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 مقدمه

صلی جامعه به حساب می شان را افراد با گسترش پیوندهای خود، کنش شودآید و موجب میروابط اجتماعی هستة ا های

در سااااختار جامعه یسااانی  کنند و اط ای  هریه به اهداد خود دساااه یابندا همة افراد جامعه به نوعی در ی ش برای 

افراد در برقراری اریباط همچنی  های مختلف سرعه دهندا برقراری اریباط با دیگران هستند یا مبادالت خود را در طمینه

که  های جنسیتیهای مختلف بی  آنان وجود دارد، نظیر یفاوتهایی اط جنبهو کیفیه و کمیه آن یکسان نبوده و یفاوت

سه که در جریان جامعه ساختاری ا شی اط عوام  اجتماعی، فرهنگی و  پذیری و در هول دورة طندگی همواره منجر به نا

گیرد منجر به پذیری شک  میمردانگی و طنانگی که در جریان جامعها جدا شدن جنان اجتماعی مردان و طنان شده اسه

مروطه با یوجه به گساااترش اریباهات و ا (9، ص 1379)گرت،  مردان خواهد شااادا های گوناگون بی  طنان ویمایزات و یفاوت

ماس که ع وه بر نفع فی به نفع جمعی نیز میرهای فردی در جوامع،  هدی  با مد، میزان ای  اری جا نابع و ان ات و ینوع م

 اگیرد اط اهمیه خاصی برخوردار اسههایی که در دسترس افراد قرار میحمایه

  ااسهمتفاوت ها براساس جنسیه اط رسانه طنان و مردان یذائقة مصرف -

 «مطالب علمی»و  «سایر مطالب»، «سیاسی»، «مذهبی»، «احساسی»مطالب های مجاطی به یرییب اولویه، کاربران طن شبکه -

 کننداهای اجتماعی دنبال میرا در شبکه

 «مطالب علمی»و  «سایر مطالب»، «مذهبی»، «سیاسی»، «احساسی»مطالبهای اجتماعی نیز به یرییب کاربران مرد شبکه -

 کنندارا دنبال می

های یاریخی و سنتی بی  طنان و مردان در حال کم شدن اسها ای  کاهش با امروطه دنیاهای متفاوت طنانه و مردانه و یفاوت -

عی و فرهنگی همچون روابط اجتماعی، نظام نقش ها در سبک طندگی، ساختارهای اقتصادی، اجتماعواملی اط قبی  دگرگونی

 اهای اینترنتی ااا مریبط اسههای نوی  اریباهی به ویژه شبکهجنس در جامعه و خانواده، قشربندی اجتماعی، اریباط با فناوری

 شان کمتر اط مردان اسها های اجتماعی بیش اط مردان اسه اگرچه سابقه عضویهمیزان استفاده طنان اط شبکه -

 های اجتماعی اسهاهای طنان و مردان اط شبکهمنمتری  نوع کاربری« دانلود»و « پیگیری اخبار»، «چه» -

قه سرگرمی و گذران و : حفظ روابط با دوستان فعلی،ند اطهای اجتماعی به یرییب عباریاستفاده اط رسانه د اصلی طنان دراهدا -

کسب اه عات و اخبار، سرگرمی و گذران وقه و حفظ روابط با  در حالی که مردان به یرییب برای ،و کسب اه عات و اخبار

 کننداها استفاده میرسانه دوستان فعلی اط ای 

 دارندا یشتریب شیمحور گرامت  یهااما مردان به رسانه دهند،یم حیرا یرج یرییصو یهاعموماً پلتفرم طنکاربران  -

یم یجواب منف شتریها در یعام ت بمرد  یا همچنکنندیاستفاده م یها اط طبان مقتدر و رسماط طن شیاحتماالً ب هامرد -

 ارندییر به کار گو مثبه یریمیصم یدارند واژگان  یها یمااما طن دهند،
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سیه میبنابرای   ساس یفاوت جن ضای مجاطی را برای طنان و مردان متفاوت یوان چگونگی بنرهبر ا گیری اط اینترنه و ف

یواند درک درساااتی اط دنیای طنانگی و ها میرساااانهگیری اط های طنان و مردان در بنرهشاااناخه یفاوت در نظر گرفها

 هایافزایش شااتابان کاربران شاابکهخصااوص در جامعه در حال گذار ایران را برایمان یرساایم کندا همچنی  ه مردانگی، ب

ای، کند، برای یولید محتوای رساااانههای ای  ابزارهای اریباهی ایجاب میها و فرصاااهمجاطی و لزوم آگاهی اط آسااایب

بنابرای  در ای  پژوهش به مطالعه نقش  های اجتماعی به دسااه آوریمااخه کافی اط ذائقة کاربران طن و مرد شاابکهشاان

 پرداطیما میبا شیوه اسنادی های اجتماعی در استفاده اط شبکه جنسیه

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

ساس نظرسنجی سال  برا سپا( که در  شجویان ایران )ای سنجی دان ستان کشور میان افراد باالی  31در  1395مرکز افکار ا

اند که اط مجموع ای  کاربران های اجتماعی بودهدرصااد ایرانیان حداق  عضااو یکی اط شاابکه 8/52سااال انجام شااد،  18

 دهندا یدرصد را طنان یشکی  م 2/49درصد را مردان و  8/50های اجتماعی، شبکه

سنج جینتا سهیمقا سنج جیبا نتا سپایا ینظر شان داد که   یشیپ یهاینظر روند اط  یاجتماع هایشبکهیعداد کاربران ن

ستندا یصعود شبکه برخوردار ه سه گریکدیبا  یمعنادار یهایفاوت یاجتماع یهارفتار طنان و مردان در  به  اپیدا کرده ا

 اابندییادامه م زین  یآن  یدر فضا یواقع یایدر دن یتیجنس یهایفاوتهوری که 

شبکهارطیابی نقش ای  یفاوت ستفاده اط  صول طندگی ها در ا را وارد طندگی کاربران ایرانی کرده و  مدرنهای مجاطی که ا

پی دارد که ضااام   ها برای آننا درذائقة مصااارفی متفاویی اط رساااانه یهمتغیر جنساااکند نیز اهمیه فراوانی داردا می

سانهیاثیرگذاری در انتخاب ستفاده اط ر سانهها، پیامهای طنان و مردان در ا  های فرهنگیها نیز با یوجه به ویژگیهای ای  ر

( معتقد اسه که چون 1378) استریناییدر همی  راستا  اجتماعی مخاهبان طن و مرد، یاثیرهای متفاویی بر آنان داردا –

فاوت یادی ی به تیجنسااایاط نظر  های بن نان و مردان وجود دارد و هر یجر خاص و و روانی بی  ط تاثر اط شااارایط  ای م

 یوانند یجربه خاص خود را اط هر رسانه داشته باشنداهای متفاوت اسه، طنان و مردان میوضعیه

 
نوع اه عایی اساه که برای ( نیز ضام  اشااره به اینکه سا  افراد، همراه با جنس آنان یعیی  کننده 1383عبداللنیان )

سم ذخیره»کند که کنند؛ یاکید میطندگی جمعی و ادامه آن ذخیره می ها در ذه  ساطی اه عات و باطیولید ارطشمکانی

 (110ص  ،1396نژاد، )میرفردی و ولی«ا و نظام ارطشی طنان و مردان متفاوت اسه

 
 یهاو یفاوت هایژگیکه دربردارنده و یابه عنوان مقولهطنان و مردان  یکیولوژیزیف یهایوجه به یفاوت معاصااار در دوران

 هیعجم ، صرفاً اط منظرسیهجناساس، نگاه ما به   یا بر ارسدیبه نظر م حیاسه، صح یفرهنگ و یروانشناخت ،یاجتماع

را با یوجه به  یاحتمال یرفتار و یفرهنگ یهایژگیاط و یااساااه که مجموعه یریبلکه به عنوان متغ ساااه،ین یشاااناخت

(زن و مرد)جنسیت 

تفاوت های روانی بین زنان و مردان

تفاوت در استفاده از شبکه های اجتماعی

و سن( زن و مرد)جنسیت 

تفاوت ارزش ها در ذهن و نظام ارزشی زنان و مردان

تفاوت در استفاده از شبکه های اجتماعی
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ساب یهایفاوت سابیو غ یاکت شبکه در بر داردا یراکت  وایس ،اط جمله یلگرام یاریباه یابزارها زین ینترنتیا یهامنظور اط 

 اپ، وایبر، الی ، فسبوک، یوییوب، ایسنتاگرام و ااا اسها

ساس رویکرد  شنودی»برا ستفاده و خ ساطوکار و نوع یوان یفاوتمی« ا سانهبنرهها در  های گیری کاربران طن و مرد اط ر

فرد، محتوای رساااانه را برای  ؛گویدگری مخاهبان میجمعی را یبیی  کردا ای  نظریه با یاکید بر اصااا  فعال و انتخاب

ها برای ایجاد ها دسااتکاری شااود اط رسااانهیوسااط رسااانهذه  مخاهب کندا به جای اینکه ارضااای نیاطهایش انتخاب می

مخاهب فعال اسااه یعنی در رفتار اریباهی خود دارای  ،کندا براساااس ای  نظریهخواهد، اسااتفاده میمیی که یاثیرهای

گیرد که رسانه خاصی را انتخاب و اط آن استفاده کند یا نیاطهایش را برآورده کند انگیزه و هدد اسه، مخاهب یصمیم می

اجتماعی و طمینه روانشااناختی محیط خود اسااها در ای  راسااتا اگر دو های و در انتخاب رسااانه خاص، یحه یاثیر مولفه

یوانیم ادعا کنیم که طن و مرد های روانشااناختی، متفاوت اط یکدیگر در نظر بگیریم، میجنس طن و مرد را اط حیث طمینه

ه معیارهای متنوع و ها هسااتندا طنان و مردان ممک  اسااهای متفاویی یحه یاثیر عوام  اجتماعی مانند رسااانهبه گونه

ا نیز های خاص داشته باشندا ای  موضوع برای انتخاب موضوعات مورد استفاده در رسانهشاید متفاوت برای انتخاب رسانه

های ها اریباط برقرار کرده و اسااتفادههای متفاویی با رسااانهیوانند به شاایوهبرای دو جنس طن و مرد صااادا اسااه و می

 (113و  112صص  ،همان)باشندا  متفاویی اط آننا داشته

 های اجتماعی از شبکهو مردان نوع مطالب مورد استفاده زنان 

های مجاطی درصد اط کاربران طن شبکه 35/50انجام دادند  1396براساس یحقیقی که دانشجویان دانشگاه ینران در سال 

سی،  صد مطالب مذهبی 45/22مطالب احسا سی،  28/14 ،در سیا سخگویان مطالب  صد اط پا سایر مطالب  8/6در صد  در

 کننداهای اجتماعی دنبال میدرصد مطالب علمی را در شبکه 12/6های اجتماعی و  موجود در شبکه

درصد مطالب سیاسی،  18/25درصد اط مطالب احساسی،  94/46های اجتماعی بر همی  اساس، کاربران مرد عضو شبکه

 کنندادرصد نیز  مطالب علمی را دنبال می 08/4درصد سایر مطالب و  76/4ذهبی، درصد مطالب م 04/19
 

  
 مردان زنان

 

های یاریخی و سنتی بی  طنان و مردان در حال کم شدن اسها ای  کاهش امروطه دنیاهای متفاوت طنانه و مردانه و یفاوت

سبک طندگی، ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچون روابط اجتماعی، نظام نقش  با عواملی اط قبی  دگرگونی

احساسی

50%

مذهبی

23%

سیاسی

14%

سایر مطالب

7%

علمی

6%

احساسی مذهبی سیاسی سایر مطالب علمی

احساسی

47%

مذهبی

25%

سیاسی

19%

سایر مطالب

5%

علمی

4%

احساسی مذهبی سیاسی سایر مطالب علمی
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های انسااانی در مناهه جنس در جامعه و خانواده، قشااربندی اجتماعی، بوم شااناختی انسااانی و یوطیع و پراکنش گروه

شک مختلف، مناجرت شدن و  شوری، پدیده جنانی  صری اط هویهای درون و برون ک ه نوپدید جنان وهنی، گیری عنا

های فردی و اجتماعی، ساابک فراغه و مصاارد های اریباهی و اه عایی، وضااعیه آموطشاای و آگاهیابزارها و فناوری

سه فرهنگی شنایی و اریباط با فناوریمریبط ا ضعیه آ صه جدید، کاهش یفاوت بی  طنان و مردان در و ی هاا در ای  عر

و دهد طنان و مردان اط نظر عضرنتی دور اط انتظار نیسها نتایج ای  پژوهش نشان میهای اینتنوی  اریباهی به ویژه شبکه

ها ای که مردان در طمینه عضاااویه در ای  شااابکههای اجتماعی با هم یفاوت دارند به گونهبودن یا نبودن در شااابکه

شبکهپیش ستفاده طنان اط ای   سابقه عضویهها بیش اط یاطندا اما ای  یفاوت طیاد نیسها میزان ا سه اگرچه  ان شمردان ا

 کمتر اط مردان اسها 

و  ر برخی مناهه نیمه ساانتی و محرومهای اجتماعی و فرهنگی دحضااور طنان در عرصااهکم رنگ بودن اط سااوی دیگر 

همچنی  باطدارندگی آداب و رسوم  اها و امکانات فرهنگی و اجتماعی نیز قاب  یوجه اسهبه فناوری آننا نداشت  دسترسی

سنتی و محلی برخی مناهه کشورمان در طمینه حضور طنان در اجتماع نیز حائز اهمیه اسها ای  دالی  باعث شده اسه 

شود طنان پس اط ، موجب میدر فضای مجاطی های یاد شدهمحدودیه فقدانفضای اجتماعی، فضایی مردانه یلقی شود و 

اسااتفاده کنندا همچنی  در جامعه ایرانی به هور عام و در  اط ای  فضاااایی بیشااتر اط مردان اط دسااترساای به چنی  امکان

ساااط شااود و همی  موضااوع طمینهمناهه ساانتی به هور خاص، طن به عنوان نماد شاارم و حیای اجتماعی شااناخته می

اط طنان در جامعه  شیب مردان یماعاجت -ینیع رفتار و یرونیوجنه بگرا بودن طنان در مقایساااه با مردان اساااه که درون

 نمود داردا 

ه ب گرانیکه کاربران در خلوت خود و بدون اریباط چنره به چنره با د اسااه  یا ینترنتیا یهاشاابکه یهایژگیاط و یکی

 اریباط یهایژگیو و هیماهکنندا اقدام می گریو اساتفاده اط مطالب کاربران د افهیدر و پرداطش و فرساتادن مطالب خود

ر که د یعنوان نمونه، طن به اکنندیم جادیرا در یعام ت ا ییطداجسارت و شرم یاسه که نوع یابه گونه یمجاط یدر فضا

نه هنزگو ایو  یاحساااساا ،یانتقاد مطالب انیشاارم مورد انتظار، به ندرت به ب یژگیبا یوجه به و ،یاجتماع ینیع یفضااا

ستفاده ب گونه یا فرستادن و افهیبه در یبه آسان یمجاط یممک  اسه در فضا پرداطد،یم طنان  رشتیمطالب اقدام کندا ا

ضا شبکه یمجاط یاط ف سه؛ و  یقاب  یحل زین یگرید گاهیاط جا یاجتماع یهاو  س یژگیا سا با  هسیطنانه که در مقا یاح

سه، اط  شتریمردان ب ضا سو، و کمبود کیا شی(  ینیع یف  گذران اوقات یبرا)امکانات و مراکز فرهنگی، یفریحی و ورط

سو ساخته یا اط هر یموجود برا نهیرا به عنوان گز ینترنتیا یهاشبکه گر،ید یفراغه، اط  سا انیآن به ب هیطنان  سات اح

 (118 یا 116ص  ،1396 نژاد،یو ول یرفردیم)ا و گذران اوقات فراغه مورد استفاده قرار دهند یعنوان ابزار سرگرم به ای پرداخته و

شبکه ستفاده محتوایی اط  سی بی  طنان و مردان در اولویه ا ضای اجتماعی جامعه دارد های اجتماعی قرارمطالب احسا ا ف

شکار چندان روا نمی شک  عینی و آ سات فردی و اجتماعی را برای جوانان به  سا یواند یا حدودی در دارد، میکه بیان اح

ضای عینی جامعه، برای طنان و اولویه  سات در ف ست  بروط احسا سند دان شدا ناپ سی یاثیرگذار بوده با یافت  مطالب احسا

شبکه سه که  شده ا سی خود مردان باعث  سا های اجتماعی را به عنوان مجرا و مجالی برای پیگیری نیاطها و ع ئه اح

استفاده کنندا بدینی اسه مطالب احساسی صرفاً مطالب  های اینترنتییافته و بیشتر اط مطالب احساسی و عاهفی شبکه

های احساسی را ای اط احساسات شام  احساسات همدردانه، انسانی، نوع دوستانه و ظرافهرمانتیک نیسه بلکه مجموعه

 اجتماعیگر و منتقد اسااها بر ای  اساااس، اهمیه و اولویه موضااوعات گیردا نساا  جوان امروطی  نساالی مطالبهدربرمی

 (120، ص 1396نژاد، )میرفردی و ولیجامعه و جنان برای طنان و مردان دانشجو نیز در ای  راستا قاب  یحلی  اسها 
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 زنان و مردان های اجتماعی نوع کاربری شبکه

شان داد، نتایج یحقیه میرفردی و ولی  های طنان و مردانمنمتری  نوع کاربری« دانلود»و « پیگیری اخبار»، «چه»نژاد ن

شبکه سها چه به جنه ابزاری برای اریباهات روطمره کاربردهای فراوانی داردا پیگیری اخبار به جنه اط  های اجتماعی ا

گوناگون داخلی و خارجی اط اهمیه باالیی برخوردار اسااها دانلود نیز نیاط و ضاارورت اه ع یافت  کاربران اط رخدادهای 

میه باالیی برخوردار اسااه اما در اولویه سااوم اسااتفاده قرار گرفته اسااها اگرچه برای جوانان به ویژه دانشااجویان اط اه

نوع  های همسااانییواند یکی اط طمینههای یلفنی میها و پیامکهای اینترنتی نساابه به هزینه یماسیر بودن یعرفهارطان

، ته شودا در استفاده اط اینترنهها یوسط طنان و مردان و همچنی  اولویه بندی نوع استفاده در نظر گرفاستفاده اط شبکه

مطالب گوناگون( و دانلود به یرییب، هزینه کم، هزینه متوساااط و هزینه طیادی دارندا اگر  چه، خواندن مطالب )اخبار و

ستفاده برای برخی کاربران یغییر پیدا کندا به  سه اولویه بندی نوع ا شد ممک  ا سترس کاربران با اینترنه رایگان در د

نتی های اینتربرای شرایط اقتصادی یعرفه ،نوع استفاده و خشنودی در ای  طمینه متاثر اط عاملی چون هزینهرسد نظر می

های اریباهی )چه(، خبری و دانلود، به مثابه یکی اط شااارایط یاثیرگذار اجتماعی که در و نیاط و جذابیه برای اساااتفاده

های طیاد در روابط چنره به چنره طنان و مردان در حدودیهشااود، باشاادا منظریه اسااتفاده و خشاانودی بر آن یاکید می

ها در فضااای مجاطی اسااها شاادگی اط ای  محدودیهه به ویژه برای طنان در پریو رهاجوامع ساانتی باعث گرایش به چ
 (121، ص 1396نژاد، )میرفردی و ولی

 یاجتماع یاستفاده از شبکه ها های زنان و مردان در اهداف و انگیزه

سال یحقیقی که ذکایی و ولیدر  س»یحه عنوان  1394نژاد در  شنا سانه یگونه   اندانجام داده« یاجتماع یهاکاربران ر

که عباریند  های اجتماعی وجود داردرسانه ها برای استفاده اطدهد که سه دسته اط اهداد و انگیزهشواهد یجربی نشان می

 : اط

 
 

 ی وسرگرم های اجتماعی به یرییب عبارت اسه اط: حفظ روابط با دوستان فعلی،رسانهاستفاده اط  سه هدد اصلی طنان در

سرگرمی و گذران وقه  را در حالی که مردان به یرییب برایگذران وقه و کسب اه عات و اخبا کسب اه عات و اخبار، 

اهداف و انگیزه ها

دسته اول

سرگرمی و گذران وقت

کسب اطالعات و اخبار

حفظ روابط با دوستان

یافتن دوستان قدیمی و ارتباط گیری
با آنها

دسته دوم

بحث و گفتگو

حفظ روابط با اعضای خانواده و فامیل

اطالع رسانی و آموزش به دیگران

ابراز احساسات و عواطف

دسته سوم

زیرنظرگرفتن دیگران و فضولی

کسب پرستیژ اجتماعی

خودشناسی و همسریابی



6 

 

دهد: طنان در مقایسه با مردان ان میکنندا مقایسه درصدها نشها استفاده میرسانه ن فعلی اط ای ط با دوستاو حفظ رواب

 (54، ص 1394)ذکایی و حسنی، ا کنندیماعی دنبال مهای اجتیری را در استفاده اط رسانهاجتماعی و احساسی هایانگیزه

شبکهیوطیع فعالیههمچنی   سانههای  صی تای کاربران ر س  و یح سب جنس،  هایی دارد؛ یفاوت های اجتماعی بر ح

 (56، ص همان) ای دارندابیش اط طنان فعالیه شبکهمردان اندکی 

های بی  طنان و مردان اسااه، اما طنان در مقایسااه با مردان انگیزه با اینکه ساارگرمی و گذران وقه اط اهداد مشااترک

 (59ص  ،همان) کننداهای اجتماعی دنبال میدر استفاده اط رسانه یری رااجتماعی و احساسی

 دو حوزه مورد عالقه زنان و مردان روابط اجتماعی و خبر

ها که مرد دهدینشان مهای اجتماعی انجام داده اسه بر روی کاربران شبکهالکساندرا آیاناسوا  2016در یحقیقی که سال 

اریباط  یبرا یاجتماع یهاپلتفرم  یکه طنان اط ا یدر حال برندیکسب اه عات به کار م یبرا شتریرا ب یاجتماع یهارسانه

 ا کنندیافراد استفاده م گریبا د

 یهاخود )مانند ماجرا یمسائ  شخص شتریدر پلتفرم خودشان ب طنانجام داد، کاربران  بوکسیکه ف یپژوهش هبه

 اکنندی( گفتگو ماسهی)مانند س یریموضوعات انتزاع ةها دربارمرد یول گذارند،یشان( را به اشتراک مو روابط یخانوادگ

 یبندها را بسته به موضوع دستهو آن  یپلتفرم خود را یحل دیجد یهااط استایوس ونیلیم 1.5 بوکسیف قاتییحق میی

 که مردان و طنان نشان داد جیشدا نتا یابیمخاهبان ارط یهاو واکنش یتیجنس حاتیکردا سپس هر موضوع بر اساس یرج

یولد و  یها)مث  جش « طنانه»کاربران موضوعاتِ مشخصاً  ع وههب دهند،ینشان م یشتریب ةع ق یبه موضوعات خاص

( هی)مث  ورطش و یفکرات عم« مردانه»موضوعات مشخصاً  ةدربار کهیدر حال کنندیم کیال شتری( را بیخانوادگ حاتییفر

 ادهندینظر م شتریب

 دیها را به اشتراک بگذارندا شاقه ندارند که آنع  یقدر به موضوعات انتزاعبرداشه کرد که طنان آن هور یا یوانینم البته

ینظرات خود را اظنار م یباشدا در واقع، طنان وقت یمنف یهاباطخورد  یآن  یکاربران طن در فضا یحرفکم  یاط دال یکی

  ییمار ،ییایتانینگار براسه که روطنامه ترییدر یو یشیمثال واضح آطما کیا کنندیم افهینظرات مزاحم در شتریب کنند،

منتشر  یتیمردان سلبر ایرا اط طنان  ییهاهییدر آن یو کردیدرسه کرد که وانمود م یحساب جعل کیب م انجام دادا ب م 

 انیشا شیافزا حینظرات ضدطن و وق یو حت زیآم ینظرات یوه کرد،یم یرا خانم معرف هیییو کی ةسندیاو نو یا وقتکندیم

 داشتندا ییوجن

  یگارد هیسااانظر خوانندگان در وب ونیلیم 70  ی: یحلکردیم دییرا یأ جهینت  یهم زیانجام داد ن  یکه گارد یقییحق

 سایه یرجمان(باطیابی اط وب ،24/10/1397، آیاناسوا) نفر طن بودندا 8  ینگارِ مورد یوهروطنامه 10نشان داد که اط هر 

 های انتخابی زنان و مردان پلتفرم

ها آن یصحبه کنند، پلتفرمِ انتخاب یچه موضوعای ةدربار یاجتماع یهاطنان و مردان دوسه دارند در رسانه نکهیبه ا بسته

محور مت  یهااما مردان به رسانه دهند،یم حیرا یرج یرییصو یهاهم متفاوت خواهد بودا کاربران خانم عموماً پلتفرم

  یآن  یودارند، اما مج ت گفتگ ییرطنانه یکاربر یمبنا نستاگرامیو ا بوکسیف نترسه،یدارندا در واقع، پ یشتریب شیگرا

 دارندا یشتریکاربران مرد ب (Digg) گید ای (Reddit) هیمانند رد

  یلادر دانشگاه ی یشناسجامعهکنند و به اشتراک بگذارند؟  دییول یرییصو یدارند محتوا شیگرا شتریچرا طنان ب حال

وامع طنان در خانواده باشد: در یمام ج یپاسخ، نقش سنت دیباور اسه که شا  یبر ا دنبرگیی  یکایربه نام کشور استونی 

انه اسه که طن یتییداوم مدرن فعال نستاگرامیا ب،ییری یبدبودندا  یخانوادگ یهاطنان مسئول گرفت  عکس خیدر هول یار

 آغاط شدا یعکاس افت ی هیبا عموم
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 قاتییحق ةمثال در پروژ ی: براگذارندیم یاط مردان سلف شیچرا طنان ب میکند بفنمکمک  قهیحق  یا دیشا  یهمچن

 یطنانه همواره به شکل یهایو مشخص شد یعداد سلف یشنر جنان بررس 5اط  نستاگرامیا یسلف 3800 ها،یسلف یرو

احتمااًل  رندیگیم یسلف ادیکه ط یمردان دهدینشان م ویاوها یدولتدر دانشگاه  یامطالعه یاسها حت شتریمعنادار ب

ها خوب ژسه دختر شودیکه باعث م سهین یزییننا چ یاستعداد عکاس اما دارندا زیستجامعه ای فتهیخودش یهاهیشخص

 سایه یرجمان(باطیابی اط وب ،24/10/1397، آیاناسوا) ارندیبگ

 های اجتماعی انگیزة زنان و مردان در ارسال محتوا به شبکه

ظر مردان و طنان اط ن اما امیبگذار رییأث یبه خوب گرانید یاسه که رو  یا «عکس ژهیبه و» ییما اط ارسال هر محتوا ةزیانگ

  یه دوربب میپریره با نگاه مستق یهاعکس شترینمونه، طنان ب یبا هم متفاویندا برا یاجتماع یهاخود در رسانه باطنمایی

کاربران   یهم در کنارشان باشندا همچن گریدکه افراد  دهندیم حیرا یرج یقد یمام یهااما مردان عکس کنند،یارسال م

 ادهدینشان م یرانهیماجراجو ییها را در فضاکه آن کنندیخارج اط خانه ارسال م یهاسعک شتریمرد ب

 یتیسجن یهاشهیاند که نوجوانان اغلب کلیر هستند؛ مطالعات متعدد نشان دادهکاربران جوان پررنگ انیها در میفاوت  یا

 یهاعکس شترینمونه، دختران نوجوان احتماالً ب یشک  دهندا برا یاجتماع یهاخود را در رسانه ةیا وجن برندیرا به کار م

 اااو  پرخطر یهاکه به رفتار گذارندیرا به اشتراک م یرییصاو شتریها بپسر یول کنند،یاط خود منتشر م زیبرانگ محبه

 (ایخانگ واناتی)عکس ح گذارندیبه اشتراک م« بانمک» یهاها عکساط پسر شیها بدختر  یمربوط هستندا همچن

شگاه نورث یاپژوهشگران در مطالعه  یهمچن سترن دردر دان سانه افتندیوِ خود  یاجتماع یاهکه کاربران مرد عموماً در ر

ستند منم صورا اط آنچه ه س ةخ قان یهاکار شتریو احتماالً ب کنندیم رییر ی شته، مو یم شیرا نما لم،یف ای یقیخود، نو

اط طنان دسه به  یمیکه یننا ن یدر حال کنندیگزارش م  یکه آثار خود را آن  نددو سوم مردان گزارش کرد باًیا یقردهند

 سایه یرجمان(باطیابی اط وب ،24/10/1397، آیاناسوا) اطنندیکار م  یا

 های اجتماعی در پلتفرم ارتباطاتنحوة 

 یاجتماع یهادر پلتفرم یکام ً متفاوی یهاکه طنان و مردان به شک  دهندینشان م  یهمچن یاجتماع یهارسانه یهاداده

ها در یعام ت مرد  یا همچنکنندیاستفاده م یها اط طبان مقتدر و رسماط طن شیاحتمااًل ب هامرد اکنندیاریباط برقرار م

 ارندییر به کار گو مثبه یریمیصم یدارند واژگان  یها یمااما طن دهند،یم یجواب منف شتریب

کاربر هزار  68 یهاهیاط آپد 1استایوس ونیلیم 15.4 ،یاا مطالعهبرندیبه کار م یریها را احساسطنان واژه  یهمچن

 ی(، روابط اجتماع"عشه"، "خوشحال" ،"طدهجانیه"که احساسات مثبه )مانند  یواژگان دادنشان  ،بوکسیف

 کنند،یم فی( را یوص"مسسسخره" ،"یییلیخ یلیخ" ،"یلیییخ")مانند  یدییأک یهادی( و ق"خانواده"، "دوستان")مانند

، "دوله"ند )مان اسهیمریبط با س یبودند و واژگان محور قهیاندا در مقاب ، موضوعات مردانه حقغالباً یوسط طنان به کار رفته

 ( را در خود داشتندا"طهمبار"، "بردن"، "فص "، "فویبال"(، ورطش و رقابه )مانند "اتیمال"

انشگاه اط د یدادا پژوهشگران صیرا یشخ یاجتماع یهاکاربران رسانه هییننا بر اساس سبک نوشتار، جنس یوانیم  یهمچن

 یموجیاط ا ترشیکه طنان ب افتندیکردند و در یرا بررس ترییطبان کاربران یوشنر بالتیمور آمریکا در پژوهشی  نزیجان هاپک

!( و ع مه یعجب )  یچند ،یسینو اختصار ملهدارند، اط ج یع ئم نگارش یرو یشتریب یافراه دیو یأک کنندیاستفاده م

مث   ییهادییاما یأ روند،یغالباً یوسط طنان به کار م زین« جالب بود یلیخ»و  «یوا»مث   یع مه درنگ )؟!(ا اصط حای

 اکنندیرا اغلب مردان استفاده م (yeah) «نهیهم»

                                                           
شان دارند آن را ببینندا به نوعی یک اع نیه عمومی اسه برای مخاهبانتانا شماره شما را در گوشیخواهید یمامی مخاهبانی که عکس یا فیلمی اسه که می - 1

 .اید و یا حاله و احساسی باشد که داریدیواند چیز جالبی باشد که دیدهمی
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)هم  یواژگان ةگزارهزار  10مطالعه همسو اسها محققان   یبا ا زین یتریئکاربر یوهزار  14 یمحتوا  ییحل یهاافتهی

 طن سندگانیکه نو افتندیکردند و در یی( را شناسایو ع ئم نگارش هایموجیا مث  ،یاواژهشبه یهاها و هم گزارهواژهیک

( و "ننننه یواااااا"ها )مانند واژه راستانداردیغ یهج شتریب کنند،یم ستفاده( ا"م "، "یو")مانند  یشخص ریاط ضما شتریب

کاربران مرد  انیو یابو در م رمؤدبانهیغ یهاواژه گر،ید یا اط سوبرندی( را به کار م"اااا"، "اومممم"دوپنلو )مانند  یهاواژه

 داشها یشتریب اریرواج بس

 2ستیفیمارک گر اسها شتریب رواج دهند،  یآن  یطبان آطاردهنده را در فضا ایشوند  1یرولها مرد نکهیاحتمال ا  یهمچن

تفاده اس نترنهیها اط امریبط باشد که مرد قهیحق  یبه ا دیبودن مردان شا یرول شتریرواج ب دیگویم ،یاستاد روانشناس

 رو انجام دهندا در در اریباط رو یوانندیها نمکه برخ د طن یرکا زند،یبر رونییا خشم خود را ب کنندیم

که کاربران طن  یبا طمان سااهیدر مقا گر،ید یقاییگروه یحق کی ةبه گفت رساادییر به نظر مآنکه، طبان مردان مالکانه جالب

صحبه م ةدربار بوکسیف سر خود  سر» ةدربار یکاربران مرد وقت کنند،یهم صحبه م« هم  ریضم شتریب کنند،یخود 

 سایه یرجمان(باطیابی اط وب ،24/10/1397، آیاناسوا) ابرندیم ررا به کا« م-َ» یملک

 گیری نتیجه

ساس ویژگیها و طن هامرد شک  یواقع یدر طندگشان، های اجتماعیهای فیزیولوژیکی و نقشبرا اط اریب یمتفاوی یهابه 

ستفاد نوع، نحوه، اهداد و انگیزه طندگی واقعی آننا در عتاًیو هب کنندیبرقرار م سانه ةا  انیز باطیاب دارد یاجتماع یهااط ر

سائ  متفاوی ةها دربارآن ستفاده می گذارند،یمطلب م یم شان اط محتواهای متفاوت ا ساس نیاطهای  یهاپلتفرمکنند، بر ا

ای، درک بنابرای  برای یولید محتوای رسانها رندیگیبه کار م یطبان را به شک  متفاوی یو حت دهندیم حیرا یرج یمتفاوی

 ها ضروری اسهااخه کافی اط ای  یفاوتدرسه و شن
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