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اي در ایران  سنجش تأثیر جنسیت بر مصرف رسانه
  )هاي پیمایشی ملی تحلیل ثانویه داده(

  اکرم علیپور درواري،  حسین حسنی،  عبدالحسین کالنتري

ها و ترجیح و اولویت دادن برخی حلیل تأثیر متغیر جنسیت بر مصرف رسانهت هدف این مقاله: چکیده
ها و مطالعاتی که در زمینه نسبت میان رسانه. در جامعه ایران است ها و محتواهاي آنها از این رسانه

جنسیت صورت گرفته است، بیشتر بر مباحثی همانند بازنمایی، تحلیل دریافت و ژانرهاي مورد عالقه 
هاي گوناگون اي در مصرف و استفاده از رسانهکنندهبه طورکلی، جنسیت نقش تعیین. اندزنان پرداخته
اي در اي مورد استفاده از این منظر جایگاه ویژهعات مرتبط با نوع و محتواهاي رسانهدارد و مطال

ها، بر زنان هاي صورت گرفته درباره مصرف جنسیتی رسانهبیشتر پژوهش. مطالعات ارتباطی دارد
وجه ها و جنسیت، با اولویت به زنان مورد تاند؛ در اینجا نیز توجه به موضوع نسبت رسانهمتمرکز شده

هاي به عبارت دیگر، مسأله اصلی در اینجا این است که جنسیت در استفاده از رسانه. قرار گرفته است
کننده کنند تا چه میزان عاملی تعیینهاي مختلفی که ایجاد میگوناگون با توجه به رضایتمندي

استثناء رسانه به  -هاي این پژوهش حاکی از این است که در مجموع جنسیت یافته. شودمحسوب می
در نوع رسانه مورد استفاده در  -نوین اینترنت، که همانند اکثر نقاط جهان تحت سلطه مردان قرار دارد

کم از تواند دال بر برابري جنسیتی در ایران، دستمی شود کهکننده محسوب نمیایران عاملی تعیین
  . اي باشدمنظر مصرف رسانه

  .اياي، مصرف رسانههاي ماهوارهها، شبکهون، جنسیت، رادیو، رسانهاینترنت، تلویزی: هاي کلیديواژه
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 مقدمه و طرح مسأله. 1
اي هاي نوین، نقـش عمـده  هاي جمعی و چه رسانهها، چه رسانهدر عصر حاضر رسانه

اي در تغییـرات فرهنگـی،   هـا نقـش عمـده   رسـانه . کننـد در زندگی جمعی افراد ایفا مـی 
کنند، به همین دلیل،  ایفا می... سازي اعضاي جامعه و ی، آگاهبخشاجتماعی شدن، هویت

هـاي مختلـف اجتمـاعی    ها از جهات گوناگون و در میان گروهمصرف و کاربرد انواع رسانه
هاي مختلف اجتماعی بنا بر متغیرهاي  به عبارت دیگر، گروه. مورد توجه قرار گرفته است

انـد؛ جنسـیت، از جملـه    هـا پیونـد خـورده   هاي با رسانفرهنگی به گونه-مختلف اجتماعی
ها جایگـاه  هاي آنان از رسانهمخاطبان و استفاده ترین متغیرهایی است که در تحلیل مهم

اشـاره کـرده اسـت، تفکیـک اسـتفاده از      ) 1382(کوئیـل  طور که مکهمان. خاصی دارد
هـا هماننـد   وهشاي دارد و در برخی از پـژ  دیرینه ها بر اساس عامل جنسیت سابقهرسانه

هاي طرفدار حقوق زنان، استفاده هاي مرتبط با جنبشتحلیل دریافت، تحت تأثیر نظریه
بـیش از  . ]12[ از رسانه همواره و مشخصاً تحت تأثیر عامل جنسیت معرفی شـده اسـت  

هـاي جنسـیتی در حـوزه    پنجاه سال است که پژوهش درباره مخاطبان بر حسب تفـاوت 
  .]17[گیرد هاي فمینیستی صورت می وهشها و پژمطالعات رسانه

ها و متغیـر جنسـیت در جامعـه ایـران نیـز از اهمیـت زیـادي        نسبت رسانه ي مطالعه
. اي و ترجیحـات زنـان اهمیـت دارد   ویژه در مورد مصرف رسانهاین امر به . برخوردار است

برجسـته   یکی از دالیل این موضوع، ناشی از روندهاي اخیر اجتماعی در جامعـه ایـران و  
-که به تبع آن مطالعه خواسـته  هاي گوناگون اجتماعی استشدن حضور زنان در عرصه

اي آنـان را  ها، نیازها و مصارف فرهنگی زنان و به طور خاص، مصرف و ترجیحات رسـانه 
اي زنان در ایـران نشـان   به عالوه، تحقیق در مورد نوع مصرف رسانه. کندحائز اهمیت می

اي در  هاي فعاالن حقوق زنان در غرب، بـا وضـعیت مصـرف رسـانه    خواهد داد که دغدغه
به عبارت دیگر، این مطالعه نشـان خواهـد داد آیـا مسـائل     ! جامعه ایران چه نسبتی دارد

تمـایز  یا داراي تفـاوت بافتـار اجتمـاعی یـا     اي زنان ایرانی همانند زنان غربی است رسانه
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شـود  اي که سبب مـی  باشد، به گونه می غرب با زنان تاریخی مطالبات عامه زنان در ایران
  .اي زنان ایران مشابهتی با زنان غربی نداشته باشدتا الگوي مصرف رسانه

ها در ایـران بیشـتر بـا    کاوش درباره اهمیت و تأثیر متغیر جنسیت در مطالعات رسانه
ی توان به مطالعـه مسـائل اجتمـاع   تکیه بر وضعیت زنان صورت گرفته است؛ از جمله می

، قرائت زنان ]6[آموز تهرانی ، مطالعه مصرف فرهنگی دختران دانش]8[زنان در اینترنت 
و مصـرف   ]9[اي هـاي مـاهواره  ، خوانش مخاطبان از سریال]1[هاي تلویزیونی از سریال

اي با وجـود ایـن، مطالعـه   . اشاره کرد ]13[اي و نگرش به طرحواره جنسیتی زنان رسانه
هـاي  تکیه بر متغیـر جنسـیت، مصـرف و اسـتفاده از انـواع رسـانه      که به صورت جامع با 

هاي تجربی مورد مطالعـه قـرار دهـد،    جمعی و فردي را در مقیاس ملی و با اتکاء به داده
هدف پژوهش حاضـر پرکـردن ایـن خـأل پژوهشـی و بحـث دربـاره        . صورت نگرفته است

هاي آن براي جامعه ایـران  تاي مردان و زنان و داللهاي رسانهتفاوت ترجیحات و اولویت
ها پرداختـه و  در همین راستا، این نوشتار در ابتدا به مسائل مرتبط با زنان و رسانه. است

اي زنان و به ویژه ژانرهاي زنانه را مـورد توجـه   هاي مرتبط با مصرف رسانهسپس دیدگاه
  .هاي پژوهش پرداخته است شناسی به تحلیل یافتهقرار داده و در بخش روش

  مالحظات نظري. 2
  هازنان و رسانه. 2-1

زنان بـه عنـوان   : شامل اي زنان یا نسبت زن و رسانه بیشتر از سه منظرمصرف رسانه
اي هاي بازنمایی زنـان و نیـز محتواهـاي رسـانه    اي، شیوهتولیدکنندگان محتواهاي رسانه

ین موضوع اشاره دسته نخست به ا. ]7[ زنان مورد توجه قرار گرفته است ي مورد استفاده
اي حضـور فعـال داشـته و    هـاي رسـانه  دارد که زنان تا چه میـزان در نهادهـا و سـازمان   

سـازي و  هـاي مـدیریتی و تصـمیم   توانـد طیفـی از نقـش    ایـن امـر مـی   . تأثیرگذار دارند
اما مروري بر تحقیقـات صـورت    ،اي را دربرگیردگیري تا تعداد کارورزان زن رسانه تصمیم

هـاي  تـرین دغدغـه  هـا از عمـده  دهد که نحوه نشان دادن زنان در رسـانه گرفته نشان می
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تصاویر زنان در : کند بیان می) 2008( 1طور که راکوفهمان. پژوهشگران این حوزه است
. هاي بسیاري را براي محققان این حوزه به وجـود آورده اسـت  ها مشکالت و چالشرسانه

اي هماننـد  اي مختلف واقعـی و تخیلـی رسـانه   نوع، کیفیت و شمار تصاویر زنان در ژانره
   .]16[ ها استت مورد توجه محققان رسانهفیلم، تلویزیون و مخصوصاً مجالت موضوعا

 1960نیز بر این مهم تأکید دارد که در واقع تصاویر زنـان از دهـه   ) 2007( 2هامنتور
ال از ویر آیـده به کنکاش درباره برساخت تصـ ) 1965( 4»راز زنانگی«در  3که بتی فریدان

هـا  ن فمینیسـت رسـانه  زنانگی پرداخت، به یکی از موضوعات کلیدي مورد عالقه منتقـدا 
اي بـه  گذشته بازنمایی رسـانه  ي هدر همین راستا، طی چهار ده. ]19[تبدیل شده است 

ایـن مسـأله   . چالشی عمده به ویژه براي محققان طرفدار حقوق زنان تبدیل شـده اسـت  
هاي همسریابی و دانلـود پورنـوگرافی از طریـق    کال جدید از جمله سایتامروزه نیز به اَش

هـا بـه واسـطه    کـه نفـوذ رسـانه    تـوان ادعـا کـرد   درواقع، مـی . هاي همراه ادامه داردتلفن
اي و خدمات دیجیتالی که محتواهاي هاي ماهوارهساعته، تلویزیون 24هاي خبري  شبکه

هـاي  در همین حال، رسانه. یشتر از گذشته استگذارند، بسیار بمتفاوتی را به نمایش می
زنـان را در انـواع بسـیار خاصــی    عمـومی هماننـد فـیلم، تلویزیـون، روزنامــه و مجـالت،      

کنند که با زندگی واقعی زنان ارتباطی نـدارد یـا ارتبـاط آن بسـیار انـدك      بندي می قاب
  .]17[است 

هـا، مربـوط بـه     زنان در رسانه نمایی انتقاد اصلی گروه طرفدار حقوق زنان، به نحوه باز
به اعتقاد آنها زنان باید عالوه بر حق . هاي مردساالرانه است گاه نمایش زنان بر اساس دید

تري نیـز از آنـان   گرایانهبرخورداري از آزادي حضور فعاالنه در فضاي عمومی، تصویر واقع
  ]15[ ها ارائه شود در رسانه

هایی از قبیل مـادر و کـدبانو    مایی زنان در نقشبازن"یکی دیگر از محورهاي انتقادي، 
از نظـر تـاچمن   . کنـد  اشاره مـی » فناي نمادین«در این مورد به مسأله  5است که تاچمن

                                                        
1 . Rakow 
2 .Thornham 
3 . Betty Friedan  
4 .The Feminine Mystique  
5 .Tuchman 
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از نظـر وي کـه   . ها، بر پایه جذابیت جنسی شکل گرفتـه اسـت   حضور کم زنان در رسانه
تولیـد   قویـت و بـاز  دیدگاهی انتقادي به این موضوع دارد، نحوه بازنمایی زنان در جهـت ت 

وي معتقد است با چنـین بازنمـایی از هویـت زنـان،     . گیرد تقسیم کار جنسی صورت می
هـا حضـور ندارنـد و لـذا فنـاي       ها تقلیل یافته و در واقع در رسـانه  ها در رسانه حضور آن

  .]2[ "گیرد نمادین در مورد هویت آنها صورت می
ویژه تلویزیون تـا  هاي ایران و بهرسانه مطالعات صورت گرفته درباره بازنمایی زنان در

هاي به نمایش درآمـده  هاي غربی است و در آگهیحد زیادي مؤید الگوي غالب در رسانه
هاي فرادسـت دارنـد؛ البتـه بـا      هاي فرودست و مردان نقش در تلویزیون ایران، زنان نقش

تـري بـه نمـایش    هـاي مـادري و دخ  مالحظه اقتضائات جامعه ایرانی، اینکه زنان در نقش
برانگیز نباشد، اما باید توجه داشت که زنـان عـالوه بـر ایـن     درآیند، شاید چندان پرسش

هاي مدیریت اجتماعی و سازمانی را نیز بر عهـده دارنـد کـه نبایـد     ها، معموالً نقشنقش
توانـد هـم بـه    بنابراین، بازنمـایی مطلـوب از زن ایرانـی مـی    . ]11[مورد غفلت قرار گیرد 

هـاي تأثیرگـذار اجتمـاعی بـانوان و مشـارکت      ي همسري و مادري و هم به نقشها نقش
 .ی آنها بپردازداقتصادي اجتماع

  ژانرهاي زنانه: اي زنانمصرف رسانه. 2-2
هـاي  بسـیاري از پـژوهش  : نویسـد در بحثی درباره مخاطبـان زن مـی  ) 2008( 6راس

ن به طور خـاص بـه منزلـه    مرتبط در این حوزه روي این موضوع متمرکز شده اند که زنا
هـا   کـه آن  انـد و ایـن  مخاطبان جنسیتی در برابر تلویزیون و فیلم چه واکنشی نشان داده

هـاي آبکـی،   چگونه ژانرهـایی را کـه مخـتص زنـان فـرض شـده اسـت، هماننـد سـریال         
هـا داراي   درواقـع گرچـه بیشـتر پـژوهش    . اندهاي عاشقانه و مجالت مصرف کرده داستان

اند، امـا برخـی از   اند و بر روابط بین زنان و متون تأکید کرده یستی بودهگیري فمینجهت
  .]17[ اندآنان مطالعاتی را انجام دادههاي آنها بین زنان و مردان از منظر رضامندي

                                                        
6. Ross 
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اي، زنانـه هسـتند و یـا بـه     به طور سنتی گفته شده است که برخی ژانرهـاي رسـانه  
گونـه  همان. شوندها محسوب میژانرها و برنامهعبارت دیگر زنان بیشترین مخاطبان این 

هـاي چـاپی،   هـاي عاشـقانه در رسـانه   گوید، مجـالت و داسـتان  می) 2008( 7که هرمس
هاي آبکی در تلویزیون و نیز کمدي رمانتیک در رسانۀ فـیلم، در دسـته ژانرهـاي    سریال
بـراي زنـان تولیـد    هـا صـرفاً   البتـه در برخـی مـوارد رسـانه    . گیرنداي زنان قرار میرسانه

» ژانرهـاي زنـان  «ها طـی گـذر زمـان بـه عنـوان      در برخی موارد نیز این رسانه. شوند می
اند که این امر تا حدود زیادي به ایـن دلیـل بـوده اسـت کـه بخـش اعظـم        شناخته شده

  .]14[ انددادهآنها را زنان تشکیل میکنندگان مصرف
ژانرها عالقه بیشـتري از خـود نشـان    زنان به دالیل مختلفی ممکن است به برخی از 

اي پرفـروش  ، مجله»9جکی«با این نگاه به تحلیل مجله  )1991( 8روبیآنجال مک. دهند
روبی این مجله را به صورت نظامی متشکل از انـواع  . مختص دختران جوان پرداخته است

نی، گر و حامل ایدئولوژي خاص، برسـاخت زنـانگی در سـنین نوجـوا     پیام و نظامی داللت
از سوي دیگر، این مجله همانند سایر مجالت ویژه زنان مـروج  . مورد توجه قرار داده است

بوده و مراحل مختلف کودکی تا زن شدن و پیري زنان را تا کارهایی که » فرهنگ زنانه«
به عالوه، پـژوهش دیگـري نیـز     .]3[کشد براي تحقق زنانگی باید انجام داد به تصویر می

پسـند صـورت   هاي عامـه در مورد عالقمندي زنان به فیلم) 1994( 10که توسط استیسی
گریـز  «ها توسط زنان بر حسب سه گفتمان گرفت نشان داد که مصرف این دسته از فیلم

  .]18[ قابل توضیح است» گراییمصرف«و » همانندسازي هویت«، »از واقعیت
از . گرفتـه اسـت   اي زنـان صـورت  ها در مورد مصرف رسانهدر ایران نیز برخی پژوهش

اشاره کرد که انگیـزه و رضـایتمندي   ) 1389(توان به پژوهش ریاحی و دیگران جمله می
بـر اسـاس نتـایج    . انـد هاي تلویزیون را مورد توجه قرار دادهکسب شده از تماشاي سریال

هـا کسـب هویـت شخصـی بـوده       ترین انگیزه زنان از تماشاي این سریالاین تحقیق قوي

                                                        
7 . Hermes 
8 . Angela McRobbie  
9 . Jackie  
10 . Stacey 
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هـاي فرهنگـی و   اند تـا از ایـن طریـق، بـه تقویـت ارزش     نان تمایل داشتهدرواقع ز. است
-هاي مورد پسند جامعه، شناسایی و ارتقاء جایگـاه خـود در عرصـه   مذهبی، کسب ارزش

. بپردازنـد ) معیارهاي کسب هویت شخصی(ها هاي اجتماعی و خانوادگی و کشف واقعیت
هـا از نظـر   درواقـع، ایـن سـریال   . مندي از این موضوع کم بوده استگرچه میزان رضایت

البتـه نتـایج   . ]10[زنان، ابزاري براي برقراري کنش متقابل اجتماعی با دیگران بوده است
زیرا زنان مورد مطالعه در . اختالف دارد) 1994(هاي استیسی این تحقیق آشکارا با یافته

ند، امـا در مطالعـه   کردها را ابزاري براي گریز از واقعیت تلقی می پژوهش استیسی سریال
کنند تـا جایگـاه خـود را در    اخیر، زنان ایرانی، ضمن پذیرش واقعیت اجتماعی تالش می

از این نظـر زنـان بـه شـکلی دوسـویه      . زندگی فردي، خانوادگی و اجتماعی تقویت کنند
  .تر در عرصه اجتماع نیز هستندهاي سنتی، در پی حضور پررنگعالوه بر پذیرش نقش

هـا از منظـر جنسـیتی یکـی از     توان گفـت توجـه بـه مصـرف رسـانه     یبه طور کلی م
پژوهشـگران مختلـف از منـاظر گونـاگون بـه      . ها بوده استهاي پژوهشگران رسانه دغدغه

ها و نحوه ها، دریافت مخاطبان زن از متون رسانهمباحثی همانند بازنمایی زنان در رسانه
ونـاگون هماننـد تلویزیـون، فـیلم، مجـالت      هاي گرسانه. انداي آنها پرداختهمصرف رسانه

انـد،  اي که مختص زنان تلقی شـده پسند و نیز آن دسته از محتواها و ژانرهاي رسانهعامه
سرمنشأ تحقیقات گوناگونی هماننـد تـأثیر بازنمـایی زنـان در تبلیغـات، در حـس خـود        

ه کارکردهـا و  هـاي نـوین کـ   اما رسانه. اندارزشمند شماري زنان جوان، در این حوزه شده
انـد، سـمت و سـوي    هاي کامالً نـوینی را در اختیـار مخاطبـان و زنـان قـرار داده     ظرفیت

  . اند هاي جنسیتی و زنان بخشیدهجدیدي را به پژوهش

  اینترنت: هاي نوینزنان و رسانه. 2-3
هـا و  طی دو دهه اخیر گسترش جهانی استفاده از اینترنت، مباحـث پیرامـون رسـانه   

) 1389( 11اي سـوق داده اسـت؛ در واقـع، بـه نظـر بـل      هـاي ویـژه   ه حـوزه جنسیت را بـ 
جنسیت خلق کرده -ي تکنولوژيجدیدي را براي ترسیم مجدد رابطه  سایبر فضاي فضاي

                                                        
11. Bell 
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هاي عمده در میان برخی پژوهشـگران همـین مسـأله بـوده     مشغولیاست که یکی از دل
آفـرین   وژي اینترنت، موازنه مسألهگذشته از این، دسترسی زنان به استفاده از تکنول. است

سـایبر از جملـه    بـودن و طـرد زنـان از فرهنـگ    این تکنولوژي با مـردان، مـذکر و مردانـه   
منتقدان فمینیست این مسـائل را از  . قلمروهاي پژوهش درباره زنان و اینترنت بوده است

کنولـوژي  انـد کـه ت   بعضـی از منتقـدان گفتـه   . انـد  زوایاي گوناگون مورد کاوش قـرار داده 
در . کنـد  دیگري از عدم شمول یا سلطه را براي زنان بازنمایی مـی  کامپیوتري هنوز حوزه

پردازان بـه ایـن    عین حال، به اعتقاد برخی، احتماالت بازي هویتی از نظر بعضی از نظریه
هاي ایدئولوژیک زندگی واقعی بـه فضـاي سـایبر     معناست که جنسیت از انتقال بارگیري

موضـوع دیگـري کـه مـورد توجـه      . ید یـا ممکـن اسـت دسـت بکشـد     دست خواهد کشـ 
» مهـارت ماشـینی  «اي و پژوهشگران بوده است، فقدان دسترسی زنان به تکنولوژي رایانه

  .]4[سایبر است  فضاي »شدن مردانه«و تأکید بر 
هـاي جدیـد از جملـه اینترنــت،    بخـش فنــاوري تـوان آزادي ) 2008(بـه گفتـه راس   

بـه نظـر   . جدیدي را براي پژوهشگران این عرصه ایجـاد کـرده اسـت   ها و نویدهاي  چالش
هـاي جنسـیتی کـه در ارتبـاط بـا درگیـري و مشـارکت مخاطبـان در         وي، همان تفاوت

هاي جدید نیز از منظر درگیري در رسانه ،ها وجود داشته استتر رسانههاي قدیمی شکل
دسترسـی از منظــر   بـه عبـارت دیگــر، اشـکال قـدیمی تفـاوت     . و دسترسـی وجـود دارد  

هاي شخصی همانند جنسیت و سن و نیز جغرافیا در این رسانه جدید نیـز تکـرار    ویژگی
ها که بر شـکاف دیجیتـال متمرکـز شـده بودنـد،      این امر را در برخی پژوهش. شده است

  .]20[کرد  توان مشاهدهمی

  روش تحقیق. 3
هـا   تاً بـر تحلیـل داده  این روش، عمـد . است ها داده روش تحقیق حاضر تحلیل ثانویه

ی فرهنـگ عمـوم   يشوراهاي پیمایش ملی  هاي این بررسی از داده یافته. ]5[تمرکز دارد 
این طـرح ملـی    نمونه. گرفته شده است هاي غیر ثبتی فرهنگ عمومی و از طرح شاخص

را تحـت  ... نفر بوده است که کلیـه شـهرها، روسـتاها، کالنشـهرها و قومیتهـا و       17000
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جامعـه   .شده اسـت از طریق پرسشنامه گردآوري  ها دادهاطالعات . داده است پوشش قرار
سال بـه بـاالي ایرانـی بـوده و      15آماري مورد مطالعه در این تحقیق شامل تمامی افراد 

  . بندي انجام شده است گیري نیز به صورت تصادفی و بر اساس بلوك نمونه
  ايوابسته الگـوي مصـرف رسـانه   در این مقاله، متغیر مستقل، جنسیت است و متغیر 

و ) تلویزیـون و مـاهواره  ( استفاده از امکانات بصـري ست که به صورت کلی، نوع و میزان ا
در روزهاي تعطیل و غیرتعطیـل و نیـز میـزان اسـتفاده از     ) موسیقایی و رادیویی(صوتی 

، از براي بررسی رابطـه میـان ایـن دو دسـته متغیـر     . اینترنت مورد توجه قرار گرفته است
  . گذردهاي آماري مناسب استفاده شده است که در ادامه از نظر می آزمون

  نتایج تحقیق. 4
  نتایج توصیفی. 4-1

  روستایی  شهري  روستایی  شهري  کل  مردان  زنان  درصد و سرانه هاي مصرف فرهنگی  ردیف
  9/68  1/62  9/73  3/60  5/71  درصد استفاده از امکانات بصري  1

 از امکانات بصري سرانه استفاده  2
  34/4  15/4  11/5  02/3  26/4  ساعت)/هفتگی(

  1/71  8/71  0/79  3/61  6/67  درصد گوش دادن به موسیقی  3

 سرانه گوش دادن به موسیقی  4
  69/1  76/1  06/2  17/1  54/1  ساعت)/روزانه(

درصد استفاده از برنامه هاي صوتی   5
  6/34  3/29  7/37  1/28  2/37  غیرموسیقایی

هاي صوتی ستفاده از برنامهسرانه ا  6
  04/1  96/0  18/1  73/0  10/1  ساعت)/هفتگی( غیرموسیقایی

سرانه تماشاي برنامه تلویزیون داخلی در   7
  71/2  46/2  43/2  93/2  02/3  ساعت)/روزانه( ایام غیرتعطیل

سرانه تماشاي برنامه تلویزیون داخلی در   8
  24/3  03/3  11/3  38/3  42/3  ساعت)/روزانه( ایام تعطیل

سرانه گوش دادن به رادیوي داخلی در ایام   9
  74/0  78/0  86/0  52/0  71/0  ساعت)/روزانه( تعطیل یا غیرتعطیل

  3/26  20  8/30  5/16  2/29  درصد تماشاي برنامه هاي ماهواره  10

سرانه تماشاي برنامه تلویزیون خارجی   11
  56/0  45/0  65/0  33/0  65/0  ساعت)/روزانه( در ایام غیرتعطیل) ماهواره(
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  روستایی  شهري  روستایی  شهري  کل  مردان  زنان  درصد و سرانه هاي مصرف فرهنگی  ردیف

سرانه تماشاي برنامه تلویزیون خارجی   12
  68/0  59/0  81/0  37/0  740  ساعت)/روزانه( در ایام تعطیل) ماهواره(

  9/25  1/15  3/41  8/8  0/24  درصد استفاده از اینترنت  13
  33/0  16/0  62/0  08/0  25/0  ساعت)/روزانه( سرانه استفاده از اینترنت  14

ترین موارد مـورد توجـه    زیادي قابل استخراج است که مهم از جدول فوق نتایج بسیار
  :گیرد قرار می

آمار درصد گوش دادن به موسیقی در میان زنان و مردان گویاي آن است که مـردان  
ایـن الگـوي جنسـیتی، در میـزان اسـتفاده از      . بیشتر از زنان به موسـیقی تمایـل دارنـد   

انـد  حلیلی جنسیتی از این رسـانه داشـته  اینترنت مشهودتر است و داعیه نظریاتی را که ت
گرچه این پژوهش میان انواع استفاده جنسیتی از رسانه اینترنـت تفـاوتی   . کندتأیید می
دهد که اینترنـت  اما زمان استفاده از اینترنت در میان دو جنس نشان می ،شودقائل نمی

  .کنندرسانه استفاده می اي مردانه است و زنان کمتر از مردان از ایندر ایران هنوز رسانه

  نتایج تبیینی. 4-2
  بررسی رابطه متغیر جنسیت با اولویت برنامه بصري مورد استفاده. 1جدول 

سطح سنجش 
  متغیر مستقل

  )جنسیت( 

سطح سنجش 
 متغیر وابسته

نوع استفاده از (
  )امکانات بصري

نوع 
آزمون 

  معناداري

نتیجۀ آزمون 
  توضیحات  معناداري

دو  –اسمی 
 ستقلگروه م

اسمی بیش از دو 
 مقوله

Carme
r 

V=0.22 

Sig = o 
تفاوت 

 معنادار است

  :اولویت برنامۀ بصري مردان
ــی، .1 ــینمایی ایران ــیلم س ــیلم .2ف ف

. 4فیلم آموزشی،.3سینمایی خارجی،
مراســـم و .5موسیقی،شو،ســرگرمی، 

  کارتون.6مجالس مذهبی،
  :اولویت برنامۀ بصري زنان

ــی، .1 ــینمایی ایران ــیلم س ــیلم .2ف ف
. 4موسیقی،شو،سـرگرمی، .3وزشی،آم

مجـالس و  .5فیلم سینمایی خـارجی، 
  کارتون.6مراسم مذهبی،
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، نتیجه آزمون آماري حکایت از آن دارد که تفاوتی که در 1با توجه به جدول شماره 
. اولویت برنامه بصري مـردان و زنـان وجـود دارد تصـادفی نبـوده و کـامالً معنـادار اسـت        

هاي مختلف مصرف موسـیقی نیـز تفـاوت    بندي که میان گروهعالوه این بدان معناست  به
هـا   با این حال، این به معناي آن نیست که شـباهتی در ایـن اولویـت   . معنادار وجود دارد

شواهد آماري فیلم سینمایی ایرانی، اولین اولویت هـر دو جـنس را تشـکیل    . وجود ندارد
البتـه بایـد توجـه نمـود بـا      . داردهاي بعدي آنها کمی با یکدیگر تفاوت دهد و اولویتمی

هاي مشاهده شده، زنان و مردان به دالیل متفاوتی ممکن است به تماشاي وجود شباهت
  . اي بپردازندبرخی محتواهاي رسانه

  بررسی رابطه متغیر جنسیت با میزان استفاده از امکانات بصري. 2جدول 

سطح سنجش 
  متغیر مستقل

  )جنسیت( 

سطح سنجش 
 متغیر وابسته

ساعات استفاده (
هفتگی از 

امکانات بصري در 
  )ماه گذشته

نوع آزمون 
  معناداري

نتیجۀ آزمون 
  توضیحات  معناداري

دو  –اسمی 
 گروه مستقل

 ايفاصله
با  tآزمون

دونمونه ي 
 مستقل

Sig = o 
تفاوت 
معنادار 

 است

  مردان بیشتر از زنان
  4.7میانگین استفاده مردان 
  3.8میانگین استفاده زنان

  
جدول فوق حکایت از آن دارد که میزان استفاده دو جنس از امکانات بصـري تفـاوت   

بـه  . کننـد اي استفاده میمعناداري دارد و مردان بیش از زنان از این نوع از امکانات رسانه
اي در میـزان اسـتفاده از انـواع     کنندهعبارت دیگر، در جامعه ایرانی جنسیت، عامل تعیین

توان نتیجه گرفت که مردان بیش از زنان ترجیح می. روده شمار میهاي تصویري برسانه
هاي سـینمایی ایرانـی و خـارجی و    دهند که اوقات فراغت خود را صرف تماشاي فیلممی

رود کـه میـزان   بنـابراین، احتمـال مـی   . هـاي تصـویري نماینـد   هاي رسانهنیز انواع برنامه
باشد یـا اینکـه صـرفاً منحصـر بـه مصـرف        هاي غیرتصویري بیشتراستفاده زنان از رسانه

توان از سوي دیگر، می. هاي تصویري همانند تماشاي تلویزیون و دیدن فیلم نباشدرسانه
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دهنـد کـه از   احتمال داد که مردان با توجه به زمانی کـه در خانـه هسـتند تـرجیح مـی     
هـدف تفـریح و    اي، بـا هاي ماهوارههاي تصویري، شامل تلویزیون ایران و نیز شبکهرسانه

  . سرگرمی و نیز آگاهی از اخبار و رویدادهاي مختلف استفاده کنند
  بررسی رابطه متغیر جنسیت با نوع موسیقی مورد استفاده. 3جدول 

سطح سنجش 
  متغیر مستقل

  )جنسیت( 

سطح سنجش 
 متغیر وابسته

نوع موسیقی (
  )مورد استفاده

نوع آزمون 
  معناداري

نتیجۀ آزمون 
  اتتوضیح  معناداري

دو  –اسمی 
 گروه مستقل

اسمی بیش از 
 دو مقوله

Carmer 
V= 
0.08 

Sig = o 
تفاوت 
معنادار 

  است

اولویت موسـیقی مـورد اسـتفاده    
  مردان

موسیقی پـاپ  .2موسیقی سنتی،.1
ــی، ــی  .3ایرانــ ــیقی محلــ موســ

ــی، ــی،.4ایران ــیقی . 5رپ ایران موس
موسیقی پـاپ بـا   .6کالسیک غربی،

موسیقی راك ایرانـی،  . 7جاز غربی،
  موسیقی راك،متال و رپ غربی.8

  اولویت موسیقی مورد استفاده زنان
موسیقی پـاپ  .2موسیقی سنتی،.1

ــی، ــی  .3ایرانــ ــیقی محلــ موســ
موسیقی راك . 5رپ ایرانی،.4ایرانی،

ــیک  .6ایرانـــی  موســـیقی کالسـ
موسیقی پاپ با جاز غربی، .7غربی،

  موسیقی راك،متال و رپ غربی.8
. ها، معنادار اسـت وت میان مصرف انواع موسیقیجدول فوق حکایت از آن دارد که تفا

با این حال شباهت زیادي میان اولویت موسیقی مورد استفاده میان مردان و زنان وجـود  
دارد؛ یعنی پنج اولویت اول هر دو جنس را موسیقی ایرانی با تمـام تنوعـات آن تشـکیل    

نکتـه  . نس قـرار دارد دهد و موسیقی سنتی ایرانی نیز در صدر عالیق موسیقایی دو جمی
جالب توجه اینکه تقریباً در میان هر دو جنس عالقه موسیقایی غالباً معطوف به مصـرف  

به عبارت دیگر، تمامی ژانرهاي گوناگون موسیقی ایرانـی در میـان   . موسیقی ایرانی است
توان گفت کـه هـم   از این منظر می. هر دو جنس بر ژانرهاي موسیقی غربی اولویت دارند
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کننده موسیقی ایرانی باشـند  دهند که مصرفن و هم زنان ایرانی در ابتدا ترجیح میمردا
  .تا موسیقی غربی

  بررسی رابطه متغیر جنسیت با میزان گوش دادن به برنامه صوتی غیرموسیقایی. 4جدول 

سطح سنجش 
  متغیر مستقل

  )جنسیت( 

سطح سنجش 
 متغیر وابسته

ساعات گوش (
دادن هفتگی به 

ی برنامه صوت
  )غیرموسیقایی

نوع آزمون 
  معناداري

نتیجۀ آزمون 
  توضیحات  معناداري

دو  –اسمی 
 گروه مستقل

با  tآزمون  ايفاصله
دونمونه ي 

 مستقل

Sig = 0.01  
تفاوت معنا دار 

  است

  مردان بیشتر از زنان،
  1/1میانگین مردان 

  98/0میانگین زنان
هـاي صـوتی   ن بـه برنامـه  جدول فوق نیز حکایت از تفاوت معنادار میـزان گـوش داد  

طـوري کـه مـردان بـیش از زنـان بـه ایـن نـوع از          به. غیرموسیقایی میان دو جنس دارد
هـاي آموزشـی،   هاي صوتی شامل مواردي هماننـد برنامـه  برنامه. دهندها گوش می برنامه

بنابراین، جنسـیت  . هاي علمی استمداحی و تواشیح، قرآن و مناجات، سخنرانی و برنامه
هـاي  توان گفت که برنامهدر این حالت می. ؤثر در نوع محتواهاي شنیداري استعاملی م

صوتی غیرموسیقایی که عمدتاً از طریق رادیو و نیز دستگاه ضبط و پخش قابـل شـنیدن   
دهند که محتواي صـوتی  است، جذابیت کمتري براي زنان دارد و زنان بیشتر ترجیح می

رت دیگر، زنان بیشتر با هـدف گـوش دادن بـه    به عبا. دهند، موسیقی باشدکه گوش می
  .آورندموسیقی به محتواهاي صوتی روي می

  بررسی رابطه متغیر جنسیت با نوع برنامه صوتی غیرموسیقایی مورد استفاده. 5جدول 
سطح 

سنجش 
متغیر 
  مستقل

  )جنسیت( 

سطح سنجش 
 متغیر وابسته

نوع برنامه صوتی (
غیرموسیقایی 

  )مورد استفاده

ن نوع آزمو
  معناداري

نتیجۀ 
آزمون 

  معناداري
  توضیحات

 –اسمی 
دو گروه 
 مستقل

اسمی بیش از 
 دو مقوله

Carmer 
V=0.1 

Sig = o 
تفاوت 

معنا دار 
  است

  اولویت مردان
قرآن و .3مداحی و تواشیح،.2آموزشی،.1

  علمی.5سخنرانی،.4مناجات،
  اولویت زنان

مداحی و .3قرآن و مناجات،.2آموزشی،.1
  علمی. 5نی،سخنرا.4تواشیح،
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هـاي مختلـف    ها حکایت از آن دارد که اگرچه تفاوت میان اولویتنتیجه تحلیل یافته
ها تفاوت جنسیتی محسوسی نداشته و در میان دو جنس تقریباً  معنادار است، اما اولویت

اي غیرموسـیقایی  به عبارت دیگر، زنان و مردان در انتخاب محتـواي رسـانه  . یکسان است
  .یکسانی دارند تقریباً سالیق

  بررسی رابطه متغیر جنسیت با میزان تماشاي تلویزیون داخلی در روزهاي غیرتعطیل. 6جدول 

سطح سنجش 
  متغیر مستقل

  )جنسیت( 

سطح سنجش متغیر 
ساعات تماشاي ( وابسته

روزانه تلویزیون داخلی 
  )در روزهاي غیرتعطیل

نوع آزمون 
  معناداري

نتیجۀ 
آزمون 

  معناداري
  توضیحات

دو  –می اس
 گروه مستقل

  ايفاصله
با  tآزمون

دونمونه ي 
 مستقل

Sig = o  
تفاوت 

معنا دار 
 است

 مردانبیشتر از  زنان
  2.4میانگین مردان 
 2.9میانگین زنان

تـوان گفـت کـه تفـاوت میـان دو      با توجه به جدول فوق با اطمینان بسیار باالیی می
معنادار است و زنـان بیشـتر از    جنس در تماشاي تلویزیون داخلی در روزهاي غیرتعطیل

رسـد، بـه ایـن    شاید این یافته طبیعی به نظـر مـی  . کنندمردان از این رسانه استفاده می
تـرین مکـان   به عنوان اصلی -دلیل که در روزهاي غیرتعطیل عموماً مردان خارج از خانه 

اي دار هسـتند فرصـت بیشـتري بـر    هستند و زنان کـه عمومـاً خانـه    -تماشاي تلویزیون
  . تماشاي تلویزیون در طول روزهاي کاري هفته دارند

  بررسی رابطه متغیر جنسیت با میزان تماشاي تلویزیون داخلی در روزهاي تعطیل. 7جدول 

سطح سنجش 
  متغیر مستقل

  )جنسیت( 

سطح سنجش متغیر 
ساعات تماشاي ( وابسته

روزانه تلویزیون داخلی 
  )در روزهاي تعطیل

نوع آزمون 
  معناداري

یجۀ نت
آزمون 

  معناداري
  توضیحات

دو  –اسمی 
 گروه مستقل

  ايفاصله
با  tآزمون

دونمونه ي 
 مستقل

Sig = o  
تفاوت 

معنا دار 
 است

 مردانبیشتر از  زنان
  3.08میانگین مردان 
 3.4میانگین زنان
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توان با اطمینان بـاالیی ادعـا نمـود کـه زنـان در روزهـاي       با توجه به جدول فوق می
-این یافته نشان مـی . پردازندتر از مردان به تماشاي تلویزیون داخلی میتعطیل نیز بیش

دهد که تفاوتی بین روزهاي هفته در مورد مصرف تلویزیون از سـوي زنـان وجـود دارد و    
. کننده در تماشاي تلویزیون حتی در روزهاي غیرتعطیل اسـت جنسیت یک عامل تعیین

یرتعطیـل کـه مـردان زمـان بیشـتري را در      با این یافته این فرض که شاید در روزهاي غ
  .شودپردازند، رد میکنند، بیش از زنان به تماشاي تلویزیون میخانه سپري می
  بررسی رابطه متغیر جنسیت با گوش دادن روزانه به رادیوي داخلی. 8جدول 

سطح سنجش 
  متغیر مستقل

  )جنسیت( 

سطح سنجش متغیر 
ساعات گوش ( وابسته

یوي دادن روزانه به راد
داخلی در روزهاي 
  )تعطیل یا غیرتعطیل

نوع آزمون 
  معناداري

نتیجۀ 
آزمون 

  معناداري
  توضیحات

دو  –اسمی 
 گروه مستقل

  ايفاصله
با  tآزمون

ي  دونمونه
 مستقل

تفاوت 
معنا دار 

 است

Sig = o  
  0.83میانگین مردان 
 0.65میانگین زنان

  
هـاي  ر از زنـان بـه برنامـه   با توجه به جدول فوق مردان بـه صـورت معنـاداري بیشـت    

که داعیه بخـش عظیمـی از مـدیران رادیـو ایـن      درحالی. دهندرادیویی داخلی گوش می
دهند، جدول فوق این نگاه را به چـالش  است که زنان، عمده مخاطب آنان را تشکیل می

تـوان  بنـابراین، مـی  . دهـد کشیده و حتی از مصرف بیشتر مردان در این زمینه خبـر مـی  
نباط کرد که برخالف تصورات پیشین که اعتقاد دارند زنان به طور عمده و در چنین است

دهند، این روند دچار تغییـر  هاي روزمره خانگی به رادیو نیز گوش میحین انجام فعالیت
شده است و در مقابل، مردان در اماکن مختلف همانند درون اتومبیل و نیز هنگـام انجـام   

با توجه به ضرورت درگیري حس بینایی در زمان انجـام  . نندککارها از رادیو استفاده می
زمینه، بیشتر بـا شـرایط کـاري مـردان سـازگار      مشاغل دستی، رادیو به عنوان رسانه پس

  .است
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  بررسی رابطه متغیر جنسیت با تماشاي ماهواره در روزهاي غیرتعطیل. 9جدول 

سطح سنجش 
  متغیر مستقل

  )جنسیت( 

سطح سنجش متغیر 
ساعات تماشاي ( وابسته

روزانه ماهواره در 
  )روزهاي غیرتعطیل

نوع آزمون 
  معناداري

نتیجۀ 
آزمون 

  معناداري
  توضیحات

دو  –اسمی 
 گروه مستقل

  ايفاصله
با  tآزمون

ي  دونمونه
 مستقل

تفاوت 
معنا دار 

 ستنی
25/0Sig = 

  
اوت با توجه به نتیجه فوق تماشاي ماهواره در روزهاي تعطیل در میان دو جـنس تفـ  

ایـن  . گیـري اسـت  معناداري با یکدیگر ندارد و تفاوت مشاهده شده ناشی از خطاي نمونه
هـاي تلویزیـونی داخلـی در    هاي شـبکه نتیجه نشانگر تفاوت جنسیتی در تماشاي برنامه

بر این اسـاس، زنـان و مـردان در روزهـاي     . اي استهاي ماهوارهمقایسه با تماشاي شبکه
اي تلویزیـونی  هـاي مـاهواره  هـاي شـبکه  کننـدة برنامـه  مصـرف  غیرتعطیل به یک اندازه،

  . هستند
  بررسی رابطه متغیر جنسیت با تماشاي ماهواره در روزهاي تعطیل. 10جدول 

سطح سنجش 
  متغیر مستقل

  )جنسیت( 

سطح سنجش متغیر 
ساعات تماشاي ( وابسته

روزانه ماهواره در 
  )روزهاي تعطیل

نوع آزمون 
  معناداري

نتیجۀ 
 آزمون

  معناداري
  توضیحات

دو  –اسمی 
 گروه مستقل

  ايفاصله
با  tآزمون

ي  دونمونه
 مستقل

تفاوت 
معنا دار 

 ستا

Sig = o  
  0.73میانگین مردان 
 0.62میانگین زنان

  
نتیجه فوق، بالعکس نتیجه قبلـی، حکایـت از تماشـاي بیشـتر مـاهواره در روزهـاي       

هاي تلویزیونی ایرانی که زنـان  بکهدرواقع، برخالف تماشاي ش. تعطیل توسط مردان دارد
هـاي تلویزیـونی   در تمام روزهاي تعطیل و غیرتعطیل بیشـتر از مـردان تماشـاگر برنامـه    

-دهد که در روزهاي تعطیل، مردان بیشتر از زنان تـرجیح مـی  بودند، این یافته نشان می
  .ري کننداي تلویزیونی سپهاي ماهوارهدهند که اوقات فراغت خود را با تماشاي شبکه
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  بررسی رابطه متغیر جنسیت با استفاده از اینترنت. 11جدول 
سطح سنجش 
  متغیر مستقل

  )جنسیت( 

سطح سنجش متغیر 
ساعات استفاده ( وابسته

  )روزانه از اینترنت

نوع آزمون 
  معناداري

نتیجۀ 
آزمون 

  معناداري
  توضیحات

دو  –اسمی 
 گروه مستقل

  ايفاصله
با  tآزمون

ي  دونمونه
 مستقل

تفاوت 
معنا دار 

 ستا

Sig = o  
  67/1میانگین مردان 
 80/1میانگین زنان

  
نتیجه فوق نیز حکایت از آن دارد که مردان بـه صـورت معنـاداري بیشـتر از زنـان از      

کننـدة مـرد   این مهم آنگاه که در کنار درصد بیشـتر اسـتفاده  . کننداینترنت استفاده می
نمـودیم، قـرار بگیـرد، سـاختار جنسـیتی      کنندة زن، که پیشتر بررسـی  نسبت به مصرف

هـاي  درواقع، این یافته تأییـدي بـر نتـایج پـژوهش    . سازدمصرف اینترنت را مشخص می
هـا و  دهد که اینترنـت بـرخالف وعـده   صورت گرفته در کشورهاي دیگر است و نشان می

تصورات خوشبینانه از وجهی جنسیتی برخوردار است و همچنان این مردان هسـتند کـه   
  .دهندرا تشکیل می ش عمده کاربران آنبخ

  گیريبحث و نتیجه. 5
اي و یا بـه عبـارت دیگـر اسـتفاده و     هاي رسانهنقش و تأثیر متغیر جنسیت بر اولویت

مشـغولی  دل. اي است هاي پژوهشی عمده در مطالعات رسانهها یکی از حوزهکاربرد رسانه
درواقـع،  . هـا و زنـان بـوده اسـت    هاین حوزه پژوهشی بیشتر معطوف به نسبت میان رسان
انـد تـا از رویکردهـاي    انـد کوشـیده  پژوهشگرانی که بیشتر دغدغه حقوق زنـان را داشـته  

سـازي  ها با زنان را مورد توجه قرار دهند و در راستاي برجستهگوناگون نوع تعامل رسانه
زنـان در  هـاي مـرتبط بـا    پـژوهش . اي زنان و تأمین منافع آنـان بکوشـند  نیازهاي رسانه

هاي مختلف همانند تبلیغات تجاري و هاي مختلفی همانند بازنمایی زنان در رسانهزمینه
اي، نـوع  هـاي رسـانه  اي از آنان، حضور و نقش فعال زنان در سازمانارائه تصویري کلیشه

درواقـع، تـالش بیشـتر    . محتواهاي مورد عالقه زنان و یا ژانرهاي زنانه صورت گرفته است
کوشش به منظور افشاي بازتولید روابط نـابرابر زنـان و مـردان در فضـاي      ،هااین پژوهش
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هرچند از این امـر نبایـد غفلـت کـرد کـه انجـام ایـن        . اي و به انحاء گوناگون استرسانه
  . ها به بهبود نسبی وضعیت منجر شده استپژوهش

آن بـر   نتایج این پژوهش که با هدف تحلیل و مطالعه نقش متغیـر جنسـیت و تـأثیر   
اي در بافتار ایـران صـورت   محتواي رسانه هاي گوناگون و تفاوت اولویتنوع مصرف رسانه

دهد ها نشان میدرواقع، نتایج تحلیل. گرفته است، حاکی از برخی نتایج قابل توجه است
کننـده در اسـتفاده از برخـی    که گرچه در برخی مـوارد متغیـر جنسـیت عـاملی تعیـین     

از جملـه  . در برخی از موارد جنسیت تأثیر به سزایی در ایـن امـر دارد   اما ،ها نیست رسانه
گرچه تصور اولیـه بـر ایـن اسـت کـه در ایـران       . توان به مصرف رسانه رادیو اشاره کردمی

اما نتایج ایـن تحلیـل حـاکی از آن اسـت کـه مـردان        ،زنان بیشتر مخاطب رادیو هستند
توانـد در  درواقع، گـوش دادن بـه رادیـو مـی     .دهندایرانی بیش از زنان به رادیو گوش می

یا در اتومبیل صورت گیرد که با توجه به ماهیت رسانه رادیو و نوع کار مـردان   محیط کار
موضوع مورد توجه دیگر، تفاوت زنـان و مـردان ایرانـی در تماشـاي     . کاربرد بیشتري دارد

طیـل اسـت کـه در هـر دو     هاي تلویزیونی ایرانی در ایام تعطیل و غیرتعهاي شبکهبرنامه
کننـد، امـا در مـورد    هاي تلویزیونی داخلی را تماشـا مـی  مورد زنان بیش از مردان برنامه

 ،در طی روزهاي کاري هفتـه . اي تفاوت وجود داردهاي ماهوارههاي شبکهتماشاي برنامه
ی نشـینند، امـا در طـ   اي مـی هـاي مـاهواره  زنان و مردان به یک اندازه به تماشاي برنامـه 

  .اي تلویزیونی هستندهاي ماهوارهمردان بیش از زنان، مشتري شبکه ،روزهاي تعطیل
از سوي دیگر، مصرف موسیقی در میان مردان و زنان ایرانی از الگوي جـالبی پیـروي   

گرچه جنسیت بر مصرف موسیقی در ایران تأثیرگذار است، اما توجه به ژانرهـاي  . کندمی
ه در میان هر دو جـنس اولویـت شـنیدن موسـیقی بـا      دهد کمختلف موسیقی نشان می

به عبارت دیگـر، زنـان و مـردان در انتخـاب موسـیقی تـرجیح       . هاي ایرانی استموسیقی
دهند کـه بیشـتر موسـیقی ایرانـی گـوش دهنـد و سـپس بـه سـراغ انـواع ژانرهـاي             می

  .هاي غربی بروند موسیقی
اي مردانـه اسـت و   نان رسانهدهد که اینترنت همچاین تحلیل از سوي دیگر نشان می

تفـاوت اسـتفاده زنـان و مـردان از     . شـوند مردان بیش از زنان کاربر اینترنت محسوب می
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هـاي  با وجود آنکه اینترنت به عنـوان یکـی از فنـاوري   . اینترنت میزان قابل توجهی است
نـابرابري  اي این امید را ایجاد کرده بود که از مناظر متفاوت بتوانـد بخشـی از   نوین رسانه

جنسیتی را از میان بردارد اما این رسانه در ایران همانند بسیاري از نقاط دیگر در حیطـۀ  
  .مردان قرار دارد
توان چنین استنتاج کـرد کـه الگوهـاي اسـتفاده زنـان و مـردان ایرانـی از        در کل می

از  شـوند، هایی که آنان از محتواهاي مختلف برخوردار مـی هاي مختلف و رضامنديرسانه
توانـد دال بـر حرکـت بـه سـوي برابـري       کند که ایـن امـر مـی   الگوي واحدي پیروي می
ویـژه در  ایـن امـر بـه   . هاي مورد مصرف باشـد کم از منظر رسانهجنسیتی در ایران، دست

هاي جمعی و فردي مصداق دارد؛ هرچند که در مورد رسـانه نـوینی هماننـد    مورد رسانه
مع دیگر، بنا به دالیل مختلفی هماننـد دسترسـی، سـواد    اینترنت، همانند بسیاري از جوا

اي و نیز مباحث مرتبط با مردانه بودن فناوري، ایـن نـابرابري جنسـیتی همچنـان     رسانه
با وجود این مورد اخیر، این پژوهش ما را به این نتیجه قابل بررسی رهنمـون  . وجود دارد

مله تفریح و سـرگرمی، آمـوزش و   ها از جهاي حاصل از رسانهشود که انواع رضامنديمی
هاي تصویري که مردان بیش از آنـان از آنهـا اسـتفاده    تعامل اجتماعی، به استثناء رسانه

دهـد، چنـدان وابسـته بـه     کنند و بخش عمده تفریح و سرگرمی آنان را تشـکیل مـی  می
 در نهایت برخی مطالعاتی که در این نوشتار به آنها اشاره شـد مؤیـد آن  . جنسیت نیست
اي بـا هـم   هاي زنان غربی و ایرانی در استفاده از برخی محتواهاي رسـانه بودند که انگیزه

متفاوت است؛ این تحقیق نشان داد که زنان و مردان از نظر میزان اسـتفاده از رسـانه بـا    
هاي زنـان  تواند زمینه به چالش کشیدن دیدگاهاین نتیجه می. هم تفاوت چندانی ندارند

کم نامتناسب بودن نظرات فمینیستی اي زنان، یا دستورد مصرف رسانهفعال غربی در م
مسـلتزم انجـام    ،هاي جامعه ایران را فراهم کند که البته اثبات یـا رد ایـن ادعـا   با واقعیت

  .هاي تجربی دیگر استپژوهش
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