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Aims & Backgrounds Gender geographers suggest that the formation of sexual identity is made 
through place differences. On the other hand ICT with an international world full of unlimited resources 
is competing with traditional and environmental resources in formation of women’s sexual identity 
through modernism. Women in Ahvaz like other women in the world are not excluded and are challenging 
selecting their sexual identity through thousands of traditional and modern resources.
Methodology This study is in the year 2017 trying to find out that today women’s sexual identity in 
different neighborhoods of This City is influenced by which resource and how does place or information 
technology and communication effect on their sexual identity. The nature of this study is applied 
-theoretical and its method is descriptive – analytical. The basis of this study is the Field of behavioral 
and gender geography. The data collection method is a researcher made questionnaire and it’s statistical 
Society are women over the age of 15 in Kianpars, Golestan, Manbaab neighborhoods
Findings The results of various statistical tests such as Anova,Ttest, Tukey,… showed that the impact of 
information and communication technology on the sexual identity of women in the neighborhood is not 
the same and does not follow a specific pattern.But the place variable in this field acts as a moderator 
variable.Women’s sexual identity is more oriented towards modernity in places of higher levels of 
development (Kianpars).In second level neighborhoods (Golestan) women’s sexual identity does not 
show a dominant tendency towards modern or traditional and it is measured at the intermediate level 
and a combination of these two.But invert level places (Manba Ab) women’s sexual identity tents to 
oriented weakly towards being traditional.
Conclusion Spatial values affect women’s gender identity building. And the place plays a moderating 
role in the impact of women on ICT.
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های مکانی ایجاد گیری هویت جنسیتی از طریق تفاوتشکل ها:اهداف و زمینه
با دنیای فراوانی از منابع  د. از سوی دیگر، فناوری اطالعات و ارتباطاتشومی

دهی هویت ساز نامحدود به رقابت با منابع سنتی و محیطی در شکلهویت
هدف از انجام این مطالعه جنسیتی زنان تحت لوای مدرنیته پرداخته است. 

 یتیجنس تیاطالعات و ارتباطات بر هو یفناور  ینقش مکان در اثرگذار تعیین 
  .شهر اهواز بود زنان
های سال محله ١٥زنان باالی در تحلیلی -این پژوهش توصیفی شناسی:روش

برای انجام  .انجام شد  ۱۳۹۷در سال  کیانپارس، گلستان و منبع آب شهر اهواز
عا را تکمیل کردند. دادهساخته نامه محققپرسشنفر انتخاب شده و  ٣٨٣١مطالعه 
تجزیه و تحلیل  و مدل چاو مستقل، تعقيبی توکی T، آنواری های آمابا آزمون

  شدند.
گیری هویت جنسیتی زنان نقش یند شکلآسطوح متفاوت مکانی در فر  ها:یافته
های سطوح باالتر به ند. گرایش هویت جنسیتی زنان از مکانشتگری داتعدیل

 و در بینییافته و از مدرن به سمت بینا تر تغییرهای سطوح پایینسمت مکان
 اطالعات و ارتباطات بر هویت ی. میزان تأثیرگذاری فناور شدنهایت سنتی تعدیل 

یشتر تر، بیافتههای شهری سطوح باالتر و توسعهجنسیتی زنان در محالت و مکان
. گذشته از میزان بودیافته، کمتر تر و کمترتوسعهو در محالت سطوح پایین

لگوی نوع متغیرهای فرعی اثرگذار و سهم و متفاوت تأثیرگذاری در حالت کلی، ا
کسانی و از الگوی ی بودرتبه تأثیرگذاری آنها در سطوح مختلف مکانی نیز متفاوت 

  د.ر کتبعیت نمی
ساخت هویت جنسیتی زنان اثر دارد و در  های مکانی برارزش گیری:نتیجه

نقش اطالعات و ارتباطات در ساخت هویت خود  یتأثیرپذیری زنان از فناور 
  کند.گر ایفا میتعدیل
  ، اهوازجغرافیای جنسیتیمکان، هویت جنسیتی، فاوا، : هاکلیدواژه
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	مقدمه
ها، مراكز اصلى تجربه بالفصل از جهان هستند و تا پیش از مكان

و توسعه فاوا، نقش بارزى در ساخت هویت  انقالب تکنولوژیکی
اما بعد از ؛ [79	2013:	al,	et	Taban]ها بر عهده داشتند انسان

مان، ساز یعنی ز ظهور و توسعه فاوا پیوند عناصر اساسی منابع هویت

	Nikkhah] مکان، فضا و مرزهای زندگی تحت تأثیر قرار گرفت

Ghamsari	 &	 Mansourian	 Ravandi,	 2016:108]. 
ها و فاوا، فرد را از مکان خود جدا و به دسترسی مداوم به رسانه

-ای که برخی از جغرافیدانان از فشردگی فضاگونهجهان پیوند زد؛ به
افراد با  .[194	2011:	Nemati,]زمان صحبت به میان آوردند 

 یابی شکلی غیررو شدند و هویتیابی متکثری روبهمنابع هویت
. در [122	2015:	Aslani,	&	Hemati]د محلی و جهانی پیدا کر 

این میان زنان که در طول تاریخ نسبت به مردان، همواره امتیازات 
 [28	2008:	Razeghian,	&	Seyfollahi] و آزادی کمتری داشت

یابی هویت جنسیتی آنها با محدودیت بیشتری مواجه بوده و ساخت
	اند.له قرارگرفتهااست بیشتر تحت تأثیر این مس

ت جنسیتی زنان پیش از انقالب تکنولوژیکی و توسعه فاوا، هوی
های خانوادگی، قومی و براساس آداب، رسوم، فرهنگ، ارزش

محیط  باای حاکم و در معنای کلی آن از سنت (تطبیق قبیله
مان و ز -گرفته است؛ اما با ظهور فاوا و تراكم فضاپیرامون) شکل می

ه دهى به هویت جوامع بها در شكلظهور مدرنیته، تأثیر مكان
 [79	2013:	al,	et	Taban] رنگ و کم اثر شدخصوص زنان كم

را که  (Artificial)ای های مدرن و فاوا، هویت برساختهتکنولوژی
-ساخته ذهنیت مدرن است را جانشین آن هویت قبلی (طبیعی

	:2002	Sahaghi,	&	Yazdi	Papoli] کندمکانی) می-محیطی

ولین مقاله اولین شماره فصلنامه تحقیقات له در اااین مس [21
تحت عنوان "تعریف، مفهوم و  ۱۳۶۵جغرافیایی که در تابستان 

شده است.  نوعی مطرح دیدگاهی تازه از جغرافیا" چاپ شد، نیز به
بحث اصلی در این مقاله مربوط به گذار جوامع سنتی به جوامع 

ت بر جغرافیاس امرمدرن از طریق تکنولوژی و مدیریت و تأثیرات این 
کند وقتی یک پدیده سنتی به یک پدیده مدرن تبدیل و بیان می

گردد بر فضای جغرافیایی، ساماندهی جمعیت، روابط اجتماعی می
	,Sahaghi	&	Yazdi	Papoli] و اخالقیات تأثیر مستقیم دارد

2002:	 دانان" در کتاب "در بساط نکته غالمحسین فرنود .[9
کند: مورد "ظهور مدرنیته" چنین توصیف میوضعیت ایران را در 

ها شده است. این توفان دار بحران"جامعه گرفتار توفان ظاهرًا دامنه
ها در های بادکنکی نیسـت، توفان بـه ریشهجهانی، از آن توفان

هویت جنسیتی زنان نیز  [175	2015:	Ghanbari,] تهاجم است
	ست.ا نماندهاز مقوله مدرنیته و تأثیر آن دور 

-غرب، خوب-هویت جنسیتی زنان ایران در دهه کنونی در میانه شرق
 سنتی و نظایر آن در کشاکش مانده است-بد، مدرن

[Mohammddi	Asl,	2011:	199]  این شرایط در شهر اهواز به
ها و هنجارهای مختلف و ها، ارزشها، فرهنگدلیل وجود قومیت
لمس است؛ یشتر قابلهای مکانی بها و محدودیتبه عبارتی تفاوت

ترین هدف هر جامعه پیشرو، شناخت انسان بنابراین ازآنجاکه عالی
کردن بهترین شرایط تجلی حرمت، خالقیت و سعادت و فراهم

تالش در  [2	2015:	Oraki,] اجتماعی آن جامعه متعالی است
ان عنودهنده آن بهجهت شناخت هویت جنسیتی زنان و منابع شکل

خت هویت، بر پیشبرد این اهداف کمک شایانی زیربنای اصلی سا
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کند؛ لذا این پژوهش در پی این اهداف است که دریابد در حال می
های مختلف شهر اهواز ) هویت جنسیتی زنان در محله١٣٩٨حاضر (

متأثر از چه جریانی (سنتی یا مدرن) است؟ آیا مکان زیستی 
نان از فاوا (جغرافیا) و تفاوت مکانی در هویت پذیری جنسیتی ز 

گری دارد؟ الگوی اثرپذیری از فاوا در ساخت یابی هویت نقش تعدیل
جنسیتی زنان در سطوح مکانی متفاوت چگونه است؟ میزان 
استفاده از انواع فاوا توسط زنان در سطوح مکانی متفاوت، چگونه 

  است؟
  مکان
نظران حوزه جغرافیای انسانی بر این باورند که فضا از جهان صاحب

دی و ساخته بشر و نیز جهان طبیعی تشکیل یافته است و زمانی ما
ها با فرآیندهای فرهنگی به آن معنا بخشیده که از طریق افراد، گروه

	;24	2018:	Sharifi,	&	Bigdeli] گرددشود، به مکان تبدیل می

Tomas	&	Keras,	2006:	121].  آنها معتقدند منظور از مکان
ذهن افراد نقش بسته باشد، بلکه  ای نیست که درصرفًا پدیده

گیرد و ای است که از زندگی و تجربیات روزمره نشأت میپدیده
گردد. مکان در ماهیت خود صرفًا یک پدیده میسپس بخشی از آن 

جغرافیایی نیست، بلکه کارکرد روابط و تعامالت است؛ بنابراین در 
های های جغرافیایی و هم به جنبهتعریف مکان، هم به جنبه

 ها بهشود و براساس معنایی که افراد و گروهاجتماعی آن توجه می
	Bigdeli] شوددهی میدهند، سازمانمکان در جنبه فیزیکی آن می

&	Sharifi,	2018:	246].  
بین انسان و جهانی که در آن  قیدر جغرافیای علمی رابطه عمی

ای کند وجود دارد. جوامع اغلب به دور شرایط ویژهزندگی می
سازند. بنابراین جوامع ای میهای محلی ویژهاند و هویتگرفتهشکل

	:2001	Flint,	&	Race]ند شده قرار ندار محلی در یک شکل داده

590;	Hafez	Nia	et	al,	2000:	7] ،	نگرش افراد در خصوص  بلکه
ها و باورهای سیاست، اجتماع، ارتباطات، خانواده، هویت، نقش

ها و فضاهای جغرافیایی این قبیل در مکان جنسیتی و مباحثی از
 های خاصی به زندگی است.گیرند و هر مکانی مبین نگرششکل می

ان ساکن-های مکانی و فضایی هم در مقیاس بزرگتمایزات و تفاوت
سکنه نواحی متفاوت -و هم در مقیاس کوچک -دو کشور متفاوت

 یص است وداخل یک سرزمین (کشور، استان، شهر و ...) قابل تشخ
اصوالً تفاوت موجود در آداب و رسوم محلی نیز زاییده همین تفاوت 

بدین ترتیب تفاوت در هویت  .[71	2008:	Nia,	Hafez] است
طور خاص تحت تأثیر این طورکلی و هویت جنسیتی مردم بهبه

  انتظار است.ها قابلتفاوت
	هویت

ای موجود همفهوم هویت که ریشه در علوم ریاضی دارد، به شباهت
د. شودر ریاضیات ارجاع داده می» تفاوت درصد صفر«بین دو روش و 

فقدان تفاوت در علم ریاضی به طبیعت غیرمشروط چیزها مربوط 
 نظر از تأثیر عوامل و شرایط بیرونی، تفاوتاست؛ چیزهایی که صرف

	,Haugaard	&	Malesevic]  بسیار ناچیز باهم داشته باشند
2002:	 بودن، ولی از دو جنبه تن یعنی یگانهداشهویت[28

متفاوت: همانند دیگران بودن در طبقه خود و همانند خود بودن 
دهی به هویت در نحوه پاسخ .[6	1999:	Hekman,] درگذر زمان

	:2004	Woodword,] شودمشخص می» من کیستم؟«ال ئوس

هایی های مشترك در زمینهو یعنی آگاهی از خود و ویژگی [1
	Sadeghi] طبقات اجتماعی، مذهب، قومیت و جنسیتمانند:"

Givi	 &	 Parhizkari,	 2010:	 هویت، با انواع و ابعاد  .[210
مختلف فردى (شخصى)، خانوادگى، اجتماعى، ملى، سیاسی و 

شود؛ هریک از این ابعاد هویت اقتصادی و جنسیتى شناخته می
	:2015	Zaki,]  تأثیرات زیادی در دوام و استمرار یک جامعه دارند

186]   
 

  هویت جنسیتی
 

 شناختی متفاوت مرد و زن استهای زیستجنس ویژگی
[Bostan,	2009:	3]. عنوان یک عامل غیر اکتسابی شامل جنس به

های زیستی، کالبدی، جسمانی و کروموزومی است که مرد و ویژگی
عنوان یک عامل غیر  سازد؛ اما جنسیت بهزن را از یکدیگر تمایز می

فرهنگی از یکدیگر جدا  -ابی، زن و مرد را به لحاظ اجتماعیاکتس
 دو جنس هایی که غالباً خصوصیات ویژهو براساس ویژگی کندمی

	Caplan] گیردشود، شکل میمحسوب می et	al,	 1999:	 47]. 
جنسیت" آشكارترین وجه هویت فردی است كه در تعامل با دیگران 

ویژگی فطری افراد ولی  [2	2015:	al,	et	Aghili] شودساخته می
 دگردشود و در خالل زمان و مکان دستخوش تغییر میمحسوب نمی

[Giddens,	2012:	156].  منظور از هویت جنسیتی آن بخش از
های فرد نسبت به خویش است که تحت تأثیر رفتارها و نگرش
گیرد و از كانال كارگزاران اجتماعی شکل می-شرایط فرهنگی

گردد و افراد از طریق این هویت، در افراد منتقل میپذیری به جامعه
ه پردازند كها و رفتارهایی میها، نگرشاكثر موارد به بازتولید ارزش

 محیط اجتماعی برای یك دختر و یك پسر تصویب كرده است
[Lorber,	2000:	456]  زنانه احساس و بنابراین هویت جنسیتی

و شامل انتظاراتی  تصویری است که شخص از زنانگی خود دارد
	Bastani] کندعنوان یک زن برای خود تعریف میشود که بهمی

&	Moosanejad,	2013:	38].  همواره سنتی زنان در اجتماع
ـر، سمه صورتبهبرپایه جنسیت و هویت جنسیتی برخاسته از آن 

اند. اما با افزایش حضور اجتماعی مـادر و دختر ایفای نقش کرده
های نقش و غیره) آموزش، اشتغال(ای مختلف هزنان در عرصه

سنتی آنها در بسیاری از جوامع امروزی مورد پرسش قرارگرفته است. 
گوید، كار و نویسنده كتاب عصر اطالعات می كاستلزچنانكه 

اند از پیدایش خودآگاهی زنان از طریـق نیروهای محركی كه عبارت
های دگرگونیو م اقتصاد اطالعاتی جهانی، گسترش جریان فمینیس

، در معرض دگرگونی ١٩٦٠های آخر دهه تكنولـوژیكی، از سال
	,al	et	Rezapoor]قرارگرفته است 2014:	 334	Parhizkari,	

2010:	210].	  
 

های سّنتی، هویت جنسیتی از در جوامع پیشامدرن و در فرهنگ
 :2005	Dunn,	Jay] شده و پایدار است همان بدو تولد مشخص

عنوان یک زن یا مرد در چارچوب یك  ه و رفتار فرد بهاندیش .[113
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   ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۳۴دوره                                     نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

بینی محدود محصورشده و مسیر زندگی بسته به جنس فرد جهان
	,WoodWard] شده است مشخص 2005:	 161;	

Mehdizadeh	 &	 Tofighi,	 2006:	 در جامعه ایرانی، . [182
شود، هویت سنتی نخستین هویتی که برای زن در نظر گرفته می

 های مبتنیپایبندی و وفاداری به میراث و قبول ارزش است که در
در این تعریف، . [179	2012:	Behnam,] یابدبر سنت معنا می

هایش محدود به خانه زن موجودی است ساده و باعفت که فعالیت
های اجتماعی حضور ندارد و سعی است. او در جامعه و فعالیت

 خوبی ایفا کندبه عنوان مادر و همسرکند وظایف خود را بهمی
[Sade Ghigivi	&	Parhizkari,	2010:	218]   

در جامعه مدرن، محل وقوع فرایندهای تكوین هویت به حیات 
ن شود، بیشود. پیوندهای گروهی سست میدرونی افراد منتقل می

افتد و همین امر آنان را افراد و عقاید و تعلقات جمعی فاصله می
های اید عرفی و مستقل از چارچوبدارد تا فارغ از عقبر آن می
های بستگیها و دلبینیشان، جامعه را مطابق با جهانآیینی

شخصی خویش از نو بسازند، دگرگون كنند و یا به مقابله با آن 
های برخیزند. دوره مدرن ظهور فردگرایی، مستقل از رفتارها و اندیشه

 «مله هویت مدرن در ج .[2005: 113	Dunn,	Jay] سّنتی است
  دكارت به تكامل رسیده است. » کنم، پس هستم من فكر می

کرده شود: زنی تحصیلگونه تعریف میهویت جنسیتی زن مدرن این
های مختلف اجتماعی و که سعی دارد همچون مردان در فعالیت

، هایی از قبیل استقاللاو صاحب ویژگی .فرهنگی حضورداشته باشد
است و نگاه غیر جنسیتی به خود خوداتکایی و همچنین تحصیالت 

همکاری و  هجای اطاعت، رابطاو با همسرش به هدارد، درنتیجه رابط
   .[2010: 218	Parhizkari,	&	Ghigivi	Sade]تعامل است

  های ارتباطی و اطالعاتیفناوری
فناوری اطالعات و ارتباطات، عبارتی کلی دربرگیرنده تمام 

های ها در سامانهانتقال داده های پیشرفته نحوه ارتباط وفناوری
تواند یک شبکه مخابراتی، چندین ارتباطی است. این سامانه می

کامپیوتر مرتبط باهم و متصل به شبکه مخابراتی، اینترنت و 
	Persian]شده در آنها باشد های استفادههمچنین برنامه

Language	and	Literature	Academy,	2017:	315]  عصر
های ارتباطی فیلم، رادیو و تلویزیون و ویدئو نولوژیاول فاوا با تک
	&	Henson]شود و توسعه جریان ارتباطی تلفن استشناخته می

Narola,	2011;	Adlipoor,	2012:	51]	
گیری نوع پردازان با ظهور و شکلعصر دوم فاوا که از دید نظریه

های جدیدی از جامعه همراه شده است، از طریق ادغام تکنولوژی
شده است.  ای با کامپیوتر و اینترنت ظاهردید ارتباطی ماهوارهج

درنگ ، بی، ابزاری توانا ساز است که امکان تعامل مستقیماینترنت
  [301	2008:	Simmons,] دهدو شخصی شده را به کاربران می

های ارتباطی و اطالعاتی، مرزهای جغرافیایی، امروزه فناوری
اند و با گسترش فزاینده و روزافزون دهفرهنگی و سیاسی را درنوردی

طور خود از حوزه اجتماعی و سیاسی فراتر رفته، هویت افراد را به
 .اندطور خاص تحت تأثیر قرار دادهعام و هویت جنسیتی آنان را به

های ارتباطی و اطالعاتی جهانی و ملی در این میان گاهی فناوری
تبع آن ساخت هویت  های جنسیتی و بهدر تبلیغ و اشاعه نقش

 گیرند. این امر زمانی که یکجنسیتی در تقابل با یکدیگر قرار می
 -کشور شرایط فرهنگی متفاوت و خاصی داشته باشد مثل ایران

بنابراین در این مطالعه به بررسی سه نوع از گردد. تر میپررنگ
 راراستفاده ق های ارتباطی و اطالعاتی که امروزه بیشتر موردفناوری
های شبکه -۲؛ های تلویزیونیبرنامه -۱: ازند گیرند و عبارتمی

عد خارجی های اینترنتی در دو بُ ها و پایگاهسایتوب -۳ ؛اجتماعی
(ملی) در این مطالعه و اثرگذاری آنها بر هویت  (جهانی) و داخلی

  گیرد. بررسی قرار می های مختلف شهر موردزنان در محله
های نظری پژوهش در زیر عناوین دگاهمبانی و دی ١در جدول 
های مرتبط بر هویت و هویت جنسیتی، نظریات مرتبط بر دیدگاه

تأثیر فناوری بر هویت جنسیتی و نظریات مرتبط بر مکان و محیط 
  شده است.  طور خالصه بیانبر هویت و هویت جنسیتی به

  
  

	
 های نظری پژوهشمبانی و دیدگاه )۱جدول 
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  هادیدگاه  عنوان نظریه و مؤلف

 نظریه هویت اجتماعی
[Jenkinz,	2013] 

[Afsharkohan	&	Rezaei	
Karmanji	2017] 
[Jenkinz,	2011] 

داند و معتقد است فرد در عرصه مواجهه و رویارویی با دیگران به لحاظ هویت را محصول فرایندی مستمر میان خود و دیگری می
های رفت و برگشت طور دائم و در دهد و بهرداری از شباهت یا تفاوت با آنان، نسبت به هویت خاص خود واکنش نشان میبرخو

یابی امری ناممکن است و هویت جدا از سپهر پردازد. بدون مشارکت در تعامالت اجتماعی، هویتمکرر به تولید و بازتولید آن می
شوند و هویت یک شدن هویت قلمداد می. جنکینز معتقد است زمان و مکان از منابع ساختهاجتماعی دیگران اصوًال معنا ندارد

 در که است فردی هویت وجه آشکارترین جنکینز نظر از شود. جنسیتفرایند مستمر است که در طی زمان تولید و بازتولید می
  است. جمعی هویتی شود و قطعاً می ساخته دیگران با تعامل

  آنتونی گیدنزنظریه هویت 

[Giddens,	1992]	
[Giddens,	2010] 

شد. های ثابتی برای افراد تعریف میوبیش نقشیابد. در جوامع سنتی کمتری میدر جوامع مدرن، هویت شخصی اهمیت فزون
و به دریج رتبه بخشهایش را بسازد. با بسط فرایند مدرنیته منابع سنتی هویتکه در جوامع مدرن، انسان باید نقشدرحالی

و  دهد. با فرایند مدرنیتههویت کنشگران از دست می اضمحالل و تحلیل رفته تا حدی که قدرت استیالی خود را بر معنادهی به
یابی در چارچوب محدود و معین اجتماعی رو به کاهش هویت های جمعی، امکانواسطه رسانه گسترش فضای اجتماعی به

  است.

  

   رین گلد
	[Adlipoor,	2013]  

دهد با انتظارهای جمعی را در دنیای واقعی کاهش می» خود«های مجازی از سویی فشارهای ناشی از هماهنگی حضور در شبکه
ای و غیره های مجازی محلی، قومی، منطقهکاهد. حضور در اجتماعو از سوی دیگر از فشارهای محیطی و جغرافیایی بر کاربر می

  شود.های جهانی در فضای مجازی میهای بومی هویت و شرکت در جمعبهای باعث تقویت جناندازه تا
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 های نظری پژوهشمبانی و دیدگاه )۱جدول ادامه 
  هادیدگاه  عنوان نظریه و مؤلف
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 نظریه تزریقی (گلوله جادویی)
[Deflour	&	Denis,	2008]  

های آن جمعی تأثیر فوری، مستقیم و یکسان بر هرکسی دارد که در جریان مستقیم دریافت پیامطبق این نظریه، وسایل ارتباط
ر قرار کند و آنها را تحت تأثیشود که به هر چشم و گوشی نفوذ میصورت نوعی گلوله سحرآمیز دیده میباشد. ارتباطات جمعی به

شود که جمعی مانند یک سرنگ حجیم فرض می های آن توجهی ندارد و وسایل ارتباطأثیر مکان و ارزشدهد. این نظریه به تمی
  تواند محتوای پیام خود را مانند ترکیب شیمایی به مخاطبین تزریق کند.می

 نظریه استحکام یا تأثیر محدود
[Ahmadzade	kermani,	

2011]  

ایل تواند نفوذ و تأثیر وستحصیالت و سن و غیره می -ت اجتماعی و روابط اجتماعیمقوال -های فردیبر طبق این نظریه توانمندی
ای ای از عوامل واسطهصورت کامًال روشنی توسط مجموعهجمعی گزینشی است و بههای ارتباطجمعی را محدود سازد. پیامارتباط

هایی به ها به واسطههای ارتباطی از رسانهطی آن پیام داند کهای میشوند. این نظریه، جریان ارتباطات را دومرحلهمحدود می
  شود.رسد و ازآنجا به میان مردم (پیروان) منتقل میمی» رهبران افکار«نام 

 گربنر (نظریه کاشت یا پرورش)
[Abasighaderi	&	

Khalilikashani,	2011]  

شود. تعیین های موافق با محتوای رسانه مییدگاهای خاص باعث ایجاد تغییر نگرش و دهای متمادی مواجهه با رسانهساعت
های مشترک در انتخاب گربنر شیوه دهد.ها، میزان تأثیر کاربر از آنها را نشان میهای مورداستفاده از رسانهمیزان و نوع برنامه

دیدی مشترک و درک  شود و باعثه مییهای همگانی ارال و موضوعات و چگونگی نگریستن به رخدادها که توسط رسانهیمسا
داند. دهنده جامعه میها را شکلنامد. گربنر رسانهشود را کاشت الگوهای مسلط ذهنی میمشترک از جهان اطراف منجر می

ها ای خاص، بر برخی از افراد و گروهای که مواجهه با رسانهگیرد؛ به شیوهاستفاده از رسانه با متغیرهای دیگر در تعامل قرار می
  ها تأثیری نخواهد گذاشت.ی خواهد داشت و بر برخی از گروهاثر قو

 مندینظریه استفاده و رضایت
[Makkvail,	2009]  

ها مهم است و مردم براساس این عوامل ها، عالیق و نقش اجتماعی مخاطبان در دریافت پیام رسانهبراساس این نظریه، ارزش
صورت فعال، به دنبال محتوایی هستند که وبیش بهکنند. افراد مخاطب، کمخواهند ببینند و بشنوند، انتخاب میآنچه را می

ا و متغیرهای هبیشترین رضایت را برای آنان فراهم سازد. میزان این رضایت بستگی به نیازها و عالیق فرد دارد. در روابط بین رسانه
  ثیرگذاری بیشتری دارند.ها نفوذ و تأفردی و مکانی، معموًال افراد و مکان در مقایسه با رسانه
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	دیدگاه دیوید هاروی
[Gregory	et	al,	2000]  

بحث کلی از تاریخ و معنای اصطالح جنسیت تحت لوای نظریه فمینیسم را مطرح کرد. او معتقد است این  ۱۹۹۱هاروی در سال 
 شوند که به سمتباهم مرتبط می -جغرافیا و جنسیت -دارد و زمانی این دو مقوله اصطالح تاریخ مبسوطی مشابه با جغرافیا

ابط گیری روتری از چگونگی شکلهای ارتباطی حرکت کنند و بررسی کاملهای جنسیتی و تئوریهای مربوط به نقشتئوری
  جنسیتی در تمامی فضاهای زیستی داشته باشیم.

 نظریه گاردنر مورفی
[Taban	et	al,	2013] 

ا نیز هشود. انسانکوچند و هویتشان با سرزمین محل سکونت (موقت) آنها معنی و تعریف میگونه که قبایل و ایالت میهمان
سپارند. هویت موجود و ها از فضای مادی و معنوی اطرافشان، از هویتی به هویتی دیگر ره میها و رنگبا گرفتن تأثیرات، رگه

تعریف و تحدید حدود نیست.تشكیل و تحول شخصیت از دیدگاه گاردنر ، معین، قطعی و با وضوح قابلبالفعل نیز به شکل دقیق
است بنابراین در بحث از نحوه تشكیل و » مورفى كامًال التقاطى انسان هم یك پدیده زیستى است و هم یك پدیده اجتماعى

 زیرا پیوستگى كامل و تأثیر متقابل دارند. از این منظر، مكان، تحول شخصیت نباید ارگانیسم و محیط را در مقابل یكدیگر قرارداد،
 گرفته، بروز و تجلى پیدا كند.آورد تا رفتارها كه زیربناى زیستى دارد شکلهایی پدید میامكانات و محدودیت

  سولیوان فروم و اریك
[Taban	et	al,	2013] 

 فراهم را رفتارهایى تجدید یا امكان بروز محیط گرچه.دانندمی و اجتماعى مادى محیط و بدن متقابل عمل نتیجه را شخصیت
  اجتماعى است. و مادى محیط محصول رفتار و هویت هر فرد است. هویت نهایى کنندهتعیین ولى آوردمی

 دیدگاه جغرافیدانان فمینیست
[Jakson,	1993] 

های فضایی و مکانی، سپهر عمومی و ق تفاوتشدت از طریگیری هویت جنسیتی بهجغرافیدانان جنسیت معتقدند که شکل
هایی را که براساس آن هویت جنسیتی بخصوص هویت جنسیتی شود آنها روشطور مشهود و نامشهود ایجاد میخصوصی به

 اند کهشد را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدهتر مکانی تثبیت میهای اجتماعی محلی یا اجتماعات بزرگزنان از طریق شبکه
تی گیری هویت جنسیشود و درنهایت منجر به شکلها، فضایی را که در جغرافیای رفتاری ساخته و مجدد بازسازی میاین شبکه

  کند.گردد را ایجاد میمی

  
  شناسیروش

پژوهش حاضر که اساس آن در حیطه جغرافیای رفتاری و جنسیت 
است کاربردی -ایهای توسعهاز لحاظ ماهیت از نوع پژوهش است

 های آنتحلیلی و روش گردآوری داده -که روش بررسی آن توصیفی
نامه است. طراحی ابعاد و پیمایش میدانی و مبتنی بر پرسش

ها و متغیرهای پژوهش) با استفاده نامه (شاخصهای پرسشگویه
های تجربی مشابه از ترکیب مطالعات نظری و دستاوردهای پژوهش

بار و روایی اولیه آن ابتدا از سوابق و لذا اعت ٢صورت گرفته جدول 
نظر  شده و سپس با استفاده از تحقیقاتی و نظری موجود اخذ

نظران و متخصصین مرتبط (عمدتًا متخصصین دانشگاهی) صاحب
گرفته است. همچنین پایایی آن در مرحله  مورد تأیید نهایی قرار

با  هوسیله آلفای کرونباخ سنجیده شد که با توجآزمون و بهپیش

بوده است، لذا  ٧/٠نتایج آزمون که برای هر یک از ابعاد اغلب باالی 
مذکور  نامهاالت پرسشئواز پایایی مورد قبولی برخوردار بوده است. س

کمترین،  -ترینای لیکرت (از پاییندرجه ٥عمدتًا مبتنی بر طیف 
بهترین،  -ترین وضعیت تا باالترینترین، نامناسبضعیف
 ١ضعیت) بوده که در نهایت با کدگذاری از عدد ترین ومطلوب
  صورت کمی تعریف شدند.(باالترین) به ٥ترین) تا (پایین

  

سال شهر  ١٥جامعه آماری نظری پژوهش، کل جمعیت زنان باالی 
 نفر ٥٧٠٠٤٠معادل  ١٣٩٥اهواز هست که بر اساس سرشماری سال 

[www.amar.ir] ینبوده است ولی برای سهولت سنجش و همچن 
های عنوان نمونه انجام مطالعات درنهایت سه محله از شهر اهواز به

 عنوان جامعه هدف پژوهش مورد موردی انتخاب و جمعیت آنها به
مطالعه قرار گرفت. حجم کل نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران 
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   ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۳۴دوره                                     نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

و دقت احتمالی  %٢٥و پیش برآورد واریانس  %٩٥(با سطح اطمینان 
آمده است که به نسبت حجم  دست به ٣٨٣١عداد ت) %٥مطلوب 

مطالعه از کل جامعه هدف برای هر محله  جمعیت محالت مورد
  ).٣(جدول  محاسبه شد

 گیری از جامعه هدفبا توجه به عدم امکان تهیه چارچوب نمونه
گیری احتمالی لذا از ترکیبی از نیاز روش نمونهعنوان پیش به

 ای وگیری سهمیهحتمالی (نظیر نمونهگیری غیر اهای نمونهروش
شده است که تا حد امکان  ) به نحوی استفادهغیرهدر دسترس و 

بررسی به شیوه حضوری و مراجعه  تمامی گستره محالت مورد
  مستقیم مورد پوشش قرار گیرد.

و قلمرو جغرافیایی  ١٣٩٧-٩٨قلمرو زمانی انجام پژوهش سال 
 ٢٠'و  ٣١∘ن خوزستان بوده که  در پژوهش نیز شهر اهواز  مركز استا

متر  ١٨ای با ارتفاع طول شرقی در جلگه ٤٠'و  ٤٨∘عرض شمالی و 
از سطح دریا قرار دارد. این شهر مرکز شهرستان اهواز است و دارای 

	Planning	of	Deputy]محله است ١٢٤ناحیه و  ٣٠، هشت منطقه

and	Development	of	Ahwaz	Municipality,	2017:	6]. 
تر گفته شد برای تحلیل جغرافیایی از روش طور که پیشهمان
 عنوانتطبیقی استفاده گردیده است و لذا سه محله به تحلیل
های هدف، شده است. برای انتخاب محله های موردی انتخابنمونه

بخش،  ٤های مکانی در در ابتدا محالت شهر اهواز براساس شاخص
بندی شد و درنهایت سه سطح ٤شاخص جدول  ٤٦زیر بخش و  ٢٠

عنوان نماینده محالت سطح یک یا  محله کیانپارس (به
عنوان نماینده محالت سطح دو یا  یافته)، گلستان (بهتوسعه

عنوان نماینده محالت سطح سه یا سطح  متوسط) و منبع آب با (به
  توسعه پایین) برای مطالعه انتخاب شدند.

نفر  ٧٨٠٠٠، دارای ١٣٩٥ری سال محله کیانپارس که براساس سرشما
، در ناحیه یک منطقه دو استهکتار مساحت  ٤١٣جمعیت و 

نظر ارزش  شهرداری اهواز قرار دارد. این محله باالترین سطح را از
زمین، جمعیت باسواد زنان، خدمات شهری و کالبدی، وضعیت 

. ساکنان استاقتصادی و اجتماعی را در بین محالت شهر اهواز دارا 
ن محله از رفاه بیشتری نسبت به اقشار ساکن در محالت دیگر ای

ح عنوان مکان تفری طور گسترده بهشهر اهواز برخوردارند. این محله به
و این موضوع به  استو خرید افراد ساکن سایر مناطق شهر اهواز 

	Shahid	Deputy,	Research] رونق آن کمک زیادی نموده است

Chamran	University	of	Ahvaz,	2015:	20].	
 ٣٠٦محله گلستان در ناحیه چهار منطقه چهار قرار دارد. مساحت آن 

با ساخت  ۱۳۵۱. در سال استنفر  ٣٥٠١٠هکتار و جمعیت آن 
بیمارستان و احداث دانشگاه همچنین با واگذاری زمین به کارکنان 

های شهر اهواز اضافه شد. بیمارستان و دانشگاه، این محله به محله
و ناشی  ٦٠های دهه اصلی محدوده گلستان مربوط به سال توسعه

) پس از ١٣٩٨-١٣٨٧. در دهه اخیر (استاز سیاست واگذاری زمین 
های تجاری اصلی شهر، این محله توسعه زیادی شدن محلهاشباع

نظر اقتصادی،  ازنظر مراکز خرید و تجاری داشته است. این محله از
های متوسط شهر از محلهخدمات شهری و سطح رفاه شهروندان 

	.[135	2013:	Damanbagh,]است 
منبع آب در شرق شهر اهواز و در ناحیه چهار منطقه هفت شهرداری 

نفر جمعیت دارد و از  ٢٠٢٧٣هکتار مساحت و  ١٢٤قرار دارد. 
ترین آید. این محله از جواننشینی به شمار میاجتماعات حاشیه
	,Zarifi	&	Movahed]استنشین شهر محالت حاشیه 2011:	

156;	Ghanavati,	2013:	156]  
  

 های منتخب پژوهشابعاد و شاخص )۲ جدول
  شاخص  ابعاد  متغیر

نوع و میزان استفاده از فاوا (ICT)مستقل 
د عهای اینترنتی داخلی در دو بُ ها و پایگاهسایتهای اجتماعی و  وبهای تلویزیونی ، شبکهمیزان استفاده از:  برنامه

 (ملی) ی (جهانی) و داخلیخارج

  واسط (مکان)
کیفیت زندگی، قشربندی 

  غیره اجتماعی و

میزان اشتغال زنان، میزان اشتغال مردان، میزان بیکاری مردان، میزان بیکاری زنان، تجرد براثر طالق، تجرد براثر فوت 
زمان سکونت، رضایت از مدت سوادی به تفکیک جنس، امید به زندگی، نرخ رشد جمعیت،همسر، تجرد قطعی، نرخ بی

  غیره  محل سکونت و

  وابسته       
  (هویت جنسیتی)

مدرن (در این بخش -سنتی
های مدرن عنوان شاخص

شده است و میزا ن فاصله 
از آنها مالک مدرن یا 

  ).استبودن سنتی

قد به برابری گیری، معتمیمهای جدید پزشکی؛ نفی تقدیرگرایی؛، پیرو مدبودن، فردگرایی و مستقل در تصپیگیری توصیه
 هایجنسی، گذراندن وقت بیشتر با گروه دوستان، ترجیحات شخصی درگذران اوقات فراغت؛ مقید نبودن به سنت

خانوادگی، باور به همکاری و برابری زن و مرد در زندگی خانوادگی، باور به داشتن حق طالق و حضانت فرزند توسط زن، 
های می، فرهنگی، دینی، همکاری و تعامل با جنس مخالف، شرکت در فعالیتبردباری نسبت به چندگونگی قو

های تخصصی اجتماعی، پیگیری دوستی و کمک به نیازمندان فارغ از تعلقات اجتماعی، توجه به نقشاجتماعی، نوع
 المللی، تعبدهای بینمند به هنر و زبانزیست، تمایل به زندگی در کشورهای پیشرفته، عالقهمسائل جهانی محیط

 هل روز؛ مطالعیالمللی، اعتقاد به دموکراسی؛ پیگیری اخبار و مساهای محیطی، اعتماد به مقررات بینگریزی از سنت
 ضرورت ارتقاء مادی زندگی، داشتنقانون اساسی، آشنایی با قوانین کشورهای دیگر، نگرش انتقادی سیاسی، معتقد به

  داری خصوصیه از خرید آنالین، معتقد به سرمایهبرنامه برای آینده اقتصادی، استفاد
  

  ۱۳۹۸مطالعه، سال  های موردشده در محلههای تکمیلنامهتعداد پرسش )۳جدول 
  رده محله  )۱۳۹۵سال ( ۱۵جمعیت زنان باالی  نامهتعداد پرسش
 ۲ کیانپارس  ۲۱۱۲۰  ۲۰۵
 ۴ گلستان  ۱۶۲۳۵  ۱۳۰
  ۶ منبع آب  ۱۰۳۲۱  ۶۵
  جمع  ۴۷۶۷۶  ۴۰۰
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	هایافته
 های موردمجموع نمونه برای سنجش هویت جنسیتی بانوان در

ای استفاده شد. براساس تک نمونه مطالعه از آزمون استنباطی تی
ن سطح متوسط یا بینابی بر مبنای این آزمونآمده از  دست نتایج به

وجود اختالف معنادار با میانگین  %٩٥اطمینان  ) در سطح٣(عدد 
)؛ ولی با در نظر گرفتن مقدار ٥ از نوع مثبت آن تأیید شد (جدول

 اعداد مربوط به پارامترهای مذکور که اعداد خیلی بزرگی نیستند
توان چنین گفت که این اختالف معنادار خیلی زیاد نبوده ولی می
ر توان چنین استنباط و تفسیتوجه است؛ لذا می طور نسبی قابلبه

ا بررسی ت مجموع هر سه محله مورد کرد که هویت جنسیتی زنان در
بودن گرایش دارد ولی خیلی مدرن نیست. حدودی به سمت مدرن

بررسی مصداق  ولی آیا این وضعیت کلی برای هر سه محله مورد
رکدام متفاوت است؟ برای پاسخ به این پرسش دارد و یا وضعیت ه
ه شده است تا به بررسی و مقایس طرفه استفادهاز تحلیل واریانس یک
مطالعه پرداخته  های موردبررسی در محله میانگین متغیر مورد

وجود یا عدم تفاوت معنادار میان آنها مشخص شود. در این راستا 
به بررسی واریانس  (Levene)ابتدا با استفاده از آزمون لوین 

مربوط به  Sigشده است که با توجه به اینکه مقدار  ها پرداختهگروه
آمده است، لذا وجود نابرابری  دست به ٠٥/٠این آزمون باالتر از 

فرض همگنی گانه) رد شده و پیشهای سهها (محلهواریانس گروه
د ورد تأییها جهت استفاده از آزمون تحلیل واریانس مواریانس گروه

آزمون  ٥ مربوط به جدول Sigگیرد .با توجه به اینکه مقدار قرار می
ANOVA ) است و همچنین با در ٠٥/٠کمتر از مقدار موردنظر (

توجهی است آمده که عدد قابل دست به fنظرگرفتن مقدار آماره 
لحاظ  بررسی از های موردفرض عدم تفاوت میانگین میان گروه

ت جنسیتی بانوان رد شده و چنین استنباط وضعیت متغیر هوی
میان آنها تفاوت معنادار  %٩٥شود که در سطح اطمینان باالی می

  وجود دارد.
لیل ها، جهت تحبا توجه به تأیید وجود تفاوت معنادار میانگین گروه

کمیت و کیفیت این تفاوت از نتایج روش مقایسه گروه به گروه 
فاده شد. با توجه به نتایج است (Tukey)آزمون تعقیبی توکی 

توان چنین نتیجه می ٦آمده از آزمون تعقیبی توکی جدول  دست به
ی بررس گرفت که طبق مقایسه زوجی بین هر سه گروه (محله) مورد

تفاوت معنادار وجود دارد. در ازلحاظ متغیر هویت جنسیتی زنان 
 ت واین میان کیانپارس از هر دو محله دیگر تفاضل معنادار مثب
  محله منبع آب از هر دو محله دیگر تفاضل معنادار منفی دارد.

 

ر متغیها ازلحاظ با توجه به تأیید وجود اختالف معنادار میان محله
، برای ارائه یک استنباط مفهومی بهتر از هویت جنسیتی زنان

وضعیت هویت جنسیتی زنان به تفکیک هر محله لزوم بررسی به 
 کند که اینت جداگانه ضرورت پیدا میصور تفکیک هر محله و به

ای، به تفکیک هر عمل با استفاده مجدد از آزمون تی تک نمونه
 توان چنین گفتآمده میدستشد. با توجه به نتایج بهمحله انجام

تر از پایین (Sig)که در محله کیانپارس به دلیل سطح معناداری 
قام مربوط به آماره توجه بودن ار  بودن و قابلو همچنین مثبت ٠٥/٠
T اختالف با میانگین، کران باال و کران پایین اختالف با میانگین ،

توان چنین استنباط توجهی وجود دارد و لذا میمثبت و معنادار قابل
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   ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۳۴دوره                                     نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

تا حدود زیادی از کرد که در محله کیانپارس هویت جنسیتی زنان 
 ٠٥/٠تر از در مورد محله گلستان نیز با توجه به باالنوع مدرن است. 

آمده و همچنین با توجه به کوچک و  دست به Sigبودن مقدار 
توان چنین نتیجه ، میTنزدیک به صفربودن اعداد مربوط به آماره 

) وجود ۳گرفت که اختالف معناداری با حد وسط (میانگین، عدد 
شود که هویت جنسیتی زنان در محله ندارد و چنین استنباط می

رن یا سنتی بودن گرایش مسلطی ندارد و گلستان به سمت مد
نوعی در حد وسط و ترکیبی از این دو است. در محله منبع درواقع به

شود که مشخص می Sigبودن مقدار  ٠٥/٠از آب با توجه به کمتر 
اختالف معناداری با عدد آزمون (عدد  ٩٥در سطح اطمینان باالی 

، این Tربوط به آماره ) وجود دارد و با توجه به منفی بودن اعداد م٣
ه مقدار کاختالف با میانگین از نوع منفی است، ولی با توجه به این

شود توجه نیست چنین استنباط می این اعداد خیلی بزرگ و قابل
	که هویت جنسیتی زنان در محله منبع آب تا حدودی سنتی است.

اکنون با استفاده از مدل رگرسیون خطی به روش اینتر به این 
های وع خواهیم پرداخت که آیا میزان استفاده از فناوریموض

اطالعاتی و ارتباطی در تعیین هویت جنسیتی زنان در هر سه محله 
کل نتایج  ۸مجموع تأثیرگذار است یا خیر؟ جدول  بررسی در مورد

) حاکی ٦٤٧/٠( Rمقدار دهد. شده را نشان می مدل رگرسیونی اجرا
 قوی بین متغیرهای مستقل (میزاناز وجود همبستگی مثبت نسبتاً 

های اطالعاتی و ارتباطی) و متغیر وابسته (هویت استفاده از فناوری
کند بیان می -ضریب تعیین آزمون - 2Rجنسیتی زنان) است. مقدار 

 تواند توسطاز مقدار تغییرات متغیر وابسته می ٤١٩/٠که به میزان 
ه نظر توجهی بابلمتغیرهای مستقل تبیین شود که مقدار نسبتًا ق

ای هعنوان یکی از مفروضهبه -رسد. جهت بررسی استقالل خطاهامی
 استفاده (Durbin‐Watson)واتسون  -از آزمون دوربین -رگرسیون

که این مقدار آنجایی آمده است و از دست به ٨٥٢/١شده است که 
قرار دارد، لذا جای نگرانی در مورد وجود  ٥/٢و تا  ٥/١در بازه 

مبستگی بین خطاها وجود نداشته و برقراری شرط استقالل خطاها ه
مربوط به آزمون  .Sigگیرد. با توجه به مقدار مورد تأیید قرار می

ANOVA  است بنابراین معناداری مدل رگرسیونی مورد  ٠٥/٠کمتر از
آمده از  دست به Fگیرد. همچنین با توجه به مقادیر تأیید قرار می

توجهی است، ) که رقم نسبتاً قابل٤/٤١(تحلیل رگرسیون 
بودن مدل رگرسیونی جهت تبیین تغییرات متغیر وابسته مناسب

  ).٧ (جدول شودمورد تأیید واقع می
جدول  (Coefficients)طور که در نتایج مربوط به ضرایب  همان
میزان «. مربوط به متغیرهای Sigمشاهده است مقدار  ، قابل٧

میزان استفاده از «و » ی مجازی داخلیهااستفاده از شبکه
است و لذا  ٠٥/٠بیشتر از » های اینترنتی داخلیها و پایگاهسایتوب

این متغیرها فاقد اثرگذاری معنادار بر متغیر وابسته تشخیص 
. مربوط Sigبودن مقدار  ٠٥/٠تر از اند؛ اما با توجه به پایینشده داده

مورد  %٩٥آنها در سطح اطمینان  به سایر متغیرها اثرگذاری معنادار
 های مجازیمیزان استفاده از شبکه«گیرد دو متغیر تأیید قرار می

 »های خارجیمیزان استفاده از ماهواره و تلویزیون«و » المللیبین

ینی باز تغییرات متغیر وابسته را پیش ٣/٠تنهایی باالی  کدام به هر
اظ میزان اثرگذاری بر متغیر کرده و به ترتیب در رتبه اول و دوم ازلح
فاده میزان است«گیرند. متغیر وابسته (هویت جنسیتی زنان) قرار می

ین با ضریب تعی» المللیهای اینترنتی بینها و پایگاهسایتاز وب
با ضریب » سیمای ملی و میزان استفاده از صدا«و متغیر  ١٨٨/٠

یزان اثرگذاری های سوم و چهارم ازلحاظ منیز در رتبه ١٣٠/٠تعیین 
). در ٧بر متغیر وابسته (هویت جنسیتی زنان) قراردادند (جدول 

که مقدار ضریب بتا در تمامی موارد مثبت بوده است،  آنجا ضمن از
لذا جهت اثرگذاری نیز مستقیم و مثبت بوده است؛ به این مفهوم 

ت گیری هویطور نسبی سبب شکلکه میزان استفاده بیشتر به
گیری هویت میزان استفاده کمتر سبب شکل جنسیتی مدرن و

جنسیتی سنتی برای زنان بوده است؛ اما آیا این وضعیت در هر سه 
بررسی یکسان است و یا ممکن است عامل تفاوت مکانی  مکان مورد

و تفاوت در سطح محالت نقش تأثیرگذاری در تعدیل و یا تشدید 
  وضعیت ایفا کند؟ 

 استفاده شد کهول دوم آزمون چاو برای پاسخ به این پرسش، از فرم
مخصوص زمانی است که پژوهشگر درصدد مقایسه ضرایب رگرسیون 
در بین بیش از دو گروه یا خط رگرسیون باشد. آماره انجام آزمون 

 Fمقید یا  Fگهگاه تحت عنوان است به همین دلیل  Fچاو، آماره 
اری معنادار ازنظر آم Fکه آزمون شود. درصورتیلیمر نیز شناسانده می

ها گردد که ضرایب رگرسیون بین گروهباشد، این نتیجه حاصل می
 هابا یکدیگر تفاوت ساختاری دارد و نباید خط رگرسیون گروه

صورت ترکیبی محاسبه شود، بلکه باید برای هر گروه یک خط به
رگرسیون مجزا برآورد گردد. در حقیقت معنادار بودن آزمون چاو 

ر تعدیل گر برای متغیری است که مبنای دلیلی بر وجود اث
بندی و تفکیک کل جامعه به چند گروه شده است. فرمول تقسیم

	 قرار زیر است: مدل مربوطه به
Σ

Σ
∗ Σ jk

/ 1 1 	
	

مانده از کلیه مشاهدات قیمجموع مجذورات با	:
  بندی تقسیم)(بدون گروه

Jها: تعداد گروه  
	: Σ مانده تا گروهمجموع مجذورات باقی	j 	

 Σ   ها: مجموع تعداد عناصر در کلیه گروه	
K(مستقل) تعدادا متغیرهای پیش بین  :  

  .فرمول محاسبه مقدار بحرانی: 
 

پس از اجرای مجدد مدل رگرسیون خطی به تفکیک هر سه محله 
بررسی و کسب اطالعات الزم برای استفاده در فرمول مدل چاو،  مورد

محاسباتی  Fبه دست آمد. با توجه به مقدار  ۸قرار جدول نتایجی به
(حدودًا  %۹۵در سطح اطمینان  F) که از مقدار بحرانی جدول ۸۲/۵(

) بیشتر است؛ ۲۴/۲(حدودًا  %۹۹سطح اطمینان  ) و حتی در۷۳/۱
لذا فرضیه صفر آزمون مبنی بر عدم تفاوت ساختاری ضرایب 

ود که شها مورد تأیید قرار نگرفته و مشخص میرگرسیون بین گروه



 ۴۲۱ ...زنان یتیجنس تیاطالعات و ارتباطات بر هو یفناور  ینقش مکان در اثرگذار ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ها) با یکدیگر تفاوت ساختاری ها (محلهضرایب رگرسیون بین گروه
  ).۸دارند (جدول 

 شود که میزان اثرگذاریاستنباط میبا توجه به نتایج فوق چنین 
های اطالعاتی و ارتباطی بر هویت جنسیتی زنان در محالت فناوری
بررسی یکسان نبوده و از یک الگوی خاص پیروی  گانه موردسه
مینه در این ز  -هایا تفاوت در سطح مکان-کند؛ بلکه متغیر مکان نمی
تر رو مناسباین کند. ازآفرینی میگر نقشعنوان متغیر تعدیلبه

طور جداگانه برآورد و تفسیر  است که ضرایب رگرسیون هر محله به
شده است. با توجه  هیارا ۹گردد. نتایج این برآورد جداگانه در جدول 

آمده آماره دوربین واتسون برای مدل رگرسیون  دست به نتایج به
 %٩٥توان چنین نتیجه گرفت که هرچند در سطح اطمینان باالی می

بودن مدل رگرسیونی جهت تبیین تغییرات متغیر وابسته مناسب
هویت جنسیتی زنان تحت تأثیر متغیرهای مستقل میزان استفاده 

بررسی مورد  گروه مورد ٣های اطالعاتی و ارتباطی در هر از فناوری
در هر سه  ٠٥/٠محاسباتی کمتر از  Sigبه دلیل  شودتأیید واقع می

ضریب تعیین در محالت مختلف متفاوت است  مورد ولی مقدار این
های شهری سطح به گلستان عنوان نماینده مکان و از کیانپارس به

های شهری سطوح عنوان نماینده مکان و درنهایت منبع آب به
یابد. گذشته از میزان متفاوت تأثیرگذاری در کاهش می ترپایین

رخی رغم بیز علیحالت کلی، الگو نوع متغیرهای فرعی تأثیرگذار ن
هایی نیز دارند و همه گانه تفاوتهای سهاشتراکات در محله

 بندی سهم اثرگذاریمتغیرها در محالت سطوح مختلف به لحاظ رتبه
 عنوان کنند. بهدر هویت جنسیتی زنان از الگوی یکسانی پیروی نمی

ازلحاظ میزان اثرگذاری در محله کیانپارس متعلق به  ١مثال رتبه 
ر د» المللیهای مجازی بینمیزان استفاده از شبکه«غیر فرعی مت

میزان استفاده از ماهواره و «محله گلستان مربوط به زیرمتغیر 
و در محله منبع آب مربوط به زیرمتغیر » های خارجیتلویزیون

بوده است. این جابجایی و » سیمای ملی و میزان استفاده از صدا«
الت مختلف در اکثر موارد دیگر نیز تغیر رتبه زیرمتغیرها در مح

توان آن را ناشی از نقش مصداق دارد که تا حدود زیادی می
گری سطوح متفاوت مکانی دانست. البته در برخی جزئیات، تعدیل

توجهی میان هر سه محله نیز وجود دارد؛  استثناها و اشتراکات قابل
 هایشبکهمیزان استفاده از «ازجمله اینکه زیرمتغیرهایی نظیر 

های میزان استفاده از ماهواره و تلویزیون«و » المللیمجازی بین
در هر سه محله دارای اثرگذاری معنادار و متغیر فرعی » خارجی

در هر سه محله فاقد » های مجازی داخلیمیزان استفاده از شبکه«
ر تر داثرگذاری معنادار برآورد شده است. اطالعات تکمیلی و کامل

و رتبه اثرگذاری تمامی زیر متغیرهای مستقل (میزان خصوص سهم 
های اطالعاتی و ارتباطی منتخب به تفکیک استفاده از انواع فناوری

ملی و جهانی) بر متغیر وابسته (هویت جنسیتی زنان) به تفکیک 
 قابل استنباط و استخراج ٩بررسی در جدول  گانه موردمحالت سه

  است.
  

  مطالعه های موردای سنجش هویت جنسیتی بانوان درمجموع نمونهک نمونهنتایج آزمون تی ت )۵جدول 

  میانگین
 )٣ای (سطح متوسط=آزمون تی تک نمونه

 اختالف میانگین معناداری   درجه آزادی   آماره تی 
  درصد ٩٥سطح اطمینان 

  بیشترین کمترین
١٨١٣٣٢٧/٠ ٢٢٦٨١٥٥٦/٠ ٠٠٠/٠ ٣٩٩ ٨٠٤/٩ ٢٢٦٨١٥٦/٣ ۲۷۲۲۹۸۵/۰ 

  
  بررسی گانه مورد(مقایسه چندگانه) تحلیل واریانس متغیر هویت جنسیتی بانوان در محالت سه Tukeyنتایج آزمون تعقیبی  )۶ جدول

 درجه آزادی خطای برآورد (I‐J)اختالف میانگین*  نام محله
 درصد ٩٥سطح اطمینان 

 بیشترین حد کمترین حد

 کیانپارس
 ۵۰۸۹۵۱۳/۰ ۲۹۸۰۸۸۵/۰ ٠٠٠/٠  ٠٤٤٨١٦٠٦/٠  ٤٠٣٥١٩٩١/٠× گلستان

 ٦٩٧٩٨٢٦/٠ ٤٣٠٢٦٦٤/٠ ٠٠٠/٠  ٠٥٦٨٩٩٤٦/٠ ٥٦٤١٢٤٤٨/٠× منبع آب

 گلستان
 -٢٩٨٠٨٨٥/٠ -٥٠٨٩٥١٣/٠ ٠٠٠/٠  ٠٤٤٨١٦٠٦/٠  -٤٠٣٥١٩٩١/٠× کیانپارس

 ٣٠٣٤٥٦٢/٠ ۱۷۷۵۲۹/۰ ٠٢٣/٠  ٠٦٠٧٢٢٣٨/٠ ١٦٠٦٠٤٥٨/٠× منبع آب

 منبع آب
 -٤٣٠٢٦٦٤/٠ -٦٩٧٩٨٢٦/٠ ٠٠٠/٠  ٠٥٦٨٩٩٤٦/٠  -٥٦٤١٢٤٤٨/٠× کیانپارس

 -٠١٧٧٥٢٩/٠ -٣٠٣٤٥٦٢/٠ ٠٢٣/٠  ٠٦٠٧٢٢٣٨/٠ -١٦٠٦٠٤٥٨/٠× گلستان

 ٠٥/٠اختالف میانگین مناسب= *

  
  های موردمطالعهنتایج کامل مدل تحلیل رگرسیون سنجش متغیر فاوا بر هویت جنسیتی درمجموع نمونه )۷جدول 

R	 واتسون-دوربین برآورد ایخط شده تصحیح تعیین ضریب ضریب تعیین 
٦٤٧/٠ ۴۱۹/۰  ٣٥١١٢٢٨٨/٠ ٤٠٩/٠ ۸۵۲/۱ 
 آنوا
 .معناداری F میانگین درجه ازادی مجموع مدل

 ٠٢٦/٠ ٤٠٢/٤١ ١٠٤/٥ ٦  ٦٢٦/٣٠  رگرسیون
   ١٢٣/٠ ٣٤٥ ٥٣٤/٤٢ باقی مانده
    ٣٥١ ١٦٠/٧٣ مجموع



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  انیسجاد دیناه ۴۲۲

   ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۳۴دوره                                     نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

  های موردمطالعها بر هویت جنسیتی درمجموع نمونهنتایج کامل مدل تحلیل رگرسیون سنجش متغیر فاو )۷جدول ادامه 
   ضرایب

  
 رتبه اثرگذاری

 متغیرها
 استاندارد تأثیر ضریب نشده استاندارد تأثیر ضریب

 معناداری آماره تی
B	ضریب بتا خطای برآورد 

 ٤ ٠٢٦/٠ ٠٤٣/٢ ١٣٠/٠  ٠٣٩/٠  ١٠١/٠ میزان استفاده از صداوسیمای ملی
 ٢ ٠٠١/٠ ٨٠٠/٥ ٣٢٦/٠  ٠٣٣/٠ ٢٩٤/٠ های خارجیواره و تلویزیونمیزان استفاده از ماه
 - ٥٧٩/٠ ٨٥٨/٠ ٠٤٥/٠  ١٦٦/٠ ٠٣٠/٠ های مجازی داخلیمیزان استفاده از شبکه
 ١ ٠٠٠/٠ ٨٩١/٥ ٣٣٤/٠  ٠٣٠/٠ ٣٠٢/٠ المللیهای مجازی بینمیزان استفاده از شبکه
 - ١٠٠/٠ ٥٠٦/١ ٠٩٠/٠  ٠٣١/٠ ٠٤٩/٠ لیداخهای اینترنتی ها و پایگاهسایتمیزان استفاده از وب
 ٣ ٠٢١/٠ ٤٥٣/٢ ١٨٨/٠  ٠٥١/٠ ١١٢/٠ المللیهای اینترنتی بینمیزان استفاده از پایگاه

  
  گری متغیر تفاوت مکانی در اثرپذیری هویت جنسیتی زنان از فاوانتیجه نهایی آزمون چاو برای ارزیابی فرض تعدیل) ۸جدول 

,  نتیجه ∑  F	k	j  ∑  ∑   
,  تأییدعدم  ۸۲۹۹۳۷/۵ ٦ ۳ ٥٣٤/٤٢ ٩٩٧٣١/٣٤ ٤٠٠ 

  
  بررسی گانه موردنتایج کامل مدل تحلیل رگرسیون سنجش متغیر فاوا بر هویت جنسیتی به تفکیک محالت سه )۹جدول 

 ضریب تعیین R هنام محل
 تصحیح تعیین ضریب

 شده
 واتسون-دوربین خطای برآورد

 ١١١/٢ ٣٠٧٧٠٦٣٤/٠ ٤٧٨/٠ ٤٩٦/٠ ٧٠٤/٠ کیانپارس
 ٢٧٩/٢ ٢٦٩٩٨٣٥٦/٠ ٣٤٦/٠ ٣٧٩/٠ ٦١٦/٠ گلستان
 ٨١٩/١ ٥٣٨٨٠٩٤٦/٠ ٢١٨/٠ ٢٧٠/٠ ٥١٩/٠ منبع آب

 آنوا
 معناداری آماره اف میانگین درجه آزادی مجموع مدل نام محله

 کیانپارس
 ٠٠٠/٠ ٢١٧/٢٨ ٦٧٢/٢ ٦  ٠٣٠/١٦ رگرسیون
   ٠٩٥/٠ ١٧٢ ٢٨٦/١٦ باقی مانده
    ١٧٨ ٣١٦/٣٢ جمع

 
 گلستان

 ٠٠٠/٠ ٤٠٨/١١ ٨٣٢/٠ ٦ ٩٨٩/٤ مدل
   ٠٧٣/٠ ١١٢  ١٦٤/٨ رگرسیون
    ١١٨ ١٥٣/١٣ باقی مانده

 منبع آب
 ٠٠١/٠ ٢٦٠/٥ ٥٢٧/١ ٦ ١٠٩/٦ مدل
   ٢٩٠/٠ ٥٧  ٥٤٨/١٠ رگرسیون
    ٦١ ٦٥٧/١٦ باقی مانده

 ضرایب

  متغیرها نام محله
 استاندارد تأثیر ضریب نشده استاندارد تأثیر ضریب

 اثرگذاری درجه آزادی آماره تی
B بتا خطای برآورد 

 کیانپارس

 - ٣٣٨/٠ ٥٦٨/٠ ٠٤٠/٠ ٠١٨/٠  ٠٢٩/٠  میزان استفاده از صداوسیمای ملی
 ٢ ٠٠١/٠ ٩٨٦/٤ ٣٢٠/٠ ٠٦٥/٠ ٢٤١/٠های خارجیو تلویزیونمیزان استفاده از ماهواره 
 - ٥٨٨/٠ ٥٤٣/٠ ٠٣٠/٠ ٠١٩/٠ ٠١٠/٠ های مجازی داخلیمیزان استفاده از شبکه
 ١ ٠٠٠/٠ ٠١٠/٦ ٣٥٨/٠ ٠٤٦/٠ ٢٧٧/٠ المللیهای مجازی بینمیزان استفاده از شبکه
 - ٣١١/٠ ٠١٦/١ ٠٦٣/٠ ٠٢٤/٠ ٠٢٥/٠ های اینترنتی داخلیمیزان استفاده از پایگاه
 ٣ ٠٠٨/٠ ٩٠٠/٣ ٢٩٨/٠ ٠٦٨/٠ ١٨٢/٠ المللیهای اینترنتی بینمیزان استفاده از پایگاه

 گلستان

 ٤ ٠٣٤/٠ ١٥١/٢ ١٨٧/٠ ٠٤٩/٠  ١٠٤/٠  میزان استفاده از صداوسیمای ملی
 ١ ٠٠٣/٠ ٢٥٤/٤ ٣٠٩/٠ ٠٤٦/٠ ١٩٦/٠ های خارجیمیزان استفاده از ماهواره و تلویزیون

 - ١٣٧/٠ ٢٤٠/١ ٠٩٥/٠ ٠٣٢/٠ ٠٣٨/٠  های مجازی داخلیمیزان استفاده از شبکه
 ٢ ٠٠٥/٠ ٠٥٤/٤ ٣٠١/٠ ٠٦٦/٠ ١٨٨/٠  المللیهای مجازی بینمیزان استفاده از شبکه
 - ٠٦٨/٠ ٥٢١/١ ٠٧٤/٠ ٠٣١/٠ ٠٣٣/٠  های اینترنتی داخلیمیزان استفاده از پایگاه
 ٣ ٠١٦/٠ ٥٠٠/٣ ٢٢٨/٠ ٠٥٦/٠ ١٣٩/٠  المللیاینترنتی بینهای میزان استفاده از پایگاه

  منبع آب

 ١ ٠٠٥/٠ ٥٦٦/٤ ٣١٤/٠ ٠٣٧/٠  ٢٣٠/٠  میزان استفاده از صداوسیمای ملی
 ٢ ٠٠٧/٠ ٦٥٩/٣ ٢٥٨/٠  ٠٤٩/٠ ١٧٦/٠ های خارجیمیزان استفاده از ماهواره و تلویزیون

 - ١١٢/٠ ٣٩٠/١ ٠٨٨/٠ ٠٤٧/٠ ٠٤٢/٠  های مجازی داخلیمیزان استفاده از شبکه
 ٣ ٠١١/٠ ٤٥٥/٣ ٢٢٢/٠ ٠٤٧/٠ ١٤١/٠  المللیهای مجازی بینمیزان استفاده از شبکه
 ٤ ٠٤٠/٠ ٩٨١/١ ٠٩٢/٠ ٠٣٩/٠ ٠٩٠/٠  های اینترنتی داخلیمیزان استفاده از پایگاه
 - ٣٣٩/٠ ٥٦١/٠ ٠٣٨/٠ ٠٢٨/٠ ٠٢٨/٠  المللیهای اینترنتی بینمیزان استفاده از پایگاه
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  بحث
گری نقش مکان و های این پژوهش؛ تعدیلکلی یافته طور به

 -در اینجا فاوا-های مکانی بر اثرگذاری عوامل خارج از محیطتفاوت
ن های ایکند. همچنین یافتهید مییبر هویت جنسیتی زنان را تا

کند که میزان استفاده و نوع فناوری ارتباطی و پژوهش عنوان می
تفاده نیز اثرگذاری متفاوتی بر هویت جنسیتی اس اطالعاتی مورد

 -١های این پژوهش با نظریات:شود. یافتهزنان را سبب می
گیری هویت جغرافیدانان جنسیت (جکسون) که معتقدند:"شکل

  -٢شود"های فضایی و مکانی، ایجاد میجنسیتی از طریق تفاوت
ر اص، بای خنظریه کاشت گربنر مبنی بر اینکه "مواجهه با رسانه

ها ها اثر قوی خواهد داشت و بر برخی از گروهبرخی از افراد و گروه
مندی که بیان نظریه استفاده و رضایت -٣تأثیری نخواهد گذاشت"، 

ها و متغیرهای فردی و مکانی، معموالً کند:"در روابط بین رسانهمی
د" نها نفوذ و تأثیرگذاری بیشتری دار افراد امکان در مقایسه با رسانه

با دیدگاه هویت اجتماعی جنکینز که معتقد است "زمان و مکان  -٤
شوند و هویت یک فرایند شدن هویت قلمداد میاز منابع ساخته

شود"، مطابقت مستمر است که در طی زمان تولید و بازتولید می
  دارد.

 جکسونهای: نتایج پژوهش، های این پژوهشهمچنین یافته
[Jacsoon,	1993] ، و ماسیدوائل [Davael	&	Masii,	2010] 

	,Narula	&	Henson]هنسن و ناروال ،[2017	Gerwal,] گریول

	Taban]و همکاران تابان ،	[2009 et	al,	 و  رضوانی، 	[2013
	Rezvani] [ احمدی &	 Ahmadi,	 	:Khani] خانی، 2009

	Hatami] حاتمی و مذهبی، [2007 &	 Mazabi:	 2011] ،
	&	Ghamsari	Nikkhah] وندیرا قمصری و منصوریاننیکخواه

Mansourian	 Ravand,	 و همکاران  یورمقان ،[2016
[Varmaghani	et	al,	2015]، نوریخواجه	و همکاران [Khajeh	

Noori	et	al,	2011] ،احمدی و عقیلی [Ahmadi	&	Aghili,	

	,Adlipoor] پورعالی ،[2015  کهن و کرمانجیافشار، [2012
[Afsharkohan	&	Kermanji,	2017]  عباسی قادری و خلیلی و

را مبنی   [2013	Kashani,	Khalili	&	Ghaderi	Abasi]کاشانی
کلی و هویت جنسیتی  طور بر اثرگذاری مکان و فاوا بر هویت به

اما آنچه پژوهش حاضر را با  کند.می ییدطور خاص را تا زنان به
ه بودن نمونکند فارغ از متفاوتهای نامبرده متفاوت میپژوهش

موردی مطالعه و استفاده از مطالعه تطبیقی این است که این 
ساخت  های مکانی برها بر اثرگذاری محیط و مکان و ارزشپژوهش

در  که حالی اند درکلی پرداخته طور های جنسیتی بههویت و نقش
گری مکان در اثرپذیری هویت جنسیتی از این پژوهش نقش تعدیل

  ته است. گرف فاوا مورد تأکید قرار
  

  گیرینتیجه
شناختی موجود در پژوهش حاضر در مورد های روشفرضاگر پیش

شده تفاوت مکانی را جایز  های موردی بررسیمنطق انتخاب نمونه
تعمیم واجد پایایی قلمداد کنیم و نتایج حاصل از این بررسی را قابل

گری سطوح متفاوت مکانی را در توان نقش تعدیلبدانیم؛ می
گیری هویت جنسیتی زنان را پذیرفت و چنین یت فرایند شکلکیف

های سطوح بیان داشت که گرایش هویت جنسیتی زنان از مکان
بودن تر تغییریافته و از مدرنهای سطوح پایینباالتر به سمت مکان

العکس. شود و ببه سمت بینابینی و درنهایت سنتی بودن تعدیل می
ت جنسیتی زنان در محالت و میزان تأثیرگذاری فاوا بر هوی

 تر، بیشتر و در محالتیافتههای شهری سطوح باالتر و توسعهمکان
یافته، کمتر است. گذشته از میزان تر توسعهتر و کمسطوح پایین

متفاوت تأثیرگذاری در حالت کلی، الگو نوع متغیرهای فرعی اثرگذار 
فاوت نیز مت و سهم و رتبه تأثیرگذاری آنها در سطوح مختلف مکانی

کند. در محالت سطوح است و لزومًا از الگوی یکسانی تبعیت نمی
المللی آن  بر باالتر، عمدتًا زیرمتغیرهای فاوا از نوع جهانی و بین

هویت جنسیتی زنان تأثیرگذار هستند؛ ولی در محالت سطح متوسط 
 المللی فاوا کمی تعدیلنقش اثرگذاری زیرمتغیرهای جهانی و بین

شود. درنهایت در و از سهم اثرگذاری آنها نسبتاً کاسته میشده 
تر (سطح سوم) سهم زیرمتغیرهای های سطوح پایینمحالت و مکان

فاوا از نوع ملی و داخلی آن در تبیین تغییرات هویت جنسیتی زنان 
شود؛ هرچند هنوز غلبه به نسبت محالت سطوح باالتر، بیشتر می

ت. المللی فاوا اسیرهای جهانی و بیناصلی تا حدودی متعلق به متغ
توان چنین گفت که امروزه شکاف دسترسی و استفاده درنهایت می

گر اثرات و پیامدهای تنهایی تبیین از فاوا در حالت کلی آن به
جمله هویت جنسیتی بانوان نیست؛ بلکه  از هااحتمالی این فناوری

ا بیشتر به جمله گرایش کمتر و ی متغیرها و عوامل دیگری از
ها و همچنین شکاف کاربری استفاده از نوع خاصی از این فناوری

د ها نیز تأثیرگذار هستنبه معنای نوع استفاده از این ابزار و فناوری
ا ای و یکه خود این عوامل نیز تحت تأثیر متغیرها و عوامل واسطه

  مانند تفاوت مکانی قرار دارند. گرتعدیل
  

های محترم و قدردانی از بانوان و خانواده سپاس تشکر و قدردانی:
(کیانپارس، گلستان، منبع آب)، که در تکمیل و  های مورد مطالعهمحله

  واالت پژوهش ما را یاری نمودند.ئپاسخگویی صبورانه به س
  
  گزارش نشده است. سندگانینو یاز سو یمورد :یاخالق هیدییتأ

  نشده است.گزارش  سندگانینو یاز سو یمورد منافع: تعارض
ناهيد سجاديان (نويسنده اول)، پژوهشگر اصلی/نگارنده  سهم نویسندگان:
)؛ مرتضی نعمتی (نويسنده دوم)، پژوهشگر %٥٠شناس (بحث، روش

)؛ فروغ گشتيل (نويسنده سوم)، پژوهشگرکمکی/ %٣٠کمکی/ تحلیلگر (
  ) %٢٠( نگارنده مقدمه

	تحلیلبا عنوان" این مقاله مستخرج از رساله دکتری  منابع مالی:
	مناطق	در	زنان	جنسیتی	هویت	بر	جهانی	دیجیتال	فضای	تأثیر	جغرافیایی

  .استاهواز" 	شهر
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