشابه اگر خویشتنی و انسان بودن هویت
گرفته هاي زیستی ساختارطور اجتماعی از تفاوتکه بههمین است. تفکیک جنسیتی 

جوامع يي جوامع انسانی است. ساختار اجتماعی و فرهنگی همهاست، وجه رایج همه
هاي جنسیتی است که غالباً علمی یا طبیعی نمایانده انسانی به شدت متأثر از تفاوت

شخصه و محتواي آن از محلی طوري که مشوند، اما در واقع برساخته اجتماع هستند، بهمی
کند، منتها در همه جا تفکیک جنسیتی وجود دارد (همان).به محل دیگر تفاوت می

هاي تداوم کنشيبه اعتقاد گیدنز، هویت شخصی چیزي نیست که در نتیجه
طور مداوم و اجتماعی فرد به او تعویض شده باشد، بلکه چیزي است که فرد باید آن را به

هاي بازتابی خویش مورد حفاظت و پشتیبانی قرار دهد کند و در فعالیتروزمره ایجاد
هاي اجتماعی ). فرد هویت خویش را در بستر اجتماع و در حین کنش81: 1392(گیدنز، 

يعبارت دیگر، هویت شخصی نوعی خصیصهبخشد. بهیش شکل داده و تداوم میخو
یست که در اختیار فرد قرار گرفته هاي متمایز ناي از خصیصهمتمایز، یا حتی مجموعه

عنوان بازتابی از قت همان خود است که شخص آن را بهباشد. هویت شخصی در حقی
).82پذیرد (همان: اش مینامهزندگی

شود، پیوستگی و سیال بودن اساسی که از آراي گیدنز و جنکینز برداشت میينکته
تی امري ثابت نیست و مرتباً مورد ویژه هویت جنسیهاي اجتماعی بههویت است. هویت
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ود به دو اما این بازسازي محد؛)98:2002، 1گیرد (گانتلتبازاندیشی و بازسازي قرار می
؛     ها دسترسی دارندافراد به آنخصوصیات فرهنگی که -1دسته عوامل عمده هست: 

).116: 2002، 2کنند (المونتبستر اجتماعی که افراد در آن زندگی می-2
بازاندیشی که به اعتقاد گیدنز عنصر اساسی در مدرنیته است، در هویت آدمی نیز 

واقع، در تار و پود نظم مابعد سنتی، خود، به صورت نوعی تصویر بازتابی یابد. درامتداد می
دهی در هاي فردي همواره مستلزم تجدید سازمانآید. نقل و انتقاالت زندگیمیدر

منشأ دگرگونی فرهنگی از دیدگاه .)56: 1392است (گیدنز، هاي مختلف بودهعرصه
عبارت دیگر، تقابل بین اختیار و خطرپذیري است. ا بهیتضاد بین سنت و مدرنیته و گیدنز،

داند. می» تغییر دائمی رسوم سنتی«و »گسترتأثیر جهان«، »پویایی«یته وي ویژگی مدرن
هایی که معموالً سنت در از قید انتخابشود که افراد هر چه بیشترمدرنیته سبب می

هاي دهد رها شوند. بدین ترتیب فرد در مقابل طیف متنوعی از انتخابها قرار میاختیار آن
).65: 1382گیرد (فاضلی، ممکن قرار می

اي نداشته باشدشدهي از پیش تعییننامهشود تا فرد دیگر زندگیاین مسئله سبب می
هاي زندگی متنوعی پیش قبل مشخص و معین است. بلکه، شیوهکه در آن همه چیز از
اي کم و بیش جامع از توان به مجموعهزندگی را میيگیرد. شیوهروي هر کس قرار می

گیرد چون نه فقط نیازهاي جاري او را کار میعملکردها تعبیر کرد که فرد آنها را به
هویت شخصی برگزیده است در برابر آوردند بلکه روایت خاصی را هم که وي براي برمی

).120: 1392سازند (گیدنز، دیگران متجسم می
گیرد که چه کارهایی انجام دهد و چه گیري که فرد براي زندگی خویش میتصمیم

). این 1392، همانانجامد (کارهایی انجام ندهد، به چگونه بودن هویت خویش نیز می
هاي کاري، فراغتی، شخصی و ... را شود که حوزهوسیعی را شامل میيگیري دامنهتصمیم

مصرف است. يها در این زمینه، شیوهترین حوزهشود. با این حال یکی از مهمشامل می
هاي مختلف براي مصرف دست به انتخاب بزند که این مسئله در فرد باید از بین انتخاب

هویت او نیز تأثیرگذار است.
ها براي هر کسی، چگونگی مصرف رسانه است. افزایش ترین این انتخابیکی از مهم

و هویت فرد اثرگذار » خود«هاي جمعی در زندگی روزمره در روزافزون قدرت و نفوذ رسانه
عنوان ویژگی جوامع متجدد و نیز نوعی رها شدن از امعه بهاست. گیدنز به فرار بودن ج

1 Gauntlett
2 Lamont
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مابعد سنتی قابل سنتی بهيعهگذشته توجه دارد. این مسئله در تحوالت رخ داده از جام
آموزش و تعیین مسیر زندگی را يخالف گذشته که نهاد خانواده وظیفهمشاهده است. بر

ها، هنجارها و هاي اجتماعی، ارزشعهده داشت، در جوامع امروزي به دلیل دگرگونیبر
ی صورت هاي جمعها از نسلی به نسل دیگر توسط نهاد آموزش و پرورش و رسانهانتقال آن

گیرد و اصل سازمانی در جهان نوین با اصل سازمانی جوامع پیشین تفاوت بنیادي کرده می
).182: 1388است (یعقوبی، 

هاي اجتماعی سنتی که در آن هویتيعبارت دیگر، برخالف گذشته یا جامعهبه
ده و هاي مرکزي یاد گرفته شیتي زندگی همانند بسیاري از هوي اولیهعموماً در دوره

گردند که به طور عمیق در آگاهی، احساسات و الگوهاي رفتاري انباشته و متراکم میبه
بعد سنتی ماي)؛ در مدرنیته یا دوره197: 2010توان آنها را کنار گذاشت (ترنر،آسانی نمی

شخص از آنها ينامههایی که زندگیعبارت دیگر، ویژگیمحتواي هویت شخصی یا به
هاي وجودي، از نظر اجتماعی و فرهنگی متغیر است د، مانند دیگر عرصهشوساخته می

اي وجود داشته که مصرف آن به امري )، چرا که منابع هویتی گستره85: 1392(گیدنز، 
انتخابی بدل شده است. 

هاي زیاد براي انتخاب و مصرف است، پیامد چنین وضعیتی که ناشی از وجود گزینه
مدرن (نسل جدید) را در پی دارد که سبب به وجود يدر جامعهفردگرایی رو به تزاید

ها و هاي زندگی، از جمله مالكشود که تمام عرصههایی میآمدن اخالقیات و ارزش
نماید. معیارهاي مربوط به هویت جنسیتی را براي نسل جوان متمایز از نسل گذشته می

هاي قبل هایی با نسلز داراي تفاوتتحت تأثیر این فردگرایی گروه مرجع در نسل جوان نی
کنند و ورت متفاوت رفتار میها به صشود. بنابراین، زنان و مردان در اکثر موقعیتمی

).197:2010طور رفتار سالمندان با افراد جوان تفاوت دارد (ترنر،همین
ه عنوان نسل سنتی و دختران بچه گفته شد، وجود تفاوت بین مادران بهبا توجه به آن

تواند در میزان هویت جنسیتی در هاي جمعی میعنوان نسل مدرن در میزان مصرف رسانه
بین دو نسل مسن (مادران) و جوان (دختران) اثرگذار باشد. بنابراین، بررسی میزان هویت 

هاي جمعی (میزان و جنسیتی بین دو نسل مادران و دختران با در نظر گرفتن تأثیر رسانه
دهند.هاي این پژوهش را تشکیل میاز آنها) فرضیهاستفادهيانگیزه
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شناسی پژوهشروش
آید که در آن علّی به حساب میـ از لحاظ روش، یک تحقیق توصیفیتحقیق حاضر

سال75تا 15روش پیمایش استفاده شده است و واحد تحلیل آن، مادران و دختراناز 
باشد. ابزارگردآوري اطالعات این یم1394هاي ساکن در شهر رشت در سال خانواده

ساخته است که تا حدودي از تحقیقات پیشین نیز بهره گرفته محققيتحقیق پرسشنامه
باشد. اعتبار ابزار این تحقیق شده است و داراي سؤاالت باز و بسته مطابق طیف لیکرت می

از دو طریق سنجیده شده است: 
که به اعتبار صوري معروف است. در روش اول توافق داوران تأمین شده است

گونه که سؤاالت در اختیار داوران قرار گرفت و ابعاد و متغیرهاي آن توسط داوران بدین
سنجیده شده و اعتبار آن حاصل گردید. 

در روش دوم و براي بررسی مطابقت پرسشنامه با مبناي نظري بکار گرفته شده از 
و آزمون 766/0برابر با 1اوـامـ مون کاروش تحلیل عاملی استفاده شده است که آز

؛ کننداي را تأیید میها و اعتبار سازهمناسب بودن گویه000/0داري با سطح معنی2بارتلت
پایایی پرسشنامه از آلفاي کرونباخ استفاده شده يمحاسبههمچنین در این تحقیق براي

است. 
نفر 30اي معادل مونهجهت سنجش پایایی متغیرهاي هویت جنسیتی از حجم ن

گویه انجام شد که پس از پاسخگویی 16و 19نفر مادر آزمون اولیه به ترتیب با 30دختر و
برآورد شده و پایایی تحقیق تأیید شد. با 7/0توسط آنها، میزان آلفاي کرونباخ باالتر از 

نمونه از 200نفر در نظر گرفته شده که400استفاده از فرمول کوکران تعداد نهایی نمونه 
نمونه از دختران همان مادران برگزیده شدند. الزم به ذکر است پس از 200مادران و 

پرسشنامه مورد تحلیل 336هاي مخدوش تعداد آوري پرسشنامه و حذف پرسشنامهجمع
يمورد مربوط به پرسشنامه168مادر و يمورد مربوط به پرسشنامه168قرار گرفت که 

باشد.دختر می
باشد. بخش اول مربوط به اطالعات بخش عمده می3این تحقیق شامل يپرسشنامه

بخش سوم واي پاسخگویان، بخش دوم مربوط به هویت جنسیتی پاسخگویان استزمینه
ملی، اینترنت، يهاي جمعی، شامل: رسانهاستفاده از رسانهيبه میزان و انگیزهمربوط

باشد.ي میهاي اجتماعی مجازماهواره و شبکه

1 Kaiser-Meyer-Olkin
2 Bartlett's Test
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کهخویش استجنسیتبهنسبتفردهايو نگرشرفتارهاشاملجنسیتیهویت
عبارت دیگر، ). به1391گیري آن نقش دارد (جنکینز، شکلاجتماعیوفرهنگیشرایط

فرد تا چه حد در رفتارهاي بیرونی در خانواده، جامعه و یا در ذهن خود به صورت مردانه 
ال سنجیده شده است. طیف موردؤس19متغیر در طیف لیکرت با یا زنانه رفتار است. این

موافق امتیازدهی شده است که در آن کامالًمخالف تا کامالًتایی از کامال5ًنظر به صورت 
ترین نمره براي هویت بنابراین، پایین؛گیردمی5يموافق نمرهو کامال1ًيمخالف نمره

ت.اس95و باالترین نمره 19جنسیتی 
هاي ملی، ماهواره، اینترنت و شبکهيهاي جمعی (رسانهساعات استفاده از رسانه

نظر گرفته شده است. این متغیر براي هر یک اي دراجتماعی مجازي) که به صورت فاصله
طور جداگانه مورد پرسش قرار گرفته است. هاي جمعی بهاز رسانه

که فرد از است هایی الیل و انگیزهدهاي جمعی شامل ي استفاده از رسانهانگیزه
این نیازها هایش را ارضاء کند.کند تا نیازها و خواستههاي جمعی استفاده میرسانه

کلی فراغتی، علمیيدسته4تواند طیف وسیعی را تشکیل دهد که در این پژوهش در می
تایی از 5و آموزشی، پزشکی و بهداشتی و مسائل اجتماعی با استفاده از طیف لیکرت 

و کامال1ًيمخالف نمرهموافق سنجیده شده است که در آن کامالًمخالف تا کامالًکامالً
و باالترین نمره 4استفاده يترین نمره براي انگیزهگیرد. بنابراین، پایینمی5يموافق نمره

است.20
پس از استفاده شده است. 19SPSSافزاربراي تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم

هاي آماري ها، براي تحلیل اطالعات در بخش توصیفی به شاخصکدگذاري و ورود داده
چون میانگین، میانه، پیشینه و کمینه و درصد فراوانی اشاره شده و در بخش تبیینی، از 

کریمر بهره گرفته شده است.ـ اي و آزمون ويآزمون تفاوت دونمونه

ي پژوهشهایافته
اي پاسخگویان ذکر شده است. براي دستیابی به هاي زمینهگیدر این قسمت، ویژ

طور جداگانه ارائه شده است.تر اطالعات هر گروه بهاطالعات دقیق
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هاي توصیفی ویژگیالف) 

هاي توصیفی پاسخگویانویژگی:1جدول 

سن
حداکثرحداقلمیانگینتعدادعنوان
16875/471531مادران
16825/234872دختران

تحصیالت

دخترانمادرانعنوان
درصدفراوانیدرصدفراوانی

94/516/0سوادبی
5300ابتدایی

458/26221/13راهنمایی
834/49579/33دیپلم

66/3165/9دیپلمفوق
137/7585/34لیسانس

72/4143/8لیسانس و دکتريفوق

شغل

دخترانادرانمعنوان
فراوانیدرصدفراوانیدرصد

259/14464/27شاغل
1298/76237/13دارخانه

137/700بازنشسته
16/0999/58سایر

، 75/47میانگین سن مادران هاي آماري سن مادران و دختران، اساس شاخصبر
سال 72و حداکثر 31مادران سال بوده است. حداقل سن 50سال و نما 48آن يمیانه

سال بوده است. حداقل 18سال و نما 23آن يمیانه، 25/23است. میانگین سن دختران 
سال است.48و حداکثر 15سن دختران 

درصد معتبر 4/5نفر معادل 9گونه است: سطح تحصیالت مادران و دختران این
نفر 45راي تحصیالت ابتدایی، درصد معتبر مادران دا3نفر معادل 5سواد، مادران بی

درصد 4/49نفر معادل 83درصد معتبر مادران داراي تحصیالت راهنمایی، 8/26معادل 
درصد معتبر داراي تحصیالت فوق دیپلم، 6/3نفر معادل 6معتبر داراي تحصیالت دیپلم، 

تبر درصد مع2/4نفر معادل 7درصد معتبر داراي تحصیالت لیسانس، 7/7نفر معادل 13
درصد معتبر 6/0نفر معادل 1داراي تحصیالت فوق لیسانس و دکتري هستند. در مقابل، 

57درصد معتبر دختران داراي تحصیالت راهنمایی، 1/13نفر معادل 22سواد، دختران بی
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درصد معتبر 5/9نفر معادل 16درصد معتبر داراي تحصیالت دیپلم، 9/33نفر معادل 
درصد معتبر داراي تحصیالت لیسانس، 5/34نفر معادل 58لم، داراي تحصیالت فوق دیپ

باشند.درصد معتبر داراي تحصیالتی در سطح فوق لیسانس می3/8نفر معادل 14
درصد معتبر 9/14نفر معادل 25دهند که وضعیت شغلی پاسخگویان نشان می

7/7فر معادل ن13دار، درصد معتبر مادران خانه8/76نفر معادل 129مادران شاغل، 
معتبر مادران در سایر وضعیت اشتغال 6/0درصد معتبر مادران بازنشسته و یک نفر معادل 

نفر معادل 23درصد معتبر دختران شاغل، 4/27نفر معادل 46باشند. در حالی که می
99درصد معتبر دختران بازنشسته و 0نفر معادل 0دار، درصد معتبر دختران خانه7/13

معتبر دختران در سایر وضعیت اشتغال قرار دارند.9/58ل نفر معاد

آمارتحلیلیب) 

مادران و دختران از يآزمون تفاوت در هویت جنسیتی و میزان و انگیزه استفاده: 2جدول 
هاي جمعیرسانه

متغیر متغیر وابسته
اختالف میانگینمستقل

میانگین
سطح 

داريمعنی

22/6966/6000/0مادرانهویت جنسیتی 55/62دختران

9/325/039/0مادرانملیيمیزان استفاده از رسانه
65/3دختران

23/118/2000/0مادرانمیزان استفاده از اینترنت 42/3دختران

57/2099/0مادرانمیزان استفاده از ماهواره 57/2دختران

32/17/2000/0مادرانزيهاي اجتماعی مجامیزان استفاده از شبکه 02/4دختران

45/1585/006/0مادرانملیياستفاده از رسانهيانگیزه 61/14دختران

77/1033/4000/0مادرانانگیزه استفاده از اینترنت 1/15دختران

05/126/028/0مادراناستفاده از ماهواراهيانگیزه 46/11دختران

84/1069/2000/0مادرانهاي مجازياستفاده از شبکهيهانگیز 53/13دختران
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(بین دختران و مادران در نگرش به هویت جنسیتی تفاوت وجود اوليدر فرضیه
ت تست مستقل وجود تفاوت بین دختران و مادران در نگرش به هوینتایج آزمون تی؛دارد)

دختران تأیید شده و ر، وجود تفاوت بین مادران و عبارت دیگدهد. بهجنسیتی را نشان می
کند. میانگین باالتر هویت جنسیتی نیز این مسئله را تصدیق می000/0داري سطح معنی

دهد که آنها آگاهی بیشتري نسبت به دختران خود از هویت در بین مادران نشان می
ي نسبت به دختران ترجنسیتی دارند. به تعبیر دیگر، مادران از هویت جنسیتی مشخص

خود برخوردارند.
تفاوتیملياستفاده از رسانهزانیمادران و دختران در منیب(دوميدر فرضیه

فرض عدم وجود39/0داري تست مستقل با سطح معنینتایج آزمون تیوجود دارد)؛
عبارت بهکند.ملی را تأیید میيتفاوت بین مادران و دختران در میزان استفاده از رسانه

ملی وجود نداشته و يداري بین دو نسل در میزان استفاده از رسانهدیگر، تفاوت معنی
ملی يدهد که هم مادران و هم زنان از رسانهشود. این مسئله نشان میتأیید می0Hفرض

ملی بین ياي در میانگین میزان استفاده از رسانهکنند و اختالف قابل مشاهدهاستفاده می
.وجود نداردآنها

وجود تفاوتاینترنتاستفاده از زانیمادران و دختران در منیب(سوميدر فرضیه
فرض وجود تفاوت بین 000/0داري تست مستقل با سطح معنینتایج آزمون تیدارد)؛

عبارت دیگر، تفاوتکند. بهمادران و دختران در میزان استفاده از اینترنت را تأیید می
تأیید 1Hن دو نسل در میزان استفاده از اینترنت وجود داشته و فرضداري بیمعنی

مادران از اختالف زیادي 23/1در مقابل میانگین 42/3شود. دختران با میانیگن می
حالی کنند، درکمی از اینترنت میيدهد که مادران استفادهبرخوردارند و این نشان می

دارند. زیادي از اینترنتيکه دختران استفاده
وجود تفاوتماهوارهاستفاده از زانیمادران و دختران در منیب(چهارميدر فرضیه

فرض عدم وجود تفاوت بین 99/0داري تست مستقل با سطح معنینتایج آزمون تیدارد)؛
عبارت دیگر، تفاوتکند. بهاز ماهواره را تأیید میمادران و دختران در میزان استفاده

تأیید 0Hین دو نسل در میزان استفاده از ماهواره وجود نداشته و فرضداري بمعنی
مادران از اختالف برخوردار 57/2در مقابل میانگین 57/2شود. دختران با میانیگن می

دهد که هم مادران و هم دختران به میزان زیادي از ماهواره نیستند و این نشان می
کنند.استفاده می
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هاي مجازيشبکهاستفاده از زانیمادران و دختران در منیب(پنجميدر فرضیه
فرض وجود000/0داري تست مستقل با سطح معنینتایج آزمون تیوجود دارد)؛تفاوت

هاي اجتماعی مجازي را تأیید تفاوت بین مادران و دختران در میزان استفاده از شبکه
هاي در میزان استفاده از شبکهداري بین دو نسل عبارت دیگر، تفاوت معنیکند. بهمی

در 02/4شود. دختران با میانیگن تأیید می1Hاجتماعی مجازي وجود داشته و فرض 
دهد که مادران مادران از اختالف زیادي برخوردارند و این نشان می32/1مقابل میانگین 

فاده حالی که دختران استکنند، درهاي اجتماعی مجازي میکمتري از شبکهياستفاده
هاي اجتماعی مجازي دارند. زیادي از شبکه
تفاوتیملياستفاده از رسانهيانگیزهمادران و دختران در نیب(ششميدر فرضیه

فرض عدم وجود06/0داري تست مستقل با سطح معنینتایج آزمون تیوجود دارد)؛
عبارت بهشود. أیید نمیملی تياستفاده از رسانهيتفاوت بین مادران و دختران در انگیزه

ملی وجود نداشته و ياستفاده از رسانهيداري بین دو نسل در انگیزهدیگر، تفاوت معنی
مادران 45/15در مقابل میانگین 61/14شود. دختران با میانگین تأیید می0Hفرض

در باالیی يدهد که هم مادران هم دختران انگیزهاختالف کمی دارند و این نشان می
ملی دارند، حتی میانگین انگیزه در بین مادران بیشتر از دختران است و ياستفاده از رسانه
کنند.ملی بیشتر استفاده میيمادران از رسانه
وجود تفاوتاینترنتاستفاده از يانگیزهمادران و دختران در نیب(هفتميدر فرضیه

فرض وجود تفاوت بین 000/0داري یتست مستقل با سطح معننتایج آزمون تیدارد)؛
عبارت دیگر، تفاوتبهکند.را تأیید میاستفاده از اینترنت يمادران و دختران در انگیزه

تأیید 1Hاستفاده از اینترنت وجود داشته و فرضيداري بین دو نسل در انگیزهمعنی
از اختالف زیادي مادران 77/10در مقابل میانگین 1/15شود. دختران با میانیگن می

کنند و چندانی نمیيدهد که مادران از اینترنت استفادهبرخوردارند و این نشان می
زیادي براي استفاده از يحالی که دختران انگیزهباالیی در این زمینه ندارند، دريانگیزه

اینترنت دارند. 
وجود تفاوتماهوارهاستفاده از يانگیزهمادران و دختران در نیب(هشتميدر فرضیه

فرض عدم وجود تفاوت بین 28/0داري تست مستقل با سطح معنینتایج آزمون تیدارد)؛
عبارت دیگر، تفاوتکند. بهاز ماهواره را تأیید میاستفادهيمادران و دختران در انگیزه

یید تأ0Hاستفاده از ماهواره وجود نداشته و فرضيداري بین دو نسل در انگیزهمعنی
مادران اختالف کمی دارند و 05/12در مقابل میانگین 46/11شود. دختران با میانیگن می
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باالیی در استفاده از ماهواره دارند، يدهد که هم مادران هم دختران انگیزهاین نشان می
حتی میانگین انگیزه در بین مادران بیشتر از دختران است و مادران از ماهواره بیشتر 

کنند. میاستفاده 
هاي مجازيشبکهاستفاده از يانگیزهمادران و دختران در نیب(نهميدر فرضیه

فرض وجود 000/0داري تست مستقل با سطح معنینتایج آزمون تیوجود دارد)؛تفاوت
تماعی مجازي را تأییدهاي اجاستفاده از شبکهيتفاوت بین مادران و دختران در انگیزه

هاي استفاده از شبکهيداري بین دو نسل در انگیزهدیگر، تفاوت معنیعبارتکند. بهمی
در 53/13شود. دختران با میانیگن تأیید می1Hاجتماعی مجازي وجود داشته و فرض

دهد که مادران مادران از اختالف زیادي برخوردارند و این نشان می84/10مقابل میانگین 
باالیی در این زمینه يکنند و انگیزهچندانی نمیيهاي اجتماعی مجازي استفادهاز شبکه

هاي اجتماعی مجازي زیادي براي استفاده از شبکهيکه دختران انگیزهحالیندارند، در
دارند. 

يتفاوت در میزان هویت جنسیتی مادران و دختران بر حسب میزان استفاده از رسانه: 3جدول 
ملی

میزان استفاده از 
کریمرـ آزمون ويکلهویت جنسیتیروه نسلیگملیيرسانه

ارزشداريسطح معنیباالمتوسطپایین

1/174/225/60100001/0294/0مادرانپایین 2/342/346/31دختران

8/86/175/73100002/0440/0مادرانمتوسط 3/334/363/30دختران

3/104/154/74100109/0267/0مادرانباال 4/304/172/52دختران

4/135/191/67100000/0329/0مادرانکل 3/338/318/34دختران

بین دو گروه نسلی مادران و دختران و سطوح مختلف هویت ي، رابطه3جدول 
دهد. در سطح پایین ملی نشان میيجنسیتی را با کنترل متغیر میزان استفاده از رسانه

درصد 5/60ملی، در بین مادران میزان هویت جنسیتی در سطح باال با ياستفاده از رسانه
درصد بیشترین فراوانی را دارند. 2/34و در بین دختران هویت جنسیتی پایین و متوسط با 
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غیر برقرار است و داري بین دو متمعنیيدهد که رابطهکریمر نیز نشان میـ آزمون وي
يواقع، در سطح پایین استفاده از رسانهباشد. درآنها در سطح پایین میيشدت رابطه

يملی مادران هویت جنسیتی باالتري از دختران دارند. در سطح متوسط استفاده از رسانه
درصد و در بین دختران میزان 5/73ملی، در بین مادران میزان هویت جنسیتی باال با 

کریمر ـ درصد بیشترین فراوانی را دارا هستند. آزمون وي4/36یت جنسیتی متوسط با هو
آنها در يداري بین دو متغیر برقرار است و شدت رابطهمعنیيدهد که رابطهنیز نشان می

ملی مادران هویت يواقع، در سطح متوسط استفاده از رسانهباشد. درسطح متوسط می
ملی، در بین مادران يتران دارند. در سطح باالي استفاده از رسانهجنسیتی باالتري از دخ

درصد و در بین دختران میزان هویت جنسیتی باال با 4/74میزان هویت جنستی باال با 
دهد که کریمر نیز نشان میـ اوانی را دارا هستند. آزمون ويدرصد بیشترین فر2/52

يواقع، در سطح باالي استفاده از رسانهیست. درداري بین دو متغیر برقرار نمعنیيرابطه
يملی، هر دو نسل داراي هویت جنسیتی باالیی هستند. در سطح کل استفاده از رسانه

درصد و در بین دختران 1/67ملی، در بین مادران میزان هویت جنسیتی در سطح باال با 
ـ وانی را دارند. آزمون ويدرصد بیشترین فرا3/33و 8/34هویت جنسیتی باال و پایین با 

يداري بین دو متغیر برقرار است و شدت رابطهمعنیيدهد که رابطهکریمر نیز نشان می
ملی مادران هویت يواقع، در سطح کل استفاده از رسانهباشد. درآنها در سطح متوسط می

جنسیتی باالتري از دختران دارند.

مادران و دختران بر حسب میزان استفاده از اینترنتتفاوت در میزان هویت جنسیتی : 4جدول 
میزان استفاده 

کریمرـ آزمون ويکلهویت جنسیتیگروه نسلیاز اینترنت
ارزشداريسطح معنیباالمتوسطپایین

5/136/219/64100105/0228/0مادرانپایین 203842دختران

5/454/362/18100706/0106/0مادرانمتوسط 1/475/255/27دختران

3/337/660100234/0334/0مادرانباال 1/261/268/47دختران

6/215/2751100198/0136/0مادرانکل 3/326/301/37دختران
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بین دو گروه نسلی مادران و دختران و سطوح مختلف هویت ي، رابطه4جدول 
دهد. در سطح پایین ترل متغیر میزان استفاده از اینترنت نشان میجنسیتی را با کن

درصد و در 5/60بین مادران میزان هویت جنسیتی در سطح باال با استفاده از اینترنت، در 
ـ درصد بیشترین فراوانی را دارند. آزمون وي42بین دختران نیز هویت جنسیتی باال با 

واقع، در داري بین دو متغیر برقرار نیست. درمعنیيدهد که رابطهکریمر نیز نشان می
سطح پایین استفاده از اینترنت، هم مادران و هم دختران هویت جنسیتی باالیی دارند. در 

5/45سطح متوسط استفاده از اینترنت، در بین مادران میزان هویت جنسیتی پایین با 
بیشترین فراوانی درصد1/47درصد و در بین دختران نیز میزان هویت جنسیتی پایین با

داري بین دو متغیر معنیيدهد که رابطهکریمر نیز نشان میـ را دارا هستند. آزمون وي
واقع، در سطح متوسط استفاده از اینترنت، مادران و دختران هویت برقرار نیست. در

ان هویت جنسیتی پایینی دارند. در سطح باالي استفاده از اینترنت، در بین مادران میز
درصد 8/47درصد و در بین دختران میزان هویت جنسیتی باال با 7/66جنستی متوسط با 

يدهد که رابطهکریمر نیز نشان میـ بیشترین فراوانی را دارا هستند. آزمون وي
الي ابین دو متغیر برقرار نیست. با این حال، هویت جنسیتی دختران در سطح بداريمعنی

نت باالتر از مادران است. در سطح کل استفاده از اینترنت، در بین مادران استفاده ار اینتر
درصد و در بین دختران نیز هویت جنسیتی باال 51میزان هویت جنسیتی در سطح باال با 

يدهد که رابطهکریمر نیز نشان میـ درصد بیشترین فراوانی را دارند. آزمون وي1/37
طور کلی، در سطح کل استفاده از اینترنت مادران نیست. بهداري بین دو متغیر برقرارمعنی

و دختران هویت جنسیتی باالیی دارند.

تفاوت در میزان هویت جنسیتی مادران و دختران بر حسب میزان استفاده از ماهواره:5جدول 

کریمرـ آزمون ويکلهویت جنسیتیگروه نسلیمیزان استفاده از ماهواره
ارزشداريسطح معنیباالمتوسطپایین

105/175/72100001/0425/0مادرانپایین 3/331/366/30دختران

134/382/52100203/0252/0مادرانمتوسط 3/333/333/33دختران

4/95/121/78100013/0375/0مادرانباال 7/36203/43دختران

5/10205/69100000/0359/0مادرانکل 4/341/305/35دختران
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بین دو گروه نسلی مادران و دختران و سطوح مختلف هویت ي، رابطه5جدول 
دهد. در سطح پایین استفاده جنسیتی را با کنترل متغیر میزان استفاده از ماهواره نشان می

درصد و در بین 5/72از ماهواره، در بین مادران میزان هویت جنسیتی در سطح باال با 
درصد بیشترین فراوانی را دارند. 1/36دختران هویت جنسیتی متوسط با 

داري بین دو متغیر برقرار معنیيدهد که رابطهکریمر نیز نشان میـ آزمون وي
واقع، در سطح پایین استفاده از باشد. درآنها در سطح متوسط میياست و شدت رابطه

جنسیتی باالتري از دختران دارند. در سطح متوسط استفاده از مادران هویت ،ماهواره
درصد و در بین دختران میزان 2/52ماهواره، در بین مادران میزان هویت جنسیتی باال با 

فراوانی را دارا هستند. درصد 3/33هویت جنسیتی در هر سه سطح پایین، متوسط و باال با 
داري بین دو متغیر برقرار نیست. درمعنیيبطهدهد که راکریمر نیز نشان میـ آزمون وي

مادران هویت جنسیتی باالتري از دختران دارند. ،متوسط استفاده از ماهوارهواقع، در سطح
درصد 1/78استفاده از ماهواره، در بین مادران میزان هویت جنستی باال با در سطح باالي 

درصد بیشترین فراوانی را دارا 3/43و در بین دختران نیز میزان هویت جنسیتی باال با 
داري بین دو متغیر برقرار معنیيدهد که رابطهکریمر نیز نشان میـ هستند. آزمون وي

واقع، در سطح باالي هست و شدت رابطه بین آنها نیز در سطح متوسط قرار دارد. در
طح کل استفاده استفاده از ماهواره، هر دو نسل داراي هویت جنسیتی باالیی هستند. در س

درصد و در بین 5/69از ماهواره، در بین مادران میزان هویت جنسیتی در سطح باال با 
درصد بیشترین فراوانی را دارند. 5/35دختران نیز هویت جنسیتی باال با 

داري بین دو متغیر برقرار معنیيدهد که رابطهکریمر نیز نشان میـ آزمون وي
واقع، در سطح کل استفاده از باشد. دردر سطح متوسط میآنهاياست و شدت رابطه

ماهواره، هم مادران و هم دختران هویت جنسیتی باالیی دارند.
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هاي تفاوت در میزان هویت جنسیتی مادران و دختران بر حسب میزان استفاده از شبکه:6جدول 
اجتماعی مجازي

يمیزان استفاده از شبکه
کریمرـ آزمون ويکلهویت جنسیتیه نسلیگرواجتماعی مجازي

ارزشداريسطح معنیباالمتوسطپایین

5/133/242/62100055/0299/0مادرانپایین 3/393/144/46دختران

1/368/156/52100068/0288/0مادرانمتوسط 6/323/411/26دختران

204040100796/0100/0مادرانباال 1/343/296/36دختران

6/19234/57100013/0222/0مادرانکل 8/344/308/34دختران

بین دو گروه نسلی مادران و دختران و سطوح مختلف هویت ي، رابطه6جدول 
دهد. در هاي اجتماعی مجازي نشان میجنسیتی را با کنترل متغیر میزان استفاده از شبکه

هاي اجتماعی مجازي، در بین مادران میزان هویت جنسیتی ین استفاده از شبکهسطح پای
درصد4/46درصد و در بین دختران نیز هویت جنسیتی باال با 2/62در سطح باال با 

داري بین معنیيدهد که رابطهکریمر نیز نشان میـ بیشترین فراوانی را دارند. آزمون وي
هاي اجتماعی مجازي، ع، در سطح پایین استفاده از شبکهقوادو متغیر برقرار نیست. در

هاي ه از شبکهمادران و دختران هویت جنسیتی باالیی دارند. در سطح متوسط استفاد
درصد و در بین 6/52اجتماعی مجازي، در بین مادران میزان هویت جنسیتی باال با 

رین فراوانی را دارا درصد بیشت3/41دختران میزان هویت جنسیتی در سطح متوسط با 
داري بین دو متغیر برقرار معنیيدهد که رابطهکریمر نیز نشان میـ هستند. آزمون وي

هاي اجتماعی مجازي، مادران هویت واقع، در سطح متوسط استفاده از شبکهنیست. در
هاي اجتماعی مجازي، جنسیتی باالتري از دختران دارند. در سطح باالي استفاده از شبکه

درصد و در بین دختران نیز 40تی باال و متوسط با یدر بین مادران میزان هویت جنس
ـ درصد بیشترین فراوانی را دارا هستند. آزمون وي6/36میزان هویت جنسیتی باال با 

ع، در واقداري بین دو متغیر برقرار نیست. درمعنیيدهد که رابطهکریمر نیز نشان می
هاي اجتماعی مجازي، هر دو نسل داراي هویت جنسیتی شبکهسطح باالي استفاده از 

هاي اجتماعی مجازي، در بین مادران میزان ستند. در سطح کل استفاده از شبکهباالیی ه
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درصد و در بین دختران نیز هویت جنسیتی باال و 4/57هویت جنسیتی در سطح باال با 
دهد که کریمر نیز نشان میـ ن ويترین فراوانی را دارند. آزمودرصد بیش8/34پایین با 

باشد. آنها در سطح پایین میيداري بین دو متغیر برقرار است و شدت رابطهمعنیيرابطه
هاي اجتماعی مجازي، مادران هویت جنسیتی کل استفاده از شبکهواقع، در سطح در

باالتري از دختران دارند.

ياستفاده از رسانهيو دختران بر حسب انگیزهتفاوت در میزان هویت جنسیتی مادران :7جدول 
ملی

استفاده از يانگیزه
کریمرـ آزمون ويکلهویت جنسیتیگروه نسلیملیيرسانه

ارزشداريسطح معنیباالمتوسطپایین

314/216/47100137/0200/0مادرانپایین 1/491/218/29دختران

8/97/195/70100002/0323/0مادرانمتوسط 7/21403/38دختران

42076100005/0381/0مادرانباال 253/337/41دختران

7/133/2066100000/0314/0مادرانکل 3/332/315/35دختران

بین دو گروه نسلی مادران و دختران و سطوح مختلف هویت ي، رابطه7جدول 
دهد. در سطح پایین ملی نشان میياستفاده از رسانهيکنترل متغیر انگیزهجنسیتی را با 

ملی، در بین مادران میزان هویت جنسیتی در سطح پایین با ياستفاده از رسانهيانگیزه
درصد بیشترین فراوانی را 1/49درصد و در بین دختران هویت جنسیتی باال با 6/47

داري بین دو متغیر برقرار معنیيدهد که رابطهان میکریمر نیز نشـ دارند. آزمون وي
ملی، دختران هویت جنسیتی باالتري از ياستفاده از رسانهينیست. در سطح پایین انگیزه

ملی، در بین مادران میزان هویت يمادران دارند. در سطح متوسط استفاده از رسانه
درصد 40هویت جنسیتی متوسط با درصد و در بین دختران میزان 5/70جنسیتی باال با 

يدهد که رابطهکریمر نیز نشان میـ بیشترین فراوانی را دارا هستند. آزمون وي
باشد. درآنها در سطح متوسط میيداري بین دو متغیر برقرار است و شدت رابطهمعنی

تري از ملی، مادران هویت جنسیتی باالياستفاده از رسانهيواقع، در سطح متوسط انگیزه



96بهار ،3شماره،یازدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 118

ملی، در بین مادران میزان ياستفاده از رسانهيدختران دارند. در سطح باالي انگیزه
درصد 7/41درصد و در بین دختران میزان هویت جنسیتی باال با 76هویت جنستی باال با 

يدهد که رابطهکریمر نیز نشان میـ بیشترین فراوانی را دارا هستند. آزمون وي
ین آنها در سطح متوسط قرار دارد.بيدو متغیر برقرار است و شدت رابطهداري بین معنی

ملی، هر دو نسل داراي هویت ياستفاده از رسانهيواقع، در سطح باالي انگیزهدر
ملی، در بین مادران ياستفاده از رسانهيجنسیتی باالیی هستند. در سطح کل انگیزه

درصد و در بین دختران نیز هویت جنسیتی باال 66میزان هویت جنسیتی در سطح باال با 
دهد که کریمر نیز نشان میـ درصد بیشترین فراوانی را دارند. آزمون وي5/35و با 
آنها در سطح متوسط يداري بین دو متغیر برقرار است و شدت رابطهمعنیيرابطه

م مادران و هم دختران ملی هياستفاده از رسانهيواقع، در سطح کل انگیزهباشد. درمی
هویت جنسیتی باالیی دارند.

استفاده از اینترنتيتفاوت در میزان هویت جنسیتی مادران و دختران بر حسب انگیزه:8جدول 

کریمرـ آزمون ويکلهویت جنسیتیگروه نسلیاستفاده از اینترنتيانگیزه
ارزشداريسطح معنیباالمتوسطپایین

5/123/172/70100012/0266/0نمادراپایین 4/367/229/40دختران

6/285/289/42100058/0257/0مادرانمتوسط 6/427/407/16دختران

7/84/309/60100200/0192/0مادرانباال 5/266/269/46دختران

2/149/209/64100000/0315/0مادرانکل 3/344/313/34دختران

بین دو گروه نسلی مادران و دختران و سطوح مختلف هویت ي، رابطه8جدول 
دهد. در سطح پایین استفاده از اینترنت نشان میيجنسیتی را با کنترل متغیر انگیزه

2/70استفاده از اینترنت، در بین مادران میزان هویت جنسیتی در سطح باال با يانگیزه
درصد بیشترین فراوانی را دارند. 9/40ن دختران هویت جنسیتی باال با درصد و در بی

داري بین دو متغیر برقرار است و معنیيدهد که رابطهکریمر نیز نشان میـ آزمون وي
استفاده از يبین دو متغیر در سطح ضعیف قرار دارد. در سطح پایین انگیزهيشدت رابطه
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استفاده از يباالیی دارند. در سطح متوسط انگیزهاینترنت، هر دو نسل هویت جنسیتی
درصد و در بین دختران میزان 9/42اینترنت، در بین مادران میزان هویت جنسیتی باال با 

کریمر ـ فراوانی را دارا هستند. آزمون ويدرصد بیشترین 6/12هویت جنسیتی پایین با 
يقرار نیست. در سطح متوسط انگیزهداري بین دو متغیر برمعنیيدهد که رابطهنشان می

استفاده از اینترنت، مادران هویت جنسیتی باالتري از دختران دارند. در سطح باالي 
درصد و در 9/60استفاده از اینترنت، در بین مادران میزان هویت جنستی باال با يانگیزه

انی را دارا هستند. درصد بیشترین فراو9/46بین دختران نیز میزان هویت جنسیتی باال با 
داري بین دو متغیر برقرار نیست. در معنیيدهد که رابطهکریمر نیز نشان میـ آزمون وي

استفاده از اینترنت، هر دو نسل داراي هویت جنسیتی باالیی هستند. يسطح باالي انگیزه
سطح استفاده از اینترنت، در بین مادران میزان هویت جنسیتی دريدر سطح کل انگیزه

درصد 3/34درصد و در بین دختران نیز هویت جنسیتی پایین و باال با 9/64باال با 
داري بینمعنیيدهد که رابطهکریمر نیز نشان میـ ترین فراوانی را دارند. آزمون ويبیش

واقع، در سطح کل باشد. درآنها در سطح متوسط میيدو متغیر برقرار است و شدت رابطه
تفاده از اینترنت، مادران نسبت به دختران هویت جنسیتی باالتري دارند.اسيانگیزه

استفاده از ماهوارهيتفاوت در میزان هویت جنسیتی مادران و دختران بر حسب انگیزه: 9جدول 

کریمرـ آزمون ويکلهویت جنسیتیگروه نسلیاستفاده از ماهوارهيانگیزه
ارزشريداسطح معنیباالمتوسطپایین

6/199/175/62100018/0263/0مادرانپایین 3/28357/36دختران

3/99/278/62100006/0329/0مادرانمتوسط 8/305/367/32دختران

1/119/1375100000/0605/0مادرانباال 6/709/55/23دختران

1/14209/65100000/0333/0مادرانکل 9/348/313/33دختران

بین دو گروه نسلی مادران و دختران و سطوح مختلف هویت ي، رابطه9جدول 
دهد. در سطح پایین استفاده از ماهواره نشان میيجنسیتی را با کنترل متغیر انگیزه

5/62استفاده از ماهواره، در بین مادران میزان هویت جنسیتی در سطح باال با يانگیزه
ترین فراوانی را دارند. درصد بیش7/36درصد و در بین دختران نیز هویت جنسیتی باال با 
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داري بین دو متغیر برقرار است و معنیيدهد که رابطهکریمر نیز نشان میـ آزمون وي
استفاده از يبین دو متغیر در سطح ضعیف قرار دارد. در سطح پایین انگیزهيشدت رابطه

استفاده از يو نسل هویت جنسیتی باالیی دارند. در سطح متوسط انگیزهماهواره، هر د
درصد و در بین دختران میزان 8/62ماهواره، در بین مادران میزان هویت جنسیتی باال با 

کریمر ـ درصد بیشترین فراوانی را دارا هستند. آزمون وي5/36هویت جنسیتی متوسط با 
آنها در يي بین دو متغیر برقرار است و شدت رابطهدارمعنیيدهد که رابطهنشان می

استفاده از ماهواره، مادران يواقع، در سطح متوسط انگیزهسطح متوسط قرار دارد. در
استفاده از ماهواره، در يهویت جنسیتی باالتري از دختران دارند. در سطح باالي انگیزه

ر بین دختران نیز میزان هویت درصد و د75بین مادران میزان هویت جنستی باال با 
کریمر نیز ـ درصد بیشترین فراوانی را دارا هستند. آزمون وي6/70جنسیتی پایین با 

آنها دريداري بین دو متغیر برقرار است و شدت رابطهمعنیيدهد که رابطهنشان می
ویت جنسیتی استفاده از ماهواره، مادران هيسطح متوسط قرار دارد. در سطح باالي انگیزه

استفاده از ماهواره، در بین مادران يباالتري نسبت به دختران دارند. در سطح کل انگیزه
درصد و در بین دختران نیز هویت جنسیتی 9/65میزان هویت جنسیتی در سطح باال با 

دهد که کریمر نیز نشان میـ ترین فراوانی را دارند. آزمون ويدرصد بیش9/34باال با 
آنها در سطح متوسطيداري بین دو متغیر برقرار است و شدت رابطهمعنیيرابطه

استفاده از ماهواره، مادران نسبت به دختران هویت يواقع، در سطح کل انگیزهباشد. درمی
جنسیتی باالتري دارند.

استفاده از يتفاوت در میزان هویت جنسیتی مادران و دختران بر حسب انگیزه:10جدول 
هاي اجتماعی مجازيهشبک

ياستفاده از شبکهيانگیزه
کریمرـ آزمون ويکلهویت جنسیتیگروه نسلیاجتماعی مجازي

ارزشداريسطح معنیباالمتوسطپایین

5/132/163/70100007/0287/0مادرانپایین 3/284/303/41دختران

1/264/175/56100035/0301/0مادرانمتوسط 1/454/295/25دختران

8/136/276/58100204/0216/0مادرانباال 2/283/335/38دختران

9/15191/65100000/0309/0مادرانکل
6/348/306/34دختران
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بین دو گروه نسلی مادران و دختران و سطوح مختلف هویت ي، رابطه10جدول 
دهد. هاي اجتماعی مجازي نشان میکهاستفاده از شبيل متغیر انگیزهجنسیتی را با کنتر

هاي اجتماعی مجازي، در بین مادران میزان استفاده از شبکهيدر سطح پایین انگیزه
درصد و در بین دختران نیز هویت جنسیتی باال با 3/70هویت جنسیتی در سطح باال با 

يدهد که رابطهکریمر نیز نشان میـ مون ويدرصد بیشترین فراوانی را دارند. آز3/41
بین دو متغیر در سطح ضعیف قرار يداري بین دو متغیر برقرار است و شدت رابطهمعنی

هاي اجتماعی مجازي، هر دو نسل هویت استفاده از شبکهيدارد. در سطح پایین انگیزه
هاي اجتماعی مجازي، استفاده از شبکهيجنسیتی باالیی دارند. در سطح متوسط انگیزه

درصد و در بین دختران میزان هویت5/56در بین مادران میزان هویت جنسیتی باال با 
کریمر نشان ـ درصد بیشترین فراوانی را دارا هستند. آزمون وي1/45جنسیتی پایین با 

آنها در سطح يداري بین دو متغیر برقرار است و شدت رابطهمعنیيدهد که رابطهمی
هاي اجتماعی ده از شبکهاستفايواقع، در سطح متوسط انگیزهوسط قرار دارد. درمت

استفاده يمجازي، مادران هویت جنسیتی باالتري از دختران دارند. در سطح باالي انگیزه
درصد و 6/58هاي اجتماعی مجازي، در بین مادران میزان هویت جنسیتی باال با از شبکه

درصد بیشترین فراوانی را دارا 5/38ن هویت جنسیتی باال با در بین دختران نیز میزا
داري بین دو متغیر برقرارمعنیيدهد که رابطهکریمر نیز نشان میـ هستند. آزمون وي

هاي اجتماعی مجازي، هر دو نسل مادران استفاده از شبکهينیست. در سطح باالي انگیزه
هاي استفاده از شبکهيطح کل انگیزهو دختران هویت جنسیتی باالیی دارند. در س

درصد و در 1/65اجتماعی مجازي، در بین مادران میزان هویت جنسیتی در سطح باال با 
درصد بیشترین فراوانی را دارند. 6/34بین دختران نیز هویت جنسیتی باال و پایین با 

ر برقرار است وداري بین دو متغیمعنیيدهد که رابطهکریمر نیز نشان میـ آزمون وي
استفاده از يواقع، در سطح کل انگیزهباشد. درآنها در سطح متوسط میيشدت رابطه

هاي اجتماعی مجازي، مادران نسبت به دختران هویت جنسیتی باالتري دارند.شبکه

گیريبحث و نتیجه
هاي دو گروه مادران و دختران در استفاده از تفاوت«این تحقیق با هدف بررسی 

انجام شده » هاي ارتباط جمعی و آگاهی نسبت به هویت جنسیتی در شهر رشترسانه
هاي جمعی مانند تلویزیون، است. در واقع ادعاي تبیینی تحقیق حاضر این است که رسانه

گیر در ي عناصر فرهنگی و همهدهندهعنوان انتقالهاي مجازي بهاینترنت، ماهواره و شبکه
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ر بین دو نسل دختران و مادران شهر رشت چگونه ایفاي نقش ي هویت جنسیتی دزمینه
کنند. می

اصلی پژوهش، تفاوت بین هویت جنسیتی دو نسل مادران و دختران يدر فرضیه
دهد که بین دو نسل در هویت جنستی تفاوت وجود دارد اما در بررسی شد. نتایج نشان می

ت دیگر، استفاده از رسانه باعث تغیر عبارداري وجود ندارد. بهنقش جنسیتی تفاوت معنی
خواه نیک)،1390از نظر خاتمی و مذهبی (در هویت جنسیتی شده است. در همین راستا 

ثر ؤیکی از عوامل م،)2014) و روي (2003)، گریول (1393قمصري و منصوریان راوندي (
اینترنت هاي مدرن همچونویژه رسانهها، بهثیر رسانهأبر نگرش به هویت جنسیتی، ت

باشد. می
يي اول این تحقیق به بررسی تفاوت در میزان استفاده از رسانههاي دستهدر فرضیه

هاي مجازي در بین دختران و مادران پرداخته شده است. جمعی، اینترنت، ماهواره و شبکه
ان هاي جمعی (تلویزیون و رادیو) در بین مادرنتایج نشان داد که میزان استفاده از رسانه

عنوان هاي اجتماعی مجازي بهبیشتر است، در حالی که استفاده از اینترنت و شبکه
عنوان نسل جدیدتر بیشتر است. میزان استفاده از هاي جدید در بین دختران بهرسانه

داري مشاهد نشد.ماهواره نیز در بین هر دو نسل باال بوده و تفاوت معنی
استفاده از يبه بررسی تفاوت در انگیزهي دوم این تحقیقهاي دستهدر فرضیه

دهند که در هاي جمعی در بین مادران و دختران پرداخته شد. نتایج نشان میرسانه
داري بین دو جنس وجود هاي جمعی و ماهواره تفاوت معنیاستفاده از رسانهيانگیزه

تران بیشتر از مادران هاي مجازي در بین دخترنت و شبکهیناستفاده از ايندارد، اما انگیزه
است.

يهاي جمعی در ابعاد مختلفی میزان و انگیزهدر ادامه براي دستیابی به نقش رسانه
ها نشان کریمر و جداول تقاطعی استفاده شد. نتایج این آزمونـ استفاده از آزمون وي

ملی هویت جنسیتی يپایین، متوسط و کل از رسانهيدر میزان استفادهدهد که می
هاي مختلف استفاده از اینترنت تفاوت مادران بیشتر از دختران است. در حالی که در میزان

پایین، باال و کل از ماهواره میزان يداري بین دو نسل وجود ندارد. در میزان استفادهمعنی
هاي عریضی و همکاران هویت جنسیتی مادران بیشتر از دختران است. مطابق با یافته

بیشتر از ماهواره هویت جنسیتی باالتري دارد. در يان به علت استفاده)، مادر1385(
هاي اجتماعی مجازي نیز هویت جنسیتی مادران بیشتر از میزان استفاده کل از شبکه

ملی نیز هویت جنسیتی يمتوسط، باال و کل از رسانهيدختران است. در میزان انگیزه
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پایین و کل از اینترنت نیز هویت يانگیزهمادران بیشتر از دختران است. در میزان 
سطوح (پایین، متوسط، باال و کل) يجنسیتی مادران بیشتر از دختران است. در همه

استفاده از ماهواره هویت جنسیتی مادران بیشتر از دختران است. در میزان يانگیزه
سیتی مادران هاي اجتماعی مجازي نیز هویت جنپایین، متوسط و کل از شبکهيانگیزه

) است که مصرف 2006هاي پریر (ها مطابق با یافتهبیشتر از دختران است. نتایج کلی یافته
شود. ها سبب کاهش میزان هویت جنسیتی آنها میباالتر دختران از رسانه

هاي گیرد و ارزشبخش زیادي از هویت جنسیتی افراد در دوران کودکی شکل می
ترین نهاد در این زمینه خانواده و کند. مهمدهی میلی سازمانفردي را براي دوران بزرگسا

گروه خویشاوندان بوده است. اما تغییر و تحوالت رخ داده در جامعه سبب شده است که 
ترین این هاي جمعی یکی از مهمورود رسانهیابی افراد نیز دچار دگرگونی شود.هویت

هاي اجتماعی محدودي از حلقهيک رشتهتحوالت است. در زمان گذشته انسان نوعاً در ی
هاي خویشاوندي و خانواده به هایی مانند گروهکرد. چنین حلقهبه نسبت کوچک زندگی می

ي خودشان قرار داده و تمامی شخصیت او را تحت شدت رفتار و عملکرد فرد را در قبضه
ع در کنار نهاد ي جوامتعقیب خودشان داشتند. در حالی که امروزه با پیشرفت و توسعه

کننده، نهادهاي دیگري نیز ظهور کردند که همانند پذیرعنوان اولین نهاد جامعهخانواده به
پردازند. در جوامع پیشین خانواده نقش کردن نسل جدید میخانواده به تربیت و اجتماعی

ها، هاي اجتماعی، ارزشدلیل دگرگونیهده داشت اما در جوامع امروزي بهآموزش را بر ع
هاي ها از نسلی به نسل دیگر توسط نهاد آموزش و پرورش و رسانههنجارها و انتقال آن

هاي دیگر اجتماعی مانند آموزش و پرورش و گیرد. وارد شدن نهادجمعی صورت می
پذیري و انتقال فرهنگی و به تبع آن، کاهش قدرت نهاد خانواده جامعهيها به مسئلهرسانه

ها، سبک زندگی و هویت را در پی ها، گرایشین زمینه، تفاوت در ارزشو خویشاوندان در ا
داشته است.

ها رها کرده و آزادي بیشتري از قید و بند سنترافرد،تحول از سنت به مدرنیته
تري از انتخاب نیز وجود دارد که فرد براي او فراهم کرده است. عالوه بر این، طیف وسیع

بین دو نسل هاي بین نسلی، خصوصاًبه انتخاب بزند. تفاوتتواند از بین آنها دستمی
تر و پیرتر مادران و دختران نیز یکی از پیامدهاي چنین وضعیتی است. تفاوت در جوان

مشهود است. تفاوت در ها کامالًکند، در این تفاوتعنصر زمان که گیدنز به آن اشاره می
اند، در هویت متفاوتی که تجربه کردهزمانیيالگوهاي هویتی دو نسل به دلیل برهه

تر که هویت جنسیتی آنها شکل عنوان نسل مسنیابد. مادران بهجنسیتی آنان نمود می
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هاي جمعی و تحوالت ارزشی جدید، بحران هویتی کمتري را گرفته است، در مقابل رسانه
جنسیتی کامالًتر که هنوز هویتعنوان نسل جوانکنند، در حالی که دختران بهتجربه می

تري نسبت به هاي جمعی از هویت جنسیتی پاییناي ندارند، تحت تأثیر رسانهتثبیت شده
نسل قبلی خود برخوردارند. 

عنوان یکی از مشهود است. جنسیت بههویت کامالًينقش جنسیت در زمینه
ر دارد. درترین اصول در هویت هر فردي تحت تأثیر ساختارها و الگوهاي اجتماعی قرامهم

هاي یابی حائز اهمیت است. ویژگیاجتماعی است که در هویتيواقع، جنسیت برساخته
گیري هویت کند، در شکلاجتماعی که فرد در آن زندگی میيزمینهفرهنگی و پس

واقع، تعامل فرد با دیگران و اجتماع است که تا هاي هویتی نقش دارد. درجنسیتی و ارزش
هاي هویتی براي هر دهد و اجتماع است که ارزشي را شکل میحد زیادي هویت و

عنوان گروهی که در بستر اجتماعی کند. مادران بههر نسل تعریف میجنسیت و نیز،
هویتی آنها شکل گرفته است، ياند و شالودهتر پروش یافتههاي قويسنتی و داراي ارزش

ي. در مقابل دختران در جامعههویت جنسیتی مشخص و برساخته از اجتماع را دارند
اجتماعی کاسته شده است، قرار دارند از ـ هاي فرهنگیتر که از قدرت نفوذ ارزشمدرن

گاهی به هویت آاین مسئله در پایین بودن میزان آزادي عمل بیشتري برخوردار بوده،
تأثیر نیست. جنسیتی آنها بی

جدید که فرد يت جنسیتی در دورهعالوه بر این، نگاه بازاندیشانه و سیال به هوی
کند نیز در هویت جنسیتی افراد نقش دارد. مل میأهویت خویش تيهمواره درباره

از بدو تري بوده و جنسیت فرد تعیین شدهينامهبرخالف گذشته که فرد داراي زندگی
ارغ ازکرد، امروزه امکان کنش بیشتري براي فرد فتولد، مسیر زندگی را برایش تعیین می

جنسیت فراهم شده است. هویت مادران در زمانی شکل گرفته است که توان يمسئله
هاي اجتماعی و فرهنگی اند و هویت جنسیتی آنها ناشی از ارزشگري پایینی داشتهکنش

ویژه عنصر هاي جدید، بهختران با نفوذ ارزشموجود بوده است، در حالی که در بین د
هویت خویش داشته و فرصت يگري بیشتري در زمینهن کنشبازاندیشی، دختران امکا

چه هویت جنسیتی آنهاست را دارا هستند. تجدیدنظر در آن
عنوان نسل سنتی، در سنین کودکی و تحت با توجه به آنچه گفته شد، مادران به

هاي جدید تأثیر نهاد خانواده و خویشاوندان به معیارهاي هویتی خود دست یافته و رسانه
عنوان نسل مدرن و آنها دارند، در حالی که دختران بهيتأثیر کمتري بر هویت شکل گرفته

در معرض تحوالت گوناگون اجتماعی و فرهنگی، از هویت مشخص و روشنی برخوردار 
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هاي مختلف در حال تأمل و بررسی عبارت دیگر، دختران هنوز در بین گزینهنیستند. به
عنوان یکی از وه بر این، نگاه بازاندیشانه بهاند. عالندادهبوده و انتخاب نهایی انجام

هاي مسلط دوران مدرن نفوذ بیشتري در بین دختران داشته و آنها را به تکاپو وا ویژگی
دارد تا همواره خود را مورد تفتیش و بازنگري قرار دهند که این امر داشتن هویت می

کند.روبرو میجنسیتی پایدار را براي نسل جدید با چالش 
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