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Abstract 
In addition to face-to-face social interaction, the structure of gender identity 

in teenagers is influenced by new communication technologies, especially 

the Internet and virtual networks. Therefore, the current research was 

conducted with the aim of investigating the lived experiences of teenage 

girls from being in the virtual space and its effect on their gender identity. 

This study is of qualitative type and using phenomenology method and was 

conducted by using purposeful sampling and analysis of semi-structured 

interviews with girls aged 13 to 18 years old in Tehran. Finally, after 

conducting 20 in-depth semi-structured interviews, the researcher reached 

data saturation. Interviews were analyzed using Smith's method. In this 

research, 4 main themes and 9 sub-themes and 52 meaning units were 

obtained, the main themes were: "girls' behavioral changes", "access to early 

sexual information", "decrease in self-confidence", "gender identity 

disorder". According to the results obtained from this research, being more 

than 5 hours a day on virtual networks such as Instagram causes damage to 

the gender identity of teenage girls. 
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  چکیده
نوین ارتباطی  یها یاجتماعی رودررو، تحت تأثیر فناورساختار هویت جنسیتی در نوجوانان عالوه بر تعامل 

بناابراین ژاهوهح ضا ار باا هارس بررسای تجاار         ؛ های مجازی، قرار دارد و در رأس آن اینترنت و شبکه

هویت جنسیتی آنان انجام شر. ایان مااععاه    زیسته دختران نوجوان از ضضور در فضای مجازی و تأثیر آن بر

گیاری هرفمنار و تحلیال     گیاری از نموناه   و باا براره   اسات  یرارشناسا یژراز نوع کیفی و با اساتفاده از رو   

 02ژا  از انجاام    تیا درنراساا  شارر تراران انجاام شار.       31تاا   31ساختاریافته با دختران  نیمه یها مصاضبه

هاا باا رو  اسامیت ماورد تج یاه       ها رسایر. مصااضبه   هشگر به اشباع دادهساختاریافته عمیق ژهو مصاضبه نیمه

واضر معنایی به دست آمر که  20مضمون فرعی و  9مضمون اصلی و  4تحلیل قرار گرفتنر. در این ژهوهح 

، «دسترسای باه اطالعاات زودهنگاام جنسای     »، «تغییارات رفتااری دختاران   »مضامین اصلی عبارت بودنار از   

از ایان ژاهوهح، ضضاور     آمره دست بهبا توجه به نتایج «. جنسیتی اختال  در هویت»، «نف  اعتمادبهکاهح »

های مجازی ماننر اینساتاگرام باعاآ آسایه باه هویات جنسایتی دختاران         ساعت در روز در شبکه 2بیح از 

 شود. نوجوان می

.یدارشناسیدختران، پد ،یمجاز یفضا ،یتیجنس تیهو :ها واژهکلید
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 مقدمه 
یک مرضله کلیری تحو  برای فرد است که با تغییرات شریر بیوعوژیکی، روانی  3نوجوانی

شرن به افراد  و اجتماعی همراه است و در آن نوجوانان در مسیر تحو  خود به سمت تبریل

(. در دوره نوجوانی 0202، 0کننر )دیامونر مستقل و مسئو ، تجربه کسه می سا  ب رگ

سی، برن نی  از عحاظ ظاهری دچار تغییرات ژیچیره و جاذبه جن افتنی تیاهمعالوه بر 

(. بلوغ بر همه 0239، 1تینو و عینربرگ-شود که نتیجه بلوغ است )کاعتیاال متنوعی می

ترین جنبه تحوعی  (. مرم0202گذارد )دیامونر،  های جسمی و روانی نوجوان تأثیر می جنبه

( که ابعاد مختلفی 0231و همکاران،  4گیری و تثبیت هویت است )استین ما این دوره، شکل

(. 0239تینو و عینربرگ، -است )کاعتیاال 2هویت جنسیتی ها آنترین  دارد و یکی از مرم

به شیوه خاصی  شود یمزن یا مرد در ذهن دارنر، سبه  عنوان بهتصویری که افراد از خود 

راد هویت جنسیتی و اضساس و رفتار خاصی داشته باشنر؛ این تصویر را در اف شنریانر یب

هویت جنسیتی بیشتر رفتارهای فرد را شامل (. 0203و همکاران،  6گوینر )گریفین می

منری به کارهای  ژوشیرن، عالقه شود. صحبت کردن با ادبیات زنانه یا مردانه، نحوه عباس می

توانر ماابق یا  دهنر که می مختلف و مسائل دیگر بخشی از هویت جنسیتی را تشکیل می

 .(0221، 7ف با جنسیت وی باشر )ژنک و گریسیمخاع

شناختی  شناسی، عقیره بر این است که ترکیبی از عوامل زیستی، روان از دیرگاه سبه

، 1گیری هویت جنسیتی در افراد است )توربان و هرنسافت ساز شکل و اجتماعی زمینه

اجتماعی باشر.  تعامل ریتحت تأث شرت بهتوانر  (. در همین راستا، هویت جنسیتی می0231

ها و رفتارهایی  ها، نگر  دختران از طریق هویت جنسیتی به بازتوعیر ارز  درواقع
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(. ژیتر 0231، 3ژردازنر که محیط اجتماعی برای یک دختر تصویه کرده است )جنکین  می

( معتقر است هویت جنسیتی افراد تنرا از طریق تعامل اجتماعی رودررو ساخته 0223)

گیری و  های نوین ارتباطی در شکل عوامل مختلفی ازجمله فناوریشود؛ بلکه  نمی

های نوین ارتباطی و در رأس آن  ، گستر  فناوریدرواقعدهی به آن دخاعت دارنر.  جرت

های مجازی، فضایی برای ساخت مجرد هویت جنسیتی فراهم نموده است  اینترنت و شبکه

 (.0203، 0ویالرونگا-)فو 

شود، با تعامل چرره به چرره  که در اینترنت برقرار میبایر توجه داشت تعاملی 

متفاوت است. عواملی از قبیل کمبود عالئم بصری و گمنامی شخص، شیوه تعاملی کامالً 

، این اضتما  وجود دارد که جهیدرنتکنر.  متفاوتی از تعامل چرره به چرره فراهم می

شونر، از طریق  اخته میهایی که در طو  تعامل اجتماعی واقعی با موفقیت س هویت

ی متفاوت از دنیای واقعی ساخته شونر ا گونه بهارتباطات اینترنتی در فضای مجازی، 

 شبکه عنوان به(. در این میان، اینستاگرام 3191)نیکخواه قمصری و منصوریان راونری، 

بین نوجوانان محبوبیت کسه کرده  ههیو به راًیاخاجتماعی با محوریت عک  و ویریو، 

میلیون کاربر  222است. اینستاگرام در ماه بیح از یاک میلیاارد مخاطه فعا  و روزانه 

 1/22زنان  ،0203 هیژانودر  satista (. طباق آماار ساایت0231، 1)بیکر و واعح فعا  دارد

ژایح و سانسور دهنر. این فضا به جرت  اینستاگرام را تشکیل می شبکهدرصر کاربران 

اختصاصی برای دختران فراهم  صورت بهکمتر، میران عماومی جریری برای کاربران و 

های ترجیحی نوجوانان ایرانی برای  در خصوص ژلتفرم (.3422کرده است )اردکانی فرد، 

های کلی  گ ار عی عات دقیقی در دسترس نیست والهای اجتماعی، اط ضضور در رسانه

های اجتماعی  ست که در طی دو سا  اخیر، تعراد کاربران شبکهموجود ضاکی از آن ا

ی و عبراعلر )ژورشرریاری، ت.درصر رسیره اس 62درصر به  21سا ، از  32باالی 

ت جریر اینستاگرامی االضارونر رو به رشر تعرد فعاعیت زنان کاربر با اص( و 3423امینی،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Jenkins, K. 

2. Fosch-Villaronga et al.. 

3. Baker, S. A., & Walsh, M. J. 



 34 | ییدآقایپورس و یمحمد سلطان؛ ...دختران یتیجنس تیهو دارشناسانهیپد یشناس بیآس

از مردان و انتشار ه اران ژست  درصری 03درصری از کاربران خانم و  13با آمار رسمی 

شان مؤیر  اینستاگرامی در طو  روز از طرس کاربران زن در صفحااات اینستاگرامی

واساة ایجاد فرصت  توان از اینستاگرام به می رو نیاست. ازا دختران و زنان ضضوراف ایح 

 ی،اکبر ی،عیرب ،باقریترین رسانه در ایران نام برد ) مثابه زنانه برای خودبیانگری زنان، به

 (.3422ی،قاسم

، جمعیتی فضای مجازینوجوانان به هنگام استفاده از ضقیقت این است که 

. چراکه با توجه به (3423زنرکریمی، شاعباس و دهرست،شونر ) محسو  می ژذیر آسیه

های مثبت کمتر و  با ویهگی نوجواننوجوانی، و عیت هیجانی  دورهرشری مقتضیات 

در ضا  رشر و تنظیم هیجانی و ی تیریشود و فراینرهای خود مر بیشتر توصیف می یثبات یب

شرایای، اف ایح استفاده از  نیدر چن (.3،0203وارتبرگ و همکاران)تکامل هستنر 

ی الزم برای رشر یها مرارتتوانایی و  ن برای نوجوانی که فاقرالیهای اجتماعی آن هرسان

( و 3422ی،میابراه خواجونری اضمری،باشر ) میمواجه صحیح با آن است خارآفرین 

شود  دژکارکرد میکارکردگرایان،  اصاالح بهکارکردهای نامالو  یا وجودآمرن  سبه به

 (.3423نوری و عباسی شوازی، خواجه نقشبنری،)

یابی افراد، توجه ژهوهشگران را به جوانه مختلف  هویت دررونرنفوذ فضای مجازی 

های اوعیه  برخی ژهوهح که یدرضاعجنسیتی جله نموده است. تأثیرگذاری آن بر هویت 

های اخیر  تضعیف هویت کاربران فضای مجازی است؛ ژهوهح در این زمینه بیانگر عرم

؛ 3423؛ فتحی و همکاران، 0200؛ ابواعفتحی و همکاران، 0200، 0نظیر )وانگ و همکاران

؛ و موالیی و جانی، 0202، 1اسچیک -؛ ریچارد و کوچوت3191طاععی و همکاران، 

( مؤیر این امر است که ضضور در فضای مجازی و استفاده از اینترنت باعآ 3194

گیری و تقویت هویت مررن و تضعیف هویت ملی، فرهنگی و ضتی جنسیتی شره  شکل

های  اف ایح وزن در زمان بلوغ در دختران در تقابل با تجوی  شبکه مثا  عنوان به .است
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 خودانگارهگیرد و مقایسه مستمر  خواهی درباره جذابیت فی یکی قرار می  رئا یااجتماعی و 

 یافسردگمنجر به کاهح اضساس خود ارزشمنری، ایجاد اختالالت خوردن،  توانر یم

کریمیان ) یانگار (، اضساس شرمساری و برریخت3423ی و امینی، عبراعلر ژورشرریاری،)

( در 0200 3واعفرز و یوت ، (ارا ِ تأییراسترس و ا  اف ایح ساح ( و3196و همکاران، 

ساز  همچنین مواجره با محتوای خارج عرس جنسی زمینه .این دسته از کاربران اینترنتی شود

ابراهیمی و خواجونر تساریل ارتباط با جن  مخاعف )تشویق و  اعگوبرداری و

ای واقعی تر ماننر راباه جنسی در فض ( و به دنبا  آن، داشتن راباه جری3199اضمری،

آورد  به وجود می ای که تغییرات رفتاری را در نوجوانان گونه به (0202، 0است )روکاج

 (.0239، 1وری  و ووسن دی)

گیری هویت جنسیتی دختران را دچار اختال   مجموعه این عوامل فراینر شکل

افراد با اختال  در هویت جنسیتی، در ذهن و روان (. 0229، 4کننر )ژمپک و همکاران می

در قاعه مرد یا زن  اشتباه بهو باور دارنر  ننریب یمخویح، خود را از جن  دیگر 

ی راهنمای تشخیصی و آماری بنر طبقه(. طبق ژنجمین 0239، 2)زوکر انر متوعرشره

به جن   کالمی در تأکیر شخص برای تعلق صورت بهاختالالت روانی، این اختال  

، 6)بیکر و همکاران رینما یممخاعف و یا در قاعه غیرکالمی و رفتار جن  مخاعف تظاهر 

0231.) 

سازی که در  بنابراین، فضای مجازی، ازجمله اینستاگرام، با اب ارهای فرهنگی هویت

کنر و  اختیار دارد، فرصت تعامالت گسترده و نامحرود را در ساحی وسیع ایجاد می

گیری هویت جنسیتی را با استفاده از منابع جریر فراهم ساخته و  ر، شکلتعامالت مذکو

 این در شره انجام های ژهوهح اکثر ضا  نیبااتوانر معنای متفاوتی از جنسیت بسازد.  می
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 تجربه بررسی با راباه در و بوده همبستگی و ای مقایسه-علی های طرح صورت به راباه

 نوجوان دختران در جنسیتی هویت قبیل از مفاهیمی بر مجازی فضای تأثیر ج ئیات و زیسته

 بروز در مجازی فضای نقح اهمیت به نظر با بنابراین ؛نشر یافت ای ژریرارشناسانه ژهوهح

 تأثیر چگونگی از دختر نوجوانان زیسته تجربه بررسی به ضا ر ژهوهح در جنسیتی هویت

 شود. می ژرداخته آنان جنسیتی هویت در مجازی فضای

 روش
ساختاریافته، تجار  زیسته دختران نوجوان از  در ژهوهح ضا ر از طریق مصاضبه نیمه

. در شربررسی  ها آنآن بر هویت جنسیتی  ریتأثضضور در فضای مجازی و چگونگی 

کننرگان تأکیر  شرن از اضساسات، نظرات، نگر  و ذهنیت شرکت ژهوهح کیفی بر آگاه

در ژهوهح  که یدرصورتوهشگر مبتنی است، ژهوهح کمی بر دیرگاه خود ژه .شود می

، قصر برآن است که ژریره یا رویراد موردمااععههای افراد  کیفی با تأکیر بر دیرگاه

انر  دیر افرادی بشناسر که در ژهوهح شرکت کرده هیزاوموردمااععه را از درون و 

 ایح (. یکی از اهراس عمره ژهوهح کیفی اف3422، ترجمه چاوشیان،3911، 3)بلیکی

است. در ژهوهح ضا ر برای درک برتر اینکه دختران  موردژهوهحدرک از ژریره 

کننر، از رو   نوجوان، تأثیر فضای مجازی را بر هویت جنسیتی خود چگونه تجربه می

ژهوهح و آگاهی  منظور بهاستفاده از ژریرارشناسی  .ژریرارشناسی استفاده شره است

هایی است که  ، نسبت به ژریرهگرید عبارت بهو  مستقیم نسبت به تجربیات و مشاهرات

شونر. این رویکرد برای بررسی بافت و متن زنرگی و  واساه در تجربه ما ظاهر می بی

شود. این رو  به این دعیل  کننرگان استفاده می های عملی زنرگی هر روزه شرکت کنح

گونه که وجود  نسازد یک ژریره را هما انتخا  شره است که ژهوهشگر را توانمنر می

(. 0221، 0یلو کنر )ری ها را توصیف می دارد بررسی کنر و چگونگی زنرگی انسان

های تجربه  ها در همه زمینه هاست و بر توصیف دقیق ژریره ژریرارشناختی مااععه ژریره
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برای مردم اتفاق  ازآنچهکننر که اطالع کاملی  تأکیر دارد. ژریرارشناسان فرض نمی

ی ثبت جا بهبنابراین، ؛ ردارنریتأکهای ذهنی رفتار مردم  بر جنبه ها آنبلکه  افتر دارنر، می

 موردمااععهرفتار، تال  ژهوهشگر کیفی این است تا درک کنر که آن رفتار برای افراد 

چه معنی و مفرومی دارد. این درک مستل م این است که معنی کیفی به آن رفتار نسبت 

 (.3422ان،، ترجمه چاوشی3911دهر )بلیکی، 

اعضای ضقیقی یا فر ی است که نتایج ژهوهح به آن تعمیم  مجموعةژهوهح  جامعة

سا  شرر ترران تشکیل  31تا  31این ژهوهح را دختران  موردمااععه جامعهشود.  داده می

ها از  است و داده موردمااععهانتخا  نمونه، در ژهوهح ژریرارشناسی ماابق هرس دهر.  می

بنابراین هرس، انتخا  ؛ شود انر، گردآوری می افرادی که آن ژریره را تجربه کرده

ای ماابق مو وع ژهوهح محقق دارنر و نی  تمایل  کننرگانی است که تجربه زیسته مشارکت

ها از چنین  اگر این تجربه نباشر، گردآوری داده دارنر در راباه با این تجربه صحبت کننر.

برای گ ینح افراد  3گیری هرفمنر معنا خواهر بود. در مااععات کیفی از نمونه ای بی نمونه

( در این ژهوهح نی  انتخا  نمونه به 3191توان استفاده کرد )محمرژور،  می موردمااععه

 در فضای مجازی انجام شر. روز شبانهساعت در  2رو  هرفمنر و با شرط ضضور ضراقل 

ها )دریافت  برون ساختار قرار گرفتنر و این ژروسه تا اشباع داده بهها مورد مصاض نمونه

نفر رسیر.  02کننرگان به  های جریر( ادامه داشته که تعراد شرکت نکردن اطالعات و داده

به سؤاالت، دربردارنره اطالعات  شره دادههای  منظور از اشباع ضاعتی است که ژاسخ

 نفر مصاضبه 02(. در این تحقیق با 3422وشیان،، ترجمه چا3911جریری نباشنر )بلیکی، 

جریری در میان  نکتهها به اشباع رسیر و  داده باًیتقرنفر  37شر، اما بعر از مصاضبه با 

چنر ساعت در روز در  اصلی مصاضبه عبارت است از  سؤا شر.  ها دیره نمی مصاضبه

نه شما و ر ایت در فضای مجازی چقرر بر هویت دخترا و ضضور؟ ریهستفضای مجازی 

 داشته است؟ ریتأثاز آن 

شر. قبل از  دقیقه انجام می 42-12ضضوری به مرت  مصاضبة صورت به ها مصاضبه
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کننرگان در مورد اهراس مااععه صحبت شر و از آنان ر ایت کتبی  ، با مشارکتمصاضبه

افراد ها با اجازه و ر ایت کتبی  . مصاضبهشرو آگاهانه برای شرکت در مااععه گرفته 

دقیق مکتو   طور به، عین کلمات افراد استخراج و هریک مصاضبه بط شر و بعر از اتمام 

مقایسه  ها مصاضبهها با فایل صوتی  شر بار دیگر برای دقت و اطمینان بیشتر کار، نوشته

ها از  داده لیوتحل هیتج برای  کرگذاری و گمنام تحلیل شر. صورت به تیدرنراگردیر و 

( 3422، ترجمه چاوشیان،3911)بلیکی،  3رویکرد ژریرارشناختی با رو  ژیشنرادی اسمیت

کرده ها در رو  ژریرارشناسی ژیشنراد  استفاده شر. اسمیت سه مرضله را برای تحلیل داده

بط ژ  از   هیترت نیا به. تلفیق موردها. 1ها و  داده لیوتحل هیتج . 0ها،  . توعیر داده3  است

، ازآن ژ های فرعی تعیین و برچسه زده شرنر و  ها و تبریل به نوشتار، مقوعه مصاضبه

ها اقرام نمود. به این معنا که با استمرار مقایسه  بنری مقوعه ی و خوشهده سازمانژهوهشگر به 

ها(  مایه تر )درون های کلی های فرعی، مقوعه های مقوعه ها و شباهت و عحاظ کردن تفاوت

 9مضمون اصلی،  4ها ) ج شر و درنرایت از طریق تلفیق، فررست کاملی از مقوعهاستخرا

های  با توجه به اهمیت اعتبار و ژایایی یافتهواضر معنایی( به دست آمر.  20مضمون فرعی و 

قابلیت ( 3422، ترجمه وفایی زاده،0232، 1کرسو ) 0اعضا کنتر  وةیتحقیق با استفاده از ش

منظور اطمینان از فرم دقیق  به رو نییق مورد ارزیابی قرار گرفت. ازااعتماد و اعتبار تحق

شره و آنچه فرمیره  انجام ها با آن اطالعاتانر، تباد   شونرگان روایت کرده آنچه مصاضبه

منظور تأییرژذیری  بر این به عالوهشود.  ها در میان گذاشته می شره جرت تأییر با آن

فی ه کاانراز تفسیرهای شخصی و اطمینان از اینکه محقق به های تحقیق و کاهح شائبة یافته

و  شره یهای گردآور ج ییات را در اختیار مخاطبین گذاشته که بتواننر بر اساس آن داده

کننرگان در تحقیق، در بخح گ ار   قو  مشارکت ها را ارزیابی کننر، به نقل تحلیل آن

بر  عالوهها،  اعتبار مرضله تحلیل داده ها استناد شره است. از طرفی باهرس اف ایح یافته

استفاده از تکنیک کرگذاری مجرد، از اظرارنظر برخی اساتیر و همکاران در خصوص 
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ها و مفاهیم استخراج شره و رسیرن به اجماع نظر در راباه با آن، استفاده شره است.  مقوعه

های انجام  یر ژهوهحمنظور اف ایح اعتبار ژهوهح، نتایج تحقیق با نتیجه سا به تیدرنرا

 .ها تحلیل شره است شره، مقایسه و یافته

 ها یافته
تجار  زیسته دختران نوجوان از ضضور در فضای مجازی ژهوهح ضا ر باهرس بررسی 

ها گ ار   بنابراین نتایج تحلیل مصاضبه؛ انجام شره است ها آنجنسیتی  و تأثیر آن بر هویت

مشخصات جمعیت شناختی دو  3شود. در جرو   میو جراو  مربوط به آن در ادامه بیان 

 گروه نشان داده شره است.

 شوندگان های مصاحبه . ویژگی2جدول 

 پایهتحصیلی نام سن کد ردیف
ساعتحضوردر

 فضایمجازی
 محیط

3 P01 34 واتساپ 2-6 هشتم مریم 

0 P02 31 واتساپ 2-6 هفتم بشری 

1 P03 31  شاد-روبیکا _واتساپ 2-6 هفتم نرگ 

4 P04 31 اینستا-واتساپ 2-6 هفتم مائره 

2 P05 34 گوگل-نستایا .-واتساپ 6-2 هشتم فاطمه 

6 P06 31 اینستا 6-7 دوازدهم یاسمین 

7 P07 31 گوگل_اینستا 6-7 دوازدهم روژان 

1 P08 32 2 نرم فرزانه 
-ژینترست-یوتیوپ

 واتساپ

9 P09 31 گوگل-یوتیوپ-اینستا 2 یازدهم معصومه 

32 P10 32 گوگل-اینستا کل روز نرم ژریسا 

33 P11 34 واتساپ-ژینترست 6-2 هفتم مرریه 

30 P12 34 گوگل-اینستا 6-2 هفتم فاطمه 

31 P13 31 اینستا-یوتیوپ 1-7 ششم فاطمه 

34 P14 34 اینستا-واتساپ 9-1 ششم زهرا 

34 P15 31 است تر نیژ 2 ششم فاطمه 
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 پایهتحصیلی نام سن کد ردیف
ساعتحضوردر

 فضایمجازی
 محیط

36 P16 31 گوگل-اینستا-واتساپ اوقاتاغله  ششم ملیکا 

31 P17 31 یونیوپ-گوگل-واتساپ 7-6 دوازدهم مبینا 

31 P18 32 واتساپ-یوتیوپ-اینستا همه اوقات هشتم نارینا 

39 P19 37 اینستا-واتساپ .-گوگل 7 یازدهم زهرا 

02 P20 37 اینستا، واتساپ همه اوقات شبانه روز دوازدهم شکیبا 

کننرگان در ژهوهح نشان داده شره است.  اطالعات دموگرافیک شرکت 3در جرو  

سا  بودنر. بیشترین  31-31نفر در بازه سنی  02ی در این ژهوهح طورکل به

 ؛ که( داشتنرنفر 0سا  ) 37 کننرگان شرکتنفر( و کمترین  6سا  ) 31 کننرگان شرکت

ساعت تا کل روز گسترده  2مترین های اجتماعی از ک در شبکه افرادساعت ضضور این 

چرار مضمون اصلی و نه مضمون فرعی کننرگان ژهوهح  شرکت مصاضبهتحلیل بود. از 

 .است آمره 0 جرو  در استخراج شر

 شناسی پدیدارشناسانه هویت جنسیتی دختران از حضور در فضای مجازی . آسیب1جدول 

 مفاهیم مضمونفرعی مضموناصلی

 تغییرات رفتاری
 ژسرانه صحبت کردن_3

 ی صحبت کردنرتی( غاعف

 ژسرانه به کار بردن ( اعفاظ 

  ی عجیه و ژسرانه ژوشیرنها عباس-0

دسترسی به 

اطالعات جنسی 

 زودهنگام

 

  روابط جنسی زودرس_3

روابط عاطفی زودرس_0

 ارتباط با جن  مخاعف ( سروعتاعف

 عاطفی ( شکست 

 یک همسر و مادر آینره عنوان بهخود  ( سرزنحج

 ی ذهنی دائمیری( درگد

کاهح _1

 نف  اعتمادبه

 برریخت انگاری _3

 خودشی انگاری-0
 

اختال  در هویت  4

 جنسیتی

 نار ایتی جنسیتی_3

 یتیترا جنستمایالت _0

 بی جنسیتی _1
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است  آمره دست به در ژهوهحکننرگان  که از تحلیل مصاضبه شرکت 0های جرو   داده

، «تغییرات رفتاری»دهر از ضضور در فضای مجازی چرار مضمون اصلی   نشان می

اختال  در هویت »، «نف  اعتمادبهکاهح »، «دسترسی به اطالعات زودهنگام جنسی»

به  ؛ کهکننر شود که هرکرام به چنرین زیر مؤعفه انشعا  ژیرا می برداشت می« جنسیتی

 خت.تفضیل در ادامه به آن خواهیم ژردا

 مضمون مرتبط با تغییرات رفتاری-2
توانر در آنان ایجاد کنر که بر  ضضور نوجوانان در فضای مجازی تأثیرات مثبت و منفی می

رسر که یکی از  به نظر می گونه نیای انجام شره با نوجوانان دختر ها مصاضبهاساس تحلیل 

است که شامل مضامین فرعی  تغییرات رفتاریدر فضای مجازی  ها آنهای ضضور  آسیه

شود. ژسرانه صحبت کردن شامل  می« عباس ژوشیرن ژسرانه»و « صحبت کردنژسرانه »

از فضای مجازی در بین نوجوانان است که شامل  شره برگرفتهکاربرد اصاالضات خاص 

فضای مجازی معرفی  راتیتأثشود. از دیگر  می صحبت کردن ژسرانه و اعفاظ ژسرانه

 است. های ژسرانه ژوشیرن عباسرانه است که سبه تمایل دختران به های ژس مانکن

ی فضای مجازی ها کالم هیتکی از ضرکات و ریاعگو گبین دوستانم » ( 9معصومه )

کننر و به  فراوان است. دوستانم با تقلیر از فضای مجازی از اعفاظ تصنعی استفاده می

ننر که روی دوستان خود غیرت ک زننر و وانمود می همریگر آقایی و خانمی صرا می

 «.یا همسرشان دختر دوستکننر مثل مرد هستنر نسبت به  باور می کم کمدارنر. 

ها تو فضای مجازی، قبحح ریخته میشه و  بعضی اعفاظ و کالمبا شنیرن »  (39زهرا )

برنر؛ مثل ژیچونرن، قفلی زدن، گرا دادن، س  ماست، توژاچه  به کار می تر راضتدخترا 

 «.، سروی  کردن و...کردن

های ژسرونه بپوشم. ژیراهن عَح و شلوار. وعی  خیلی دوست دارم عباس» ( 31) ناینار

 «.بینم وعی مامانم نمیذاره بخرم هایی که دوست دارم می مامانم نمیذاره، تو اینستا عباس

تر  فضای مجازی به نظرم باعآ شره که من جرأت ژیرا کنم راضت»(37زهرا )

خوام بپوشم که اگر فضای مجازی نبود شایر همه خیلی عجیه برح  که می هایی رو تیپ
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های مختلف  کردنر. وعی فضای مجازی باعآ شره دیگران از ب  تو این فضا تیپ نگاه می

بینم  دوننر وقتی می هایی شایر دیگران عجیه می دار و مر  های ژوشح زاپ بیننر تیپ می

دونم کسای  شم، می شه، هم تقویت می تر می اضتهم ر انر یطور نیادیگران تو این فضا 

های با ضا  و عجیه غریه  شون شبیه من و اینکه تیپ ژوشنر سلیقه ای هم مثل من می دیگه

 «شه بینم برای همه عادی می آنجا زیاد می یا ضتی ژسرانه

 زودهنگاممضمون مرتبط با دسترسی به اطالعات جنسی  -1
آپ، اینستاگرام و ... در مرت  بوک، وات  های اجتماعی از قبیل فی  با ژیرایح شبکه

 ریژذ امکانکوتاه دسترسی راضت به جن  مخاعف، تصاویر و اطالعاتی از قبیل ژورنو و ... 

شود این است که دسترسی آزاد و زودرس به  ها دریافت می شره است. آنچه از مصاضبه

را تحریک به ادامه استفاده از  ها آنن ض  کنجکاوی نوجوانان، این اطالعات با برانگیخت

هایی را همراه دارد. این مضمون شامل دو  کنر که به دنبا  خود آسیه این محتواها می

است. از تحلیل  روابط جنسی زودهنگام و روابط عاطفی زودرسمضمون فرعی 

شود که امکان دسترسی  های انجام شره با دختران نوجوان این ژهوهح، استنباط می مصاضبه

شره  باعآ برقراری روابط جنسی زودرسآزاد و زودهنگام به اطالعات از طریق اینترنت، 

کنر و  را به داشتن روابط عاشقانه تشریر می ها آناست. همچنین فضای مجازی تمایل 

سروعت کنر. این مضمون دارای مفاهیم  زمینه برقراری این روابط را تسریل می رطو نیهم
یک همسر و مادر آینره،  عنوان بهارتباط با جن  مخاعف، شکست عاطفی، سرزنح خود 

 است. درگیری ذهنی دائمی

شونر. بعر تو دنیای  با ژسرها دوست می دوستام تو فضای مجازی راضت(  »4مائره )

ذاره  شون می شونر. این اثر منفی روی روضیه گذارنر بعر زود از هم جرا می واقعی قرار می

کنه، ما  کنه و این روضیه یک دختر را خیلی داغون می چون وابستگی عاطفی ایجاد می

 «.بینیم درسته های عشقی می کنیم هر چی تو این فیلم ایم فکر می دخترها ساده

خیلی راضت کرده و افراد  خاعف راارتباط با جن  مفضای مجازی (  »7روژان )

ممکن ارتباط بگیرنر و وابسته شونر و آخر  هم یا مجبورنر جرا بشونر یا به خاطر 
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وابستگی برون اینکه بررد هم بخورنر ازدواج کننر، اینجاست که خیلی از خودم و از زن 

ه دخترها خیلی یک مادر دختردار بشوم برم میاد، آخ عنوان بهبودنم و از اینکه مادر بشوم و 

 «شونر اذیت می

بینم در  های جنسی اینستا یا فضای مجازی می تصاویری که در فیلم(  »9معصومه )

کنم هم تمایل به راباه  شونر هم اضساس بری ژیرا می های مختلف برام تراعی می موقعیت

 «.کنم جنسی ژیرا می

ها  . خانوادهتر با جن  مخاعف صحبت میشه تو فضای مجازی راضت(  »33مرریه )

در صر  2شون کمتر هست. موفقیت آشنایی در فضای مجازی ممکن است زیر  محرودیت

ی دیگه، بایر شکست عشقی را تحمل جور نیا هرضا  بهشود وعی  باشر چون بر شروع می

 «.شویم اذیت می واقعاً دخترهاما  هرچنرکرد، 

 نفس اعتمادبهکاهش مرتبط با  مؤلفه-3
تجربه دختران از ضضور در فضای مجازی این است که خود را با بالگرها و سبک زنرگی 

دیرن بالگرها  درواقعکنر.  اضساس ضقارت ایجاد می ها آنکننر که در  نمایشی مقایسه می

در فضای مجازی به  ها آنی ساز رئا یاهای خاص و  ها و انرام ها با چرره و مانکن

و  برریخت انگاریمضمون شامل  نیا زنر. سیه میخودژنراره فی یکی دختران آ

 شود. می یانگار یخودش

 همه نیاام متنفرم از شکل دماغم برم میاد  از هیکل خودم و قیافه(  »31نارینا )

هاشون الغر و قشنگ وعی من خیلی چاقم  بینم تو اینستا همه هیکل ی قشنگ میها کلیه

 «.ران ژام خیلی ب رگ متنفرم از 

دهنر، آدم اضساس زشتی  نشان می رئا یارا   یچ همهدر فضای مجازی » ( 7روژان )

 «.رو ژایین بیاره نفسم اعتمادبهکنه،  می

ی قیافم را زیبا کنم. انرامم را درست مثل جور کهمح دنبا  اینم که ی(  »02) بایشک

ها کنم. دماغم را عمل کنم، موهام اکستنشن کنم، ناخن بکارم. فقط وقتی شبیه  مانکن

کنم. خو   این به چی  دیگری فکر نمی ج  بهشوم  های اینستا بشوم از خودم را ی می مر 
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با مادرم دعوا  دائمهام  هستنر دیگه، اعبته سر همین انرام خو دنبا  دختر زیبا و  اآلنهمه 

 «.داریم

 مرتبط با اختالل در هویت جنسیتی مؤلفه-5
های  درباره ژسرها و همچنین دیرن فیلم مخصوصاًهای نامتعارس در فضای مجازی  آزادی

اختال  ایجاد کرده است. این  ها آنیابی جنسیتی  روابط جنسی دختر و ژسر در فراینر هویت

 جنسیتی نار ایتی جنسیتی، تمایالت تراجنسیتی، بیمضمون شامل مضامین فرعی چون 

ر ایتی جنسیتی است. اغله دختران نوجوان این ژهوهح نسبت به دختر بودن خود ابراز نا

 انر. کرده

کامل زن  طور بهافراد ترن  یا تراجنسیتی کسانی هستنر که از نظر فی یوعوژی و برنی 

نحوه عباس ژوشیرن و رفتار کردن  .کننر یا مرد هستنر اما خود را جن  مخاعف معرفی می

این  ضاکی از شره انجامهای  شان است. با تحلیل مصاضبه جنسیت واقعی برخالساین افراد 

تمایالتاست که فضای مجازی با ایجاد نار ایتی جنسیتی در دختران آنان را به سمت 

 دهر. سوق می تراجنسیتی

گرفتن از خانواده و ژناه بردن به فضای مجازی برای ژر کردن  بافاصلهنوجوانان 

کننر که ضتی در درست بودن  اضساس تنرایی خود شروع به برقراری ارتباط با افرادی می

 جنسیتی بیگیری تفکر  ( هم شک دارنر. همین امر باعآ شکلبودنشان مرد ایتشان )زن یهو

 در میان نوجوانان شره است.

بینم، نگاهم به مردها  های روابط جنسی زن و مرد را می وقتی فیلماز » ( 1نرگ  )

 «.آیر خیلی منفی شره، از زن بودنم برم می

را ضتی در  ها آنهای ژسرها و زنرگی راضت  من و دوستانم وقتی آزادی(  »32فاطمه )

کنم من هم یک  بینیم دیگه دوست نراریم دختر باشیم. گاهی فکر می فضای مجازی می

 «.ژسرم وعی با برن دختر

انقرر در قاعه یک ژسر با دیگران چت کردم و خودم را جای ژسرها » ( 02) بایشک

 «کنم ژسرم، یادم می ره که نه بابا یک دخترم فکر می اقعاًوکه  ام زده
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 به همجنسیتی رو دوست دارم ضاعم  من جنسیت برام مرم نیست، من بی» ( 31) ناینار

 «.خوره به ژسرها با دیر جنسیتی نگاه کنم می

 گیری بحث و نتیجه
های مجازی ماننر  ساعت در روز در شبکه 2نتایج ژهوهح ضا ر نشان داد، ضضور بیح از 

شود. این یافته  و تغییرات رفتاری دختران نوجوان می نف  اعتمادبهاینستاگرام باعآ کاهح 

 (،0239وری  و ووسن ) (، دی0200های وانگ و همکاران ) همسو با نتایج ژهوهح

(، کریمیان و 3423) ینیامی و عبراعلر (، ژورشرریاری،0200)ابواعفتحی و همکاران 

 ( است.3191( و طاععی و همکاران )3196همکاران )

دختران را باه سامت  ماننر اینستاگرام، محور قرار گرفتن در متن و بافت اجتماعی برن

ی ها دوران نوجوانی در کلیشه شرن رهیتندهنر و  شایءانگاری یا برریخت انگاری سوق می

وری  و  کنر )دی را دچار گیجی و سردرگمی می جنسیتی برای زیبایی و جذابیت، دختران

انر و  هاای گونااگون متفااوت بوده (. هنجارهای زیباایی زناناه در دوره0239ووسن، 

شونر و دختران  های زناان آرماانی مرام در فضای مجازی ارائه می تصویرهای قاعبی از برن

فضای مجازی،  درواقعکننر.  از این معیارها درباره خودشان قضاوت می نوجوان با استفاده

نوجوانان را تشویق به ژذیر  این مو اوع کرده که ظاهر جسمانی بیح از سایر 

(. از طرفی هنجاری 3191باشر )طاععی و همکاران،  ی شره میگذار ارز ها  شایستگی

های  قابل با اعقائات این شبکهفی یکی و جسمی ماننر اف ایح وزن در زمان بلوغ در ت

هر چه تال  کنر، بازهم  دختر نوجوانگیرد؛ بنابراین  اجتماعی از انرام مالو  زن قرار می

بینر و اضساس شرمساری و  خواهر می خود را در شکاس و فاصله زیادی با آنچه می

 (.3196کنر )کریمیان و همکاران،  خود می انرامانگاری نسبت به  برریخت

های ناخودآگاه انرام  دی از برن و به تبع آن از هویت جنسیتی، با اوعین تاابقناخشنو

شود. تراوم این  دیگران است، آغاز می ر یموردژذواقعی با آنچه که در فضای مجازی 

مستقیم بر ر ایتمنری دختران از هویت جنسیتی  طور بهشود که  رونر باعآ شرمساری می

ی اجتماعی با ارائه و ها شبکه. در چنین شرایای گذارد یم آنان اثر نف  اعتمادبهخود و بر 
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گری هرچه بیشتر سوق  را به رقابت در جلوه دختران ترویج تصاویر ژوششی عجیه،

های عجیه، از محبوبیت  کننر که در صورت ژوشیرن عباس اعقا می گونه نیادهنر و  می

(. دختر نوجوانی که 3191بیشتری بین سایرین برخوردار خواهنر شر )طاععی و همکاران، 

کنر و نسبت به هویت جنسیتی خود  دچار برریخت انگاری است و اضساس ضقارت می

با مشاهره آزادی عمل بیشتر ژسران نسبت به دختران چه در فضای ضقیقی و  نار ایتی دارد

 طور بهکنر با استفاده از اعفاظ ژسرانه یا ضتی ژوشح ژسرانه  چه فضای مجازی سعی می

ی با ژسران و هماننرسازآگاه آزادی عملی که دوست دارد را به دست آورد و با ناخود

ی افکار قاعبی مبتنی بر ژسر بودن و به تبع آن انجام رفتارهای قاعبی ژسرانه از ریگ شکل

 (.0200گیرد )وانگ و همکاران،  هویت جنسیتی خود فاصله بیشتری می

ساعت در روز را در  2از  دهر، ضضور بیح یافته دیگر این ژهوهح نشان می

 دختران نوجوان به اطالعات جنسی )عک  زودهنگامهای مجازی منجر به دسترسی  شبکه

این یافته  شود که روابط عاطفی یا جنسی زودرس از ژیامرهای آن است. و فیلم ژورن( می

(، ابواعفتحی و 0239ووسن )وری  و  (، دی0202های رورکاج ) همسو با نتایج ژهوهح

( و موالیی و جانی 3191(، طاععی و همکاران )3423(، فتحی و همکاران )0200ان )همکار

 ( است.3194)

موجه بیراری جنسی نوجوانان شره،  تنرا نهمواجره با محتوای خارج عرس جنسی 

بلکه اینترنت و فضای مجازی، بستر آشنایی و تعامل با جن  مخاعف و مالقات در فضای 

کارکرد او ، ترییج و تشویق  درواقعواقعی و ارتباطات جنسی را نی  فراهم آورده است. 

. (0202جنسی و کارکرد دوم، تسریل بستر ارتباطی با جن  مخاعف است )روکاج، 

، آن را امری فردی و ها آن جلوه دادناینستاگرام با انتشار محتوای غیراخالقی و عادی 

شود. همچنین با ایجاد وسوسه و تحریک  کنتر  دانسته و موجه ترغیه افراد به آن می قابل

ی جنسی بنروبار یبزدایی،  افراد جرت تماشا و دنبا  کردن مفاهیم غیراخالقی و ضساسیت

هرچقرر مفاهیم  چراکهگردد؛  و موجه انحرافات جنسی در سنین ژایین می را ترویج نموده

موالیی و شود ) بر افکار افراد بیشتر می ها آنو مااعه غیراخالقی برجسته شونر، تأثیرات 
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 (.3194جانی، 

همچنین نوجوانان در جرت ار ای ض  کنجکاوی و برضسه نیازهای عاطفی خود  

راباه عاطفی با  خصوص بهتر  از روابط اجتماعی گستردههای متنوعی  ی شیوهوجو جستبه 

شونر که ژیامر این رفتارها در بیشتر مواقع  های مجازی برانگیخته می جن  مخاعف در شبکه

با تجربیات تلخ شکست عاطفی همراه است. در ادامه شکست عاطفی با کاهح ساح 

های  ذهنی و واکنحهای  بر یستی هیجانی و عاطفی همراه خواهر بود و به درگیری

(. گستر  اثر منفی این شکست 0200گردد )ابواعفتحی و همکاران،  ناسازگار منجر می

های عاطفی، تحصیلی و نار ایتی از هویت جنسیتی دختران نوجوانان  عاطفی نی  بر جنبه

 (.0202روکاج، است ) انکار رقابلیغ

ا دچار اختال  گیری هویت جنسیتی دختران ر مجموعه این عوامل فراینر شکل

جنسیتی باشر. این  توانر شامل  نار ایتی جنسیتی، تمایالت تراجنسیتی و بیمی کننر که می

-(، ریچارد و کوچوت3423های ابواعفتحی و همکاران ) یافته همسو با نتایج ژهوهح

( است. در ضقیقت 3194( و موالیی و جانی )0229(، ژمپک و همکاران )0202اسچیک  )

ای درآورده و همین امر باعآ شره  دهکره صورت بهای مجازی جران را اینترنت و فض

ی با یکریگر در ارتباط باشنر و بر یکریگر تأثیر بگذارنر. راضت بههای متنوع و متعرد  هویت

سازی که در اختیار دارد، فرصت  فضای مجازی، با اب ارهای فرهنگی هویتبه عبارتی 

ی وسیع ایجاد نموده است. تعامالت مذکور، تعامالت گسترده و نامحرود را در ساح

توانر معنای  گیری هویت جنسیتی را با استفاده از منابع جریر فراهم ساخته و می شکل

)ژمپک و همکاران،  ی فرد را فاقر جنسیت کنرطورکل بهمتفاوتی از جنسیت را بسازد که 

0229.) 

شونر و تمایالت  ی میگاهی نی  نوجوانان به عحاظ روانی دچار بحران و تضاد هویت

های جنسیتی یا ترجیحات و رفتارهای مربوط به  نقحچراکه کنر؛  تراجنسیتی ژیرا می

محیط از  شونر. تعیین می توسط محیط و عوامل بیوعوژیک ژسنر هستنر، جنسیت که جامعه

به هر  که یدرصورتکنر  های جنسیتی را تقویت می تفاوت های مختلف، زمان توعر به شکل
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شمرده شود، نوجوان رفتارهای متناسه  ارز  یبدعیلی رفتارهای متناسه با جنسیت خاصی 

کنر )ریچارد و  دیگر، هماننرسازی می دهر و با جنسیت با جنسیت خود را نشان نمی

 (.0202اسچیک ، -کوچوت

فراینر  برای یبستر های اجتماعی شبکهگفت  توان یمی موارد فوق بنر جمعبا 

ساز  تضعیف منابع هویتکه به دنبا  خود  فراهم کرده است دختران نوظروربی یا هویت

اینستاگرام به دعیل محوریت بر در این میان  را همراه دارد.گیری هویت ژسین  شکلژیشین و 

یا  )الیکگیری دوطرفه از طریق  نمایح تصویری و انتشار محتوای متنوع و ارتباط

و  فرهنگ زنانه از قشرهای مختلف تحصیلی، طبقاتی خرده کیایجاد  ساز نهی، زم(کامنت

(. عذا الزم است با توجه به راباه 3422ی و قاسمی،اکبر ی،عیرب باقری،گردیره است )سنّی 

و هویت جنسیتی  نف  اعتمادبهمیان می ان استفاده از فضای مجازی با مسئله رفتار، ژوشح، 

ای و  های عملیاتی برای گستر  سواد رسانه فرهنگی برنامه گذاران استیسدختران، 

  ،گذارانه قبل از هرگونه اقرام سیاستژرور  تفکر انتقادی کاربران داشته باشنر. همچنین 

تا بتوان  من استفاده  ویهه دختران بررسی شود های فضای مجازی برای نوجوانان به آسیه

برای ژاسخگویی مناسه به نیازهای مغفو  اجتماعی،  یها های فناورانة شبکه از فرصت

 المتضوزه س نیری ی کرد. همچنین مشاوران و مسئوع در دنیای واقعی برنامه دخترانمانره 

برای ضضور  ذکرشره یها هیآسها و  ، انگی هتواننر با در نظر داشتن نیازها روان نی  می

تواهای فناورانة اقرامات ژیشگیرانه و یا طراضی مح جرت، دختران در فضای مجازی

 یابی تیهوو  خودژذیری ،نف  ع تاف ایح  هیجانی، مریریتهرفمنر با تمرک  بر بربود 

متوعیان امر  واعرین و های ژهوهح ضا ر در اختیار شونر. قراردادن یافته وارد عمل دختران

انگی ه ضضور ها در جرت درک هرچه برتر  بخشی به آن در آگاهی توانر یآموز  نی  م

های آموزشی و  و اتخاذ شیوهن نوجوان در فضای مجازی و خارات ژیح روی آنان دخترا

 .تربیتی کارآمرتر مفیر واقع شود

های ناشی  های ذاتی یافته هایی نی  مواجه بود. محرودیت ژهوهح ضا ر با محرودیت 

سازد و تعمیم آن بایر با  تعمیم نتایج را با ساحی از خاا همراه می های کیفی از ژهوهح
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 دستةهای این ژهوهح که در  کاری صورت گیرد. یکی دیگر از محرودیت محافظه

کننره در  نوجوانان شرکت کارانه محافظهگرفت فرهنگ  های اجرائی قرار می محرودیت

 ستهیزی به شکل کاملی تجربه خوب به ها ژاسخممکن است برخی از  که یطور بهژهوهح بود. 

شود  آنان را بازنمایی نکنر. از سویی این مااععه محرود به دختران بود بنابراین ژیشنراد می

دختران و  ستهیزهای تجربه  های کیفی به بررسی تفاوت ژهوهشگران آتی در خال  ژهوهح

از فضای مجازی  های اثرژذیری دختران و ژسران ژسران بپردازنر تا مشخص شود که تفاوت

 به چه صورت است.

 تعارض منافع
 بین نویسنرگان این ژهوهح هیچ تعارض منافعی وجود نرارد.

 سپاسگزاری
در این مااععه تشکر و  کننره شرکتنوجوانان  مرارس شرر ترران،از مسئوعین  لهیوس نیبر

 .شود یمقرردانی 
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 منابع
 در شرن یقربان اسیمق یسنج روان لیتحل(. 3199) ی.سیع ،یونر اضمر سارا.، خواجه ،یمیابراه

 مااععات. دختر آموزان دانح در یاجتماع و یروان عوامل با آن ارتباط و یمجاز یفضا
 .312-342(،31)1زنان، یشناخت روان یاجتماع

 زنان صفحات در شره ییبازنما یزنانگ ؛ینستاگرامیا رگذاریتأث زنان(. 3422) .زهرا فرد، یاردکان
 .62-92 ،(3) 31 هنر، و فرهنگ در زن. یرانیا نفلوئنسریا

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.321321.1565 
 یابی تیهو نریفرا مااععه(. 3422) .عاصمه ،یقاسم .،اعرام ؛یاکبر .،مرجان ،یعیرب .،شرال ،یباقر

 قاتی. مااععات و تحقنستاگرامی  موردمااععه  زنان کاربر ایاجتماع یها در شبکه زنان
 .3229-3209(،4)32.رانیدر ا یاجتماع

 نشر  ترران(. 3422) انیترجمه ضسن چاوش ،یاجتماع یها ژهوهح یطراض(. 3911).نورمن  ،یکیبل

 .ین

 استفاده ی شیانگ عوامل یواکاو (.3422). آرزو ،ینیام .،عباس ،یعبراعلر .،مایس مه ،یاریژورشرر

 فرهنگ فصلنامه. یفیمااععة ک کی  نوجوانان نیب در یمجاز یاجتماع یها رسانه از
 .91-62(،20)31،یدرمان روان و مشاوره

 یو اجتماع یخانوادگ ،ینقح عوامل فرد (.3422) .سارا ،یمیابراه ی.،سیع ی،اضمر یخواجونر

 .01-7،(0)31ران،یا ی. مجله مااععات توسعه اجتماعیمجاز یدر فضا یرگید در ب ه

 یابیاعتبار و نیترو(. 3423) .کوثر دهرست،.، شاعباس، زهرا نیضس ییکربال.، غ ا  ،یمیکر زنر

. فصلنامه فرهنگ مشاوره و یمجاز یفضا در نوجوانان یفرزنرژرو آموز  برنامه
 .12-3(،23)31،یدرمان روان

 .اضمر ،یبرجعل .، هیسم ان،یکاظم.، نهاد، محمرر ا یفلسف .، معصومه ،یلیاسمع ی.،عل ،یطاعع

مااععه  کی  یمجاز یاجتماع یها کهارتباط با جن  متفاوت در شب یشناس هیآس(. 3191)

اصفران،  یژ شک علوم دانشگاه یرفتار علوم قاتی. مجله تحقبا نوجوانان یرارشناسیژر
31(3 ،)17-97. http://dx.doi.org/10.52547/rbs.17.1.87 

 جن  با راباه از نوجوان دختران تجربه(. 3423).شاکرم، معصومه  .،اضمر اثونر،یغ .،منصور ،یفتح

. 042-010(، 42)31 زنان، نامه ژهوهح. یمجاز یفضا در مخاعف
https://doi.org/10.30465/ws.2021.27804.2809 

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.321321.1565
http://dx.doi.org/10.52547/rbs.17.1.87
https://doi.org/10.30465/ws.2021.27804.2809
https://doi.org/10.30465/ws.2021.27804.2809
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 نیزر نشر  ترران(. 3422زاده ) ییوفا یترجمه مرر ق،یتحق رو (. 0232) .ویجان دبل کرسو ،

 .شمنریانر

 جن  به نوجوانان حیگرا با نترنتیا به ادیاعت راباه(. 3192) .ستاره ،یجان ی.، مرر ،ییموال

 دانشگاه یژهوهش یعلم ماهنامه. هک و چت خشونت، اعکل، ،یجنس یرفتارها مخاعف،
-https://brieflands.com/articles/jkums (.6)39 ،کرمانشاه یژ شک علوم

69797.pdf 
 نیب راباه نییتب(. 3423) ی.محمرتق ،یشواز یعباس .،  هنیب ،ینور خواجه .، مایش ،ینقشبنر

متأهل  زنانها  موردمااععه   رسانه یبر محتوا ریبا تأک ،یعاطف طالق و یا رسانه مصرس

 .069-023(،3)31ران،یا یدوفصلنامه مسائل اجتماع. رازیش
 و یمجاز یبر راباه فضا ی(. تأمل3191). فاطمه  ،یراونر انیمنصور .، نرگ  ،یقمصر کخواهین

(، 4)9 ،یا رسانه مااععات .کاشان شرر در نترنتیا کاربران یمورد مااععه یتیجنس تیهو
302-327. 
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