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  چكيده
ايجـاد  جمله اينترنت باعـث   نوين ارتباطي از هاي فناوريفرد  به هاي منحصر ويژگي

 ةهـدف از مطالعـ  . هاي مختلف زندگي شـده اسـت   كاركردهاي متفاوتي در حوزه
نوين ارتباطي در ارتقـاي جايگـاه    ةعنوان يك رسان بررسي نقش اينترنت به ،حاضر
 طريق پرسشنامه اطالعات الزم از. كه به روش پيمايشي انجام شده است استزنان 

: هـاي  لفـه ؤو م نوان متغيـر مسـتقل  ع اينترنت به ،ين پژوهشو در اآوري شده  جمع
تعـامالت  «، »انعكـاس رويـدادهاي زنـدگي   «، »نفس زنان به حس استقالل و اعتماد«

هاي  تغيير باورها و انديشه«، »مشاركت اجتماعي«، »كاهش انزواي اجتماعي«، »زنان
ايجاد «، »افزايش سطح آگاهي«، »آگاهي زنان از حقوق اجتماعي خود«، »سنتي زنان
جهـت   »اطالعـاتي  ةعضويت زنان در جامع«و  »تحرك اجتماعي«، »ميفضاي عمو

  .است شدهعنوان متغيرهاي وابسته بررسي  سنجش ارتقاي جايگاه زنان، به
كلـي تحقيـق    ةنتيج. نجام شده استا SPSSافزار  ها با نرم تجزيه و تحليل داده

مكـاني  را بدون محـدوديت زمـاني و   زنان  اينترنت امكان حضوركه دهد  نشان مي
زنان بـا  . باال برودنفس آنان  به حس استقالل و اعتماد شود ميكند و باعث  فراهم مي

زندگي خود را منعكس  يهاي شخصي و رويدادها هجنب ،حضور در فضاي مجازي
ند و اين باعث كاهش انزواي اجتماعي و تعامالت زنان با عقايـد مشـابه هـم    كن مي
برنـد و   ح دانش و آگاهي خود را بـاال مـي  سط ،زنان با حضور در اينترنت. شود مي

هـايي كـه    بـا اسـتفاده از فرصـت    نآنا. دانند اطالعاتي مي ةخود را عضوي از جامع
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و  عقايـد تغييـر   و و بـا ايجـاد تحـرك اجتمـاعي،     كنـد  فراهم مـي شان اينترنت براي
توانند حضور و مشاركت خود را در جامعه افـزايش دهنـد و    هاي سنتي مي انديشه

  .كنند ه نقش و جايگاه واقعي خود را در جامعه تثبيتنتيج در
  .، تعامل زناناينترنت، فضاي مجازي، جايگاه زنان، مشاركت اجتماعي :ها كليدواژه

  مقدمه
سـابقه   بـي  ةگسترش چشمگير ارتباطات و توسـع . اند عصر حاضر را عصر ارتباطات ناميده

 زهمگـي ا  ،بـين افـراد جامعـه    رهـاي ارتبـاطي د   هاي نوين ارتبـاطي و تغييـر شـيوه    فناوري
هاي نـوين شـرط    استفاده از اين رسانه. ندكن اي است كه در آن زندگي مي مشخصات جامعه

جمله  هاي نوين ارتباطي از فناوري. استجايگاه در جوامع  يالزم براي تغيير ساختار و ارتقا
  . ورده استتغيير بسياري را در ساختار جوامع فراهم آ ،خود ةداينترنت با رشد گستر

تغيير در گرفتن زمان و مكان،  نظر امكان ارتباط بدون در ،هاي خاص اين فناوري ويژگي
ماننـد   اينترنـت بـه  . دنبـال دارد  زندگي و همچنين تغييرات اجتماعي و فرهنگـي را بـه   ةشيو

و ضرر و  ندتواند هم اطالعات مفيد و هم مضر را رد و بدل ك لبه است كه مي شمشيري دو
  .داردبستگي كاربرد آنها  ةكنندگان و نحو ن مستقيما به استفادهآ ةفايد

اينترنت با اختصاص فضاي مجازي امكان حضور زنـان را بـدون محـدوديت زمـاني و     
عمومي مربوط به خود را در ايـن فضـا    ةتا حوزدر جوامع كنوني فراهم آورده است مكاني 

زناني كـه  . اثبات برسانند معه بهشكل دهند و به اين طريق حضور و مشاركت خود را در جا
طور كـه خودشـان    آن ،لحاظ قانوني و عرفي از حضور در جامعه و معرفي خود به جامعه به

بـا بيـان    ،ز اين راه و با شـركت در فضـاي مجـازي   ، ااند اند دور نگه داشته شده درك كرده
 .ندنك ميابراز  را خويشتن ،ها و دريافت و تبادل آرا ديدگاه

عنوان يك  كه آيا اينترنت به شود داده پاسخده است به اين مسئله هش سعي شدر اين پژو
  ؟ نهيا  ثري داشته استؤجايگاه زنان نقش م ينوين ارتباطي در ارتقا ةرسان

  
  پژوهش اهميت و ضرورت

در پيدايش و دوام عصر اطالعـات  سزايي  هتأثير ب، ظهور و گسترش اينترنت در عصر جديد
هاي قبلي از قبيـل   كه رسانه داردفردي  ههاي منحصر ب ويژگي ،جديد ةاين رسان. داشته است
ي تبادل حجم بـاال  :اند از ها عبارت اين ويژگي. اند ، راديو و تلويزيون فاقد آن بودهمطبوعات
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 ةو ايجـاد رابطـ   ،ارتباط توسط مخاطـب  ة، انتخاب نحواطالعات، قدرت انتخاب اطالعات
ايـن ويژگيهـاي   . م و باالخص ايجاد ارتباط بـين مخاطبـان  پيا ةتعاملي بين فرستنده و گيرند

  .منحصر بفرد اينترنت باعث ايجاد كاركردهاي متفاوتي در حوزه هاي مختلف شده است
هـاي اقتصـادي و    گوينـد، فرصـت   اتي مـي اطالعـ  ةعـ اي كـه آن را جام  در چنين جامعه

بنابراين، براي آشنايي و . دآي وجود مي به ،ويژه براي زنان به ،براي شهروندان زيادي اجتماعي
اطالعاتي بايـد اقـدامات فرهنگـي و     در يك جامعه مناسب زنان از امتيازات موجود ةاستفاد

هاي تاريخي در بعضي از  اساس سنت هايي كه بر محدوديت با توجه به و آموزشي انجام داد
وانـد فضـاي   زنـان بت  ةهمواره بادقت عمل كرد تا جامعـ بايد  ،جوامع براي زنان وجود دارد

فضايي متفاوت از شرايط  بهزنان بايد بپذيرند كه جهان . اعتماد كند جديد را بپذيرد و به آن
شده است، بايد ياد بگيرند كه در طول عمـر   ، واردبه آن عادت كرده بودند سنتي گذشته كه

و  اهـ  آمـوزش  بـه  بنـابراين  ؛ وو خود را براي تغيير بيشتر آماده كننـد  آموزش ببينند پيوسته
  .دارندمختلفي نياز هاي  مهارت

از  .اسـت ارتقاي جايگـاه زنـان   در نقش آن  ،تنترين اثرات استفاده از اينتر يكي از مهم
مشـاركت زنـان بـراي     دهند و منابع انساني را تشكيل مي زما زنان نيمي ا ةدر جامع آنجا كه
ضرورت بررسي  هر فعاليت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مهم است، اهميت و در موفقيت

  .شود اين مسئله بيشتر مي
ـ   ويژگيمورد  دريك بررسي كلي  ، ضرورتدرك اين واقعيت و  ثيرات اينترنـت أهـا و ت

اين مقاله ضمن بررسي در . دهد نشان ميآوري و گسترش اطالعات  در جمعفضاي مجازي 
 ،تـا آنجـا كـه امكـان دارد     سـعي شـده اسـت   ، و فضاي مجازي هاي مختلف اينترنت جنبه

  .شودبر جايگاه و موقعيت زنان بررسي  آنها و پيامدهاي ناشي از  ويژگي
  

  ژوهش  مباني نظري پ
  نوين ارتباطي  ةانرساينترنت 
نوين ارتبـاطي و تحـوالت حاصـل از آن، پيامـدهاي مثبـت و منفـي        هاي فناوريپيشرفت 

هـاي   رسانه ،هاي نوين رسانه. استدر جوامع داشته اقتصادي و فرهنگي   اجتماعي، سياسي،
دليـل   به .هاي محدودي براي انبوهي از مخاطبان متجانس پخش كنند همگاني نيستند كه پيام

نگرش  ،نتيجه در ؛اند ها و منابع مختلف، مخاطبان قدرت انتخاب بيشتري پيدا كرده تعدد پيام
 ةدر نحـو اي كـه   گونه به ،تر از قبل شده گسترده ،افق ديد آنها نسبت به مسائل نيز ها و انسان
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با توجـه بـه تغييـرات     )11: 1386 اركان،( .است  بودهگذار  ثيرأگيري آنها ت زندگي و تصميم
امـروز شـاهد تحـول در     ،شده در وسايل نوين ارتباطي و نقـش آن در زنـدگي بشـر    ايجاد

  )228 :1372تافلر، ( .الگوهاي ارتباطي هستيم
ابعاد زندگي بشـر   ةطي است كه همهاي جديد ارتبا فناوريترين  اينترنت يكي از با نفوذ

نـوعي   بـه ابعاد حيات فردي و جمعي مـا   ةثير عظمت و نفوذ خود قرار داده و همأت را تحت
  )15: 1381 ،مسعودي( .ها است  تكنولوژيارتباطي و ساير  فناوريثر از اين أمت

هـاي ارتباطـاتي و    تـرين فنـاوري   عنوان يكي از برجسـته  جهاني اينترنت به ةظهور شبك
انسان امروزي است كه نقش آن در ايجـاد و تغييـرات    نةطالعاتي، نمايانگر پيشرفت فناوراا

  (Gromala, 2001: 559) .پوشي است غيرقابل چشم ويژه تغييرات ارزشي اجتماعي و به
و ي هـاي زمـان   بردن فاصله بين ديل كرده و با ازاي تب اي شبكه اينترنت جهان را به جامعه

ها ايـن توانـايي را داده اسـت كـه از اطالعـات اسـتفاده كننـد و بـا          گروه به افراد و ،مكاني
 شـود  مياينترنت موجب )11: 1386، اركان( .كره زمين ارتباط برقرار كنندسر اهاي سر انسان
 .كنـد  و در فضاي مجازي پايگاه اجتماعي جديد به كاربران اعطا مي كم شودطبقاتي  ةفاصل

  ) 1384، شفيعي(
زدايي و برقراري نوع خاصي از ارتباطات بـا حـذف و سانسـور     ليل تمركزد به ،همچنين

شـده  و از اين طريق باعـث   دهكربسيار كم، اسباب گمنامي فرد در فضاي مجازي را فراهم 
رسـانه،   ةبه اعتقاد بسياري از پژوهشگران حـوز . عمومي شود ةشكل جديدي از حوز است

هـاي   ارچوب كـنش هـ اين تحـول در چ  اينترنت فضايي مناسب براي تحول هويت است و
هـا   گو، گـروه و هاي گفت اتاقدر  (Online) متقابل افراد در فضاهاي مجازي، مباحث آنالين

  . يابد طرفه پايان مي گيرد و ارتباطات جمعي يك ها شكل مي وبالگو  هاي خبري يا سرويس
رقـراري و افـزايش   توانـد از راه ب  اجتماعي دارد و مي ةتأثير مستقيمي بر سرماي ،اينترنت

و اسباب افزايش تعهد مدني،  شوداجتماعي  ةنوعي باعث ايجاد سرماي ارتباطات دوسويه، به
  .شوداي مبتني بر شبكه  ايجاد جامعه موجباعتماد و مشاركت اجتماعي را فراهم سازد و 

، گيري و پيدايش انواع اجتماعات مجازي و به پيـروي از آن  زمينه را براي شكلهمچنين 
  )6: 1385 ،فايضي( .سازد ، حول محورهاي گوناگون را فراهم ميتلفخمهاي  دايش هويتپي

  
 هاي آن اينترنت و آسيب

پوشـش و كاركردهـاي    ةگسـتر  سبب قدرت فـراوان،  جمله اينترنت، به هاي جمعي از رسانه
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انكارناپـذير برجـا    اثـري عميـق و   ،هـاي اخـالق فـردي و اجتمـاعي     شان، در حـوزه  متنوع
كـردن و   عوامـل اجتمـاعي   ها را در رديف دانشمندان علوم اجتماعي، اين رسانه. دگذارن مي

هـاي جمعـي    رسـانه  كـه  انـد  عقيـده ايـن   خوانند و بر دادن شخصيت افراد جامعه مي شكل
  )112 :1385 كروئن،( .كننداجتماعي را تقويت يا تضعيف هنجارهاي  توانند مي
 

  هاي آن  فضاي مجازي و ويژگي
تـوان آن را جهـان مجـازي     ظهور جهان جديدي است كه مـي ، رين تغيير جهانت اساساً مهم

شود و عينيت پيدا  ط بر جهان واقعي ترسيم ميلواقع به موازات و گاه مس اين جهان در. ناميد
 ،گيري فضـاهايي مجـازي همـراه شـده اسـت      لهاي جديد با شك فناوريگسترش  .كند مي

ها، مفـاهيم و   فضاهاي ملموس گذشته كه ارزشفضاهايي با هويت و كاركردي متفاوت از 
بشر جديـد در مواجهـه بـا    . دهند نحوي مورد بازنويسي خود قرار مي باورهاي گذشته را به

عات و دستيابي بيشـتر  وجوي اطال پي افزايش ارتباط خود، جست چنين فضاي جديدي، در
 )16: 1383 بودريار،( .به دانش است

يـك  و  ك محل مجازي مالقات عمومي شهروندان جهـان اينترنت همانند ي ةواقع شبك در
كشور جهان با هم در رابطـه   155ها نفر از بيش از  كه در آن ميليون ؛تالقي عمومي است ةنقط

  )1384نصيري، ( .دهند گيرند و سازمان عظيمي را تشكيل مي قرار مي
كان، زمان، ون جبر متأثير عواملي چ قدرت انتخاب افراد، همواره تحت ،در جهان واقعي
ميان  كننده از مرزهاي محدود ،اما در جهان مجازي ؛محدود بوده است...  و فرهنگ، حكومت

ـ   در مقياس جهاني با گزينه فردشود و  برداشته مي  سـت ا رو ههاي فراواني براي انتخـاب روب
   .)www.hccmr.com ،سروي زرگر(

  
  كاركردهاي فضاي مجازي

هـا و اسـتعدادهاي    توانند با تكيه بر توانايي مي هكه هم كند ميخلق  اينترنت همواره محيطي
  )1387، ابري( .بزننددست به ابداع و خالقيت  ،خود

وجـود  . وگـو و ارتبـاط بـا ديگـران دارد     مجازي است كه ميل به گفـت  يفضاي ،وبالگ
انندگان يك مطلب بتوانند به آن شود كه خو هاي وبالگي موجب مي در نوشتهتفسير قسمت 

  )جامعه: 1387 شاكري،( .شودمطلب نقد و بررسي  آنو  دهندپاسخ 
 چـت  از طريـق گو بين دو يـا چنـد نفـر    و در فضاي اينترنت صحبت و گفت ،همچنين



  بررسي نقش اينترنت در ارتقاي جايگاه زنان   92

  1389پاييز و زمستان ، دومسال اول، شمارة ، زنان ةنام پژوهش

(chat) با استفاده از برنامـه مخصـوص   اند  و يا چند نفر كه به اينترنت متصلد .است ممكن
يكـي   نيز  (Email)پست الكترونيك) 1380ميردامادي، ( .بزنندگپ  ا همتوانند ب مي اين كار

واقـع   از خدمات مهم اينترنت است كه شباهت زيادي به خدمات پست معمـولي دارد و در 
  )1381 ،صميعي( .آورد مي وجود بهارتباط غيرهمزمان را براي افراد 

ايـن  . دانش اسـت  نشرو هاي ترويج  يكي از راه نيز طريق فضاي مجازي انتشار دانش از
 طريق فضاي مجازي انتشار دانش از. توجه است پديده در ابعاد مختلف در جهان امروز قابل

 ،ويژگـي ديگـر   .سـازد  فـراهم مـي   در مقياس انبوهرا همگان آسان امكان دسترسي ارزان و 
 ةايجـاد حـوز   گـو و و دادن به يك فضـاي گفـت   دموكراتيك بودن آن است كه امكان شكل

  .دهد طريق فضاي مجازي را مي ازعمومي 
 اسـتادان دار تـا محققـان و    عـادي و زنـان خانـه    امروز شاهد هزاران وبالگ هستيم كه افراد

هاي زيـادي را شـاهديم كـه     سايت وب ،همچنين. كنند دانشگاه و نخبگان علمي كشور منتشر مي
فرهنگي  ةبراي توسعگوني پيامدهاي گونا ،اين امر. اند آورده وجود مراكز پژوهشي و دانشگاهي به

طور كلي  ها و به سايت ها و وب يكي از آنها امكان انتشار دانش از طريق اين وبالگ برداشته كه در
هـا   هم دانش تخصصي و هم دانش فرهنگي عمومي در رشته ،در اين فضا. مجازي است فضاي
 )1387فاضلي، . (شوند گوناگون منتشر مي هاي و حوزه

، يكـي از كاركردهـاي مثبـت اينترنـت     ،ني و آمـوزش از راه دور بر دانش همگـا  عالوه
، فرهنگـي، اقتصـادي و   هـاي گونـاگون علمـي    هاي كاربران در زمينه باالرفتن سطح دانسته

از راه  تواننـد  دور مـي  طريـق هـاي آمـوزش الكترونيكـي از     كاربران با دوره .سياسي است
 .يابنـد  دي از اطالعات علمي دسـت ترين هزينه و زمان، به حجم زيا ، با صرف كماينترنت

  )137ـ  138: 1380 محسني،(
هـاي   الكترونيكـي، فرصـت   وري اطالعات در فضـاي اينترنـت و تجـارت   اگسترش فن

فضـاي اينترنـت،   . روي كاربران و مـردم جامعـه قـرارداده اسـت     اقتصادي جديدي را پيش
ها و مشتريان  طه، توليد محصول و مديريت امور عرضه كاال، واسهاي خريد و فروش روش

شـود، ايـن    مـي  هاي اقتصادي از راه اينترنت انجـام  وقتي سفارش. را دگرگون ساخته است
 محسـني، ( .آورد وجود مي ، برخي از مشاغل را حذف و مشاغل جديدي بهفرصت در عمل

آيــد و  شــمار مــي زايــي بــه ينترنــت يكــي از عوامــل اشــتغالا ،بنــابراين )165 ،160: 1380
هاي اقتصادي جديـد و   فعاليت با .دهد روي كاربران قرار مي خوبي را فرا هاي شغلي فرصت

  .توان فضاي نويني از كارآفريني را در سطح جامعه ايجاد كرد مي سالم در اينترنت
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  اناينترنت و كاربرد آن در معرفي جايگاه زن
ينترنـت را زنـان   تقريباً نيمـي از كـاربران ا   ،به همين دليل؛ زن و مرد نيست بينتبعيضي  ،اينترنت

هسـتند كـه    نيمـي از اعضـاي ايـن جامعـه     زنان) www.ea.wenet.ir جاللي،( .دهند تشكيل مي
هاي فضـاي مجـازي بـراي     استفاده از قابليت. هاي برابري براي استفاده از اين فضا دارند فرصت

زن ( .سـت ا هـا  ين فرصـت اگرايي يكي از  آرمانآگاهي و پرهيز از  نتيجه گسترش تعامالت و در
  )2009 ،هايي دارد؟ آل عصر جهاني شدن چه ويژگي ايده

توانند با  مي ،دتنروابط اجتماعي كمتري داشدر جامعه داليل مختلف  به بسياري از زناني كه
بعضي ممكن است نخواهند مشخصـات  . جامعه پيدا كنند ارتباط بيشتري بااينترنت استفاده از 

خواهند در موضوعي  بگذارند، اما مي ميان ديگران در را با )شغل مانند اسم، سن و(واقعي خود 
در ايـن شـرايط   . دارنـد پاسـخ بگيرنـد    االتي كهؤخاص اطالعات خود را باال ببرند و براي س

  )www.ea.wenet.ir جاللي،. (كند مي فراهم آنهابراي ي اينترنت فرصت مناسب
  

  زنان و وبالگ نويسي
آيند  شمار مي به» اطالعات و دانايي« ةاز پيشروان و سردمداران زنان دور ،نويس الگوبزنان 

ـ در قالـب   محتوانتشار دست به توليد و ا اطالعاتي ةحضور در جامع پي زناني كه در الگ وب
زنـان و  ( .نتشـر سـاختند  م مجـازي اولين نجواهاي زنانه و مادرانه را در عصر انسـان   ،زدند
 ) 1386 ،مجازي ةجامع

و  متفـاوت با تحصـيالت   هاي سني و هاي متفاوت از هم، در گروه زنان زيادي با انگيزه
رقـم زيـادي از    آنهـا  طبقاتي و اجتماعي گوناگون وارد دنياي اينترنت شـدند؛ هاي  وابستگي

 ،نام خـود ثبـت كردنـد    ا بهها ر ميان كاربران را به خود اختصاص دادند و بسياري از وبالگ
سكوت كنند و در فضاي مجازي  و اينكه حاضر نيستند» ما هستيم« فقط براي اينكه بگويند

راهي براي بيـان   ،نويسي زنان وبالگ .جاي آنها حرف بزنند ديگران بههم غايب باشند تا باز 
  . خويشتن است زارها، دريافت و تبادل آرا و اب ديدگاه

نفس، احساس استقالل و تفـرد زنـان تـأثير بسـزايي      به زايش اعتماددر اف ،نويسي وبالگ
 ،ايـن كـار  . دهد هاي زندگي زنان خود را نشان جنبه ةتواند در هم اين آثار مثبت مي ؛ ودارد

 مـي تـوان  . دهـد  كـاهش مـي  نسبت به مردان را  زنان احساس غيرمفيدبودن و كارايي كمتر
نگـاهي بـه   ( .يت زنانه در محيط مجازي دانسـت فرياد فرد ،را به تعبيريها  وبالگجمالت 

  )1386وب،  جايگاه و حضور زنان در
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  دانش زنان و فضاي مجازي 
ثر واقع ؤجهت توانمندسازي زنان م ارتباطات آنقدر قدرتمند است كه در وري اطالعات وافن

و  دهـد  نفع زنان افزايش هاي برابري را به فرصت تواند هزاره سوم مي ةاين پديد. شده است
 .را فراهم كندها هاي توانمندسازي آن زمينه

هـر   ،وري اطالعـات و ارتباطـات  افن ةتوسع بين مردم جهان بر اثر ارتباطات اجتماعي در
  .انقالب دانش قرار گرفته استة شود و جهان در آستان تر ميروز بيش

مهـم كـاهش فقـر و     آوري و خالقيـت از پارامترهـاي   ماننـد نـو   ،دانش و مشـتقات آن 
هاي اجتمـاعي و اقتصـادي    فعاليت حضور زنان را در ةعاملي است تا زمين نيزنمندسازي توا

 در اختيـار آزادانـه  تواند به زنان كمك كند تجربيات خـود را   دانش مية شبك .گسترش دهد
زنـان  . استفاده كنندخود هاي مورد عالقه  نيز در حوزه ديگران ةديگران قرار دهند و از تجرب

با دنياي خـارج هسـتند    ي الزم براي ارتباطيها دانش نيازمند آموزش ةكبراي حضور در شب
. اجتماعي و اقتصادي باشند هاي شود به فكر كار و مشاركت در فعاليت كه اين كار باعث مي

توان از راه دور  آموخت كه چگونه مي دانش قرار گيرند خواهند ةزناني كه در ارتباط با شبك
  )www.ea.wenet.ir جاللي،( .كار كرد
هـاي اجتمـاعي، اقتصـادي و تجهيـزات مكـاني و       رسد با توجه به محدوديت نظر مي به

كـه   چنـان  .هاي مجازي اسـت  حل براي آموزش زنان، آموزش در دانشگاه زماني، بهترين راه
  :هاملينك مي گويد

هاي خود در جهـت   توانمندية با توجه به اهميت آموزش و گسترش آگاهي زنان در زمين
هاي مجازي  رسد كه اهميت دانشگاه نظر مي درآمد شخصي و باالرفتن سطح علمي، بهتوليد 

تبـادل  ة تـرين وسـيل   تـرين و ارزان  عنـوان سـريع   توانـد بـه   شود و مي روز به روز بيشتر مي
اطالعات، پتانسيل بزرگي را براي كمك به زنـان در حـل مشـكالت آموزشـي و اصـالح      

  .فرهنگ سنتي فراهم سازد
دهند  هم ربط مي ها را به داده ،ها سازمان ،در مراكز تحقيقاتي ،با كمك اينترنت ،يزنان امروز

هاي  ها و طرح صورت مدل را بهاطالعات آنها  .آورند استفاده در مي شكل اطالعات قابل و به
  )1386حكيمي، ( .آورند شكل دانش و آگاهي جديد در مي هاي متفاوت به متنوع با اندازه

 
  ال زنان اينترنت و اشتغ

بـر   ،ورود ماشين و صـنعت . اشتغال زنان با پيشرفت جوامع، تغيير و تحول پيدا كرده است
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هـاي صـنعتي سـوق داده     سوي بخـش  اشتغال زنان اثر گذاشته و آنان را از مشاغل سنتي به
توجه  درخورديگر چشمگير و  ةآنچه در تحوالت اخير اشتغال زنان، بيش از هر نكت .است
اي و فنـي   زنان از افزايش سطح تحصيلي و دسترسي به مشاغل جديد حرفه، استقبال است
  )52 :1385 پور، مدني( .است

شـكاف ديجيتـالي در سـطح    «عنـوان   بـا اش  مقالهدر  (Micheal Pastor) مايكل پاستور
هاي اطالعات  گيرد كه فناوري به گزارش اشتغال جهاني نتيجه مي ،»جهاني هنوز وجود دارد

توانـايي   .سازد را براي بهبود شرايط زندگي زنان فراهم مي» اسيل تواناسازيتپ« ،ارتباطات و
طريق آموزش بهتـر و ارتباطـات    توانمندسازي زنان از هاي اطالعات و ارتباطات در فناوري

  . كم گرفته شود براي ايشان نبايد دست جهت توليد درآمد شخصي گسترده و در
اطالعات و ارتباطات اشكال جديدي از  هاي معتقد است فناوري (Hamelink)هاملنيك 
قـادر بـه فروپاشـيدن موقعيـت اجتمـاعي       تواند زنان را آورد كه مي وجود مي هارتباطات را ب

هاي نويني را براي اشتغال زنان در  فرصت ،همچنين ؛در آن محصورند كه غالباًسازد اي  بسته
  (Hamelink, 1999: 23-45) .جديد است هاي آورد كه مستلزم مهارت مشاغلي فراهم مي

وليت مراقبـت از  ئبراي زناني كه مس تواند همچنين هاي اطالعات و ارتباطات مي فناوري
همراه داشته  مزاياي زيادي به ،سكونت دارند كودكان را دارند يا آنان كه دور از مراكز شهري

 دوركــاري ديگــر منــزل يــا بــه عبــارت باشــد و بــراي مثــال بــراي آنــان فرصــت كــار از
(Teleworking) 11: 1383احمدنيا، ( .را فراهم آورد(  

  
  هاي اجتماعي  حضور زنان در شبكه

 تـر  سـريع  ،اينترنـت  ارتباطات اجتماعي براي زنـان بـا اسـتفاده از روابـط عمـومي عـالي و      
تسـهيم   .هاي بزرگ اجتماعي كمك كننـد  توانند به ايجاد شبكه شود و آنها مي پذير مي امكان

، موتـور محركـه و ذات   فضـاي سـايبر  هـا در   ها و دانسـته  يافته اشتراك تجارب و انتشار و
 هـاي اجتمـاعي   شـبكه عنوان ويژگي اصـلي تحـول    به نيز هويت .است هاي اجتماعي شبكه
ولـي   ؛از هويتي غيرواقعي و مجازي استفاده كـرد  توان الگ ميوبو  ايميلدر ساخت  .است

اي، افـراد را   شـبكه  ةجامعـ . شـود  مي اره واقعيوبها د هويت ،هاي اجتماعي شبكهدر محيط 
نقشـي فعـال و خـالق،     ايفـاي تواننـد بـا    كه در آن ميدهد  مي زندگي سوق سمت نوعي به
» آفرينـي  هـم «اينـد  در فر و صورت فردي يا جمعي در ساختن چيزي جديد سهيم باشـند  به

  )1388، نشست مركز مطالعات استراتژيك( .شركت و به خوديابي خود كمك كنند
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شـده   هاي اجتماعي شناخته اكثر كاربران فعال در تمامي شبكه ،اساس تحقيقات جديد بر
كليـدي   يانسان نقشـ  ةهاي اجتماعي در آيند كه شبكه صورتي درو  ؛دهند را زنان تشكيل مي

سرعت  ها به زيرا تعداد آنها در اين شبكه ،دست خواهند داشت داشته باشند، زنان آينده را در
  .رو به افزايش است

ميـان   شناسانه هاي روان تفاوت ،هاي اجتماعي يكي از داليل گرايش بيشتر زنان به شبكه
زنـان بيشـتر بـه برقـراري ارتبـاط اجتمـاعي بـا افـراد          از آنجـا كـه  . استمرد جنس زن و 

حضور  چنداني به ةكه عالق ي داشته باشندمردان تري از حضور پررنگ توانند مي ،مندند هعالق
  )1388 ،اند هاي اجتماعي را فتح كرده زنان شبكه( .در جمع ندارند

  
  نگرش نسبت به نقش زنانتغيير 

 توان مي از زنان توانمند و اينترنت .حال تغيير است نقش زنان در جامعه در ،درحال حاضر
 .عنوان دو عنصر مهم در دنياي امروز براي ساختن جوامعي موفـق و پيشـرفته نـام بـرد     به

و زنـان   ؛دبر اي باال مي طور فراينده سطح فكري و فرهنگي جامعه را به، زنان هاي توانمندي
دانـش   ةدر عرصـ  ،تر باشند هاي آتي هرچه توانمندتر و آگاه دهندگان نسل پرورش عنوان به
وگـو بـا    گفـت ( .شـود  منـد مـي   وري مفيدتر خواهند بود و نسل آتي از آن بيشتر بهرهافن و

   )1387 ،بكاييمهشيد 
هـاي   سطح آگاهي جامعه در زمينـه  شود ميآگاهي و توانمندي زنان سبب  سطح يارتقا

امـور   ةجانبـه در همـ   آگاهانه و همـه   يعني دخالت داوطلبانه،مشاركت  مختلف از جمله امر
و بـر   ، افـزايش يابـد  كار دارد و با زندگي آنان سر اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي كه

نيمي از نيروي فعال جامعه را زنان  از آنجا كه .تأثير بگذارد در امور گيري فرآيندهاي تصميم
هـاي   اند بسترهايي فراهم كننـد تـا زنـان در عرصـه     كشورهايي كه توانسته ،دهند كيل ميتش

 .بيشـتري نيـز برخـوردار خواهنـد بـود      ةاز توسع ،تري داشته باشند مختلف حضور پررنگ
  )1387طهماسبي، (

  
  شده در پژوهش مطرحهاي  نظريه
دهـد   طي موجود نشان ميهاي ارتبا فضاي مجازي با استفاده از نظريهاينترنت و در  پژوهش

  . دهند قبولي ارائه مي هاي قابل ها براي فضاي مجازي هم تبيين كه اين نظريه
از  هـاي جديـد اسـتفاده    ها و شـيوه  ها اعم از ايده فرآيند اجتماعي نوآوري، اشاعه ةنظري
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ها را در يك نظام اجتماعي بررسـي   گسترش آن ةها و نحونوسايل و چگونگي دستيابي به آ
عنوان ايده، عمل، هدف، وسـيله و يـا انطبـاق بـا وضـعيت متغيـري كـه         نوآوري به. دكن مي

  .تعريف شده است ،دنكن را نو فرض مي شخص آن
 ةفرايند اشاع. ها معطوف است نوع خاصي از ارتباط است كه به گسترش نوآوري ،اشاعه
، خت كاركرد آنمواجهه با نوآوري و شنا: آگاهي .1 :شود تشكيل ميمرحله  5 ازها  نوآوري

فـرد در ذهـن   : تصـميم  .3 ،جديد در ذهن فـرد  ةنگرش مثبت يا منفي به پديد: ترغيب .2
در  :اجـرا  .4 ،كنـد  اتخاذ ميتصميم نهايي پذيرش يا رد نوآوري  درو  كند خود ارزيابي مي

فرد پس از اتخاذ تصميم، به دنبـال  : مرحله تثبيت .5 ،شود اين مرحله از نوآوري استفاده مي
. كنـد  مـي  واقع تصـميم خـود را تقويـت    يد كند و درأيگردد كه تصميم او را ت العاتي مياط

اينترنـت   .روند كسب نوآوري را متوقف كنـد  ممكن استتصميم او  ةاطالعات منفي دربار
 اين رشد سريع اينترنت باعـث شـده  . تاريخ در جذب مخاطب بوده است ةترين رسان سريع
سـورين و  ( .هـا توجـه بيشـتري كننـد     نـوآوري  ةراي اشاعهاي اين رسانه ب به ظرفيت است

  )314ـ  312: 1382تانكارد، 
ترين نقش را در فضـاي عمـومي برعهـده     ها مهم رسانه ،(Habermas) از نظر هابرماس

هـا در آن بـه    هـا و ايـده   اي جهاني است كه همة دانـش  دارند و در اين ميان، اينترنت رسانه
گري كس بر دي و هيچ كنندتوانند آزادانه در آن ابراز عقيده  همه مي ،شود اشتراك گذاشته مي

كـه در ايـن رسـانه،     كردتوان چنين تحليل  اينترنت را ميبارة نظر هابرماس در. برتري ندارد
 ،و ايـن  كنندبا يكديگر تبادل  اطالعات را ها توانند به بهترين شكل در تمامي زمينه مردم مي

حـوزه يـا   ) 33ـ   35: 1385 ،سـاروخاني . (وي اسـت  »كنش ارتبـاطي « ةمصداق كامل نظري
مسـائل   ةگـو دربـار   و شود كه در آن تعقل و گفـت  هاي عمومي در فضايي تشكيل مي حوزه

  . عمومي صورت گيرد
 ةنكتـ  .تواند پيدا شود عمومي مي ةآل، تنها در حوز از نگاه هابرماس وضعيت كالمي ايده

 ةوگو در حوز ر افراد در جريان مفاهمه و گفتيند آن است كه رفتاامهم و اساسي در اين فر
عمومي بايد عاري از فشار و سلطه و در شرايطي عادالنه، آزادانه، آگاهانه و برابـر صـورت   

سـازد كـه    اين شرايط و تعامالت در وضعيت مـذكور، بسـتري فـراهم مـي     ةمجموع. گيرد
هابرمـاس  . سازد خود را نمايان مي ،ترين وجه آن يعني كنش ارتباطي ترين و آرماني مطلوب

. بـه نظـر  . هـاي عمـومي اسـت    كنش ارتباطي درصدد احيـاي حـوزه   ةبا خلق و بسط نظري
  .كار برده شود عنوان مبناي اصول كلي بيان به تواند به كنش ارتباطي مي ةنظريهابرماس 
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ست د فرد عامل براي به ،در كنش ارتباطي .تباطي داراي موقعيت اجتماعي استكنش ار
ها آزادتر و  آوردن تفاهم و توافق هيچ سالحي جز استدالل منطقي و قانع كننده ندارد، انسان

يند اتوانند بدون دغدغه مستقيم و بالواسطه مشكالت ضروري مادي، در يك فر تر مي آسوده
اجتماعي، شناخت همگاني هدف اين نوع كنش . تگي دست يابندتوافق و همبس تبادل نظر به
هـا از   جـواب . واقع يك آرمان اجتمـاعي اسـت   اين حوزه در. ايق واحد استو پذيرش حق

 حـوزه ( .گزيننـد  هـايي را برمـي   پيش آماده نيست بلكه افراد با تبادل نظر و نقادي خـود راه 
  )1386عمومي در انديشه هابرماس، 

گيرنـدگان منفعـل پيـام     كنندگان اطالعات صرفاً مخاطبان و مصرف ،اي در جامعه شبكه
از ايـن رو شـايد   . كنند آيند كه ارتباط متقابل برقرار مي حساب مي نيستند، بلكه كنشگراني به

هـاي   هاي همگاني دانست كه پيام وم سنتي كلمه، رسانهمفه بههاي نوين را  رسانهديگر نتوان 
هـا و   دليل تعـداد پيـام   واقع به در. محدودي را براي انبوهي از مخاطبان متجانس پخش كنند

از محـيط  كـاربران  . انـد  منابع انتشار آنها، مخاطبان از قدرت انتخاب بيشتري برخوردار شده
ارتباط كامپيوتري با امكان پاسـخگويي بـه   . دنكن امن خانه با سراسر جهان ارتباط برقرار مي

 ةترين تحول را در عرص بردن حق انتخاب مهم تك مخاطبان، تعامل با آنها و باال نيازهاي تك
وعي تحـرك فـردي و اجتمـاعي    نوجود آورده و  فرهنگ، سرگرمي، اطالعات و آموزش به

ار مخاطبان فعال افـزوده  ارتباطي روز به روز بر شم ةدر اين شبك. است شكل دادهجديد را 
  )392ـ  382: 1380كاستلز،. (شود و از تعداد مخاطبان منفعل كاسته مي

گـر بـه    استفاده و خشنودي متضمن تغيير كانون توجه از مقاصـد ارتبـاط   ةنظري رويكرد
هـاي   بنـدي نيازهـا و خشـنودي    بـراي طبقـه  در ايـن رويكـرد،    .كننده است مقاصد دريافت

ـ «و  »فـوري «هـاي   برخـي از خشـنودي  . آيد دست مي بهراههاي متعددي مخاطب   »خيريأت
. انـد  خوانده »تفريحي«فراغتي ـ  آموزشي و تخيلي ـ بعضي ديگر را اطالعاتي. اند سخن گفته

  )424ـ  420: 1382 ،سورين و تانكارد(
در  (Mc Quail) كوايـل  هاي گوناگوني وجـود دارد؛ مـك   برداشت ،در مورد اين نظريه

شناختي نيازها، كـه   هاي اجتماعي و روان خاستگاه«: گويد مي تباطات جمعيار ةنظريكتاب 
خود باعث ارضاي نيازها و پيامدهاي  ةبه نوب ،هستند ها  وجودآورنده توقعات ما از رسانه به

علـت   كـه  كنـد  كوايـل خاطرنشـان مـي    مك ».شود مي ،ناخواسته هستند تاًديگري كه عمد
 ،شـود  ائلي است كه از شرايط اجتماعي و رواني ناشي ميكردن مس استفاده از رسانه، تجربه
جـوي اطالعـات، تمـاس اجتمـاعي، انحـراف توجـه، فراگيـري         و مسائلي از قبيل جسـت 
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متوسـل  ها  مخاطب به رسانه ،اجتماعي و رشد كه براي حل اين امور و برآوردن اين نيازها
  .)332: 1380مك كوايل، ( شود مي

  
  مدل پژوهش

  
  
  
  
  
  
  
  

  .تأثير اينترنت بر ارتقاي جايگاه زنان: يلمدل تحل
  
  هاي پژوهش هفرضي

  .شود نفع زنان جامعه مي اينترنت باعث ايجاد فضاي عمومي بهرسد  نظر مي به. 1
نفس و احساس استقالل بيشتر زنان در  به اينترنت باعث افزايش اعتمادرسد  نظر مي به. 2
  .شود كنوني مي ةجامع
اي زندگي زنـان در   هاي شخصي و حرفه باعث انعكاس جنبه اينترنترسد  نظر مي به. 3

  .شود جامعه مي
 يدار معني ةبين اينترنت و كاهش انزواي اجتماعي زنان در جامعه رابطرسد  مي نظر به. 4

  .وجود دارد
 ةهـاي سـنتي زنـان جامعـه رابطـ      بين اينترنت و تغيير باورها و انديشهرسد  نظر مي به. 5
  .وجود دارد يدار معني
  .شود اينترنت باعث تعامالت زنان با عقايد مشابه هم در جامعه ميرسد  نظر مي به. 6
 .شود اينترنت باعث افزايش سطح آگاهي و دانش زنان در جامعه ميرسد  نظر مي به. 7

 

 پيام
زن

مرد

تغيير ديدگاه نسبت به
 زنان

کنش ارتباطی 

کنش ارتباطی 

استفاده و رضامندی

باالرفتن سطح دانش
 و  آگاهی زنان

ارتقای نقش زنان در  مشارکت درجامعه
 جامعه 

 
 

خماطب 

جامعه شبکه ای 

 اينرتنت
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  .شود رسد اينترنت منجر به تحرك اجتماعي بيشتر زنان در جامعه مي نظر مي به. 8
 ةاطالعـاتي رابطـ   ةه از اينترنت و عضويت زنـان در جامعـ  بين استفادرسد  نظر مي به. 9
  .وجود دارد يدار معني

  .شود هاي اجتماعي مي اينترنت باعث افزايش حضور زنان درمشاركترسد  نظر مي به. 10
  

  روش پژوهش
 ةجامعـ .شـد از روش پيمايشي جهت بررسي نگرش پاسخگويان اسـتفاده   ،در اين پژوهش

كه در زمان تحقيق  است )ها و مقاطع مامي گرايشت(ارتباطات  ةدانشجويان رشت ةكلي ،آماري
نفـر   305 ،آمـاري براسـاس فرمـول كـوكران     ةحجم نمونه از جامعـ  .درحال تحصيل بودند

  . كار رفت بهگيري تصادفي ساده  و روش نمونه شدمحاسبه 
  

  ابزار پژوهش
ايـن  در . اسـت ته ـــ ال بسؤسـ  24شنامه بـا  ـــ ابزار پرس ،تكنيك مورد نياز در اين پژوهش

ها پـس از تنظـيم    پرسشنامه. شداالت از مقياس اسمي و ترتيبي و طيف ليكرت استفاده ؤس
  .شدميان دانشجويان مورد نظر توزيع  در
  

  هاي پژوهش يافته
درصـد از   8/73 ،از نظر جنسيتآماري مشخص شد كه  ةاز بررسي مشخصات فردي جامع

 5/70 ، سـطح تحصـيلي  و ازنظر مقطع تحصيلياند  درصد مرد بوده 2/26پاسخگويان زن و 
  . است درصد كارشناسي ارشد بوده 5/29درصد از پاسخگويان كارشناسي و 

تـا   18درصد پاسـخگويان   5/49همچنين در بررسي سن پاسخگويان مشخص شد كه 
تـا   33درصد بين  2/9 ،32تا 28درصد  8/12، 27تا 23درصد پاسخگويان  6/25سال و  22
  .بودند 38از باالتر  درصد6/2و  ،37

گيرند و تنهـا   عنوان يك ابزار بهره مي درصد پاسخگويان از اينترنت به 7/96 ،در مجموع
هـاي   ها از معلومات و دانسـته  كنند و در پاسخ به پرسش درصد از اينترنت استفاده نمي 3/3

  .گيرند خود بهره مي
درصـد از   9/82بـراي  هـاي اطالعـاتي،    خصوص نقـش اينترنـت در جبـران كمبـود     در
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اي مهم در امر  آنها اينترنت را رسانه. حد زياد و خيلي زياد حائز اهميت است پاسخگويان در
  .اند رساني دانسته اطالع

درصد مخالف و تنها  7/35، درصد موافق 8/51د كامالً موافق، درص 5/8از پاسخگويان 
ر بـه ايجـاد فضـايي    اينترنـت منجـ  باشند كه  درصد پاسخگويان مخالف اين عبارت مي 9/3

  .شود عمومي به نفع زنان در جامعه مي
 6/1درصـد مخـالف و    1/12درصـد موافـق،    3/64درصد كامالً موافـق،   22طور  همين

اينترنت باعث افزايش سطح آگـاهي و دانـش زنـان در     مخالف اين هستند كه درصد كامالً
  .شود جامعه مي

درصـد   9/24درصـد موافـق،    7/59، درصد كامالً موافـق  8/13هاي آماري  بر طبق داده
كـه اسـتفاده از اينترنـت باعـث     كامالً مخـالف هسـتند   درصد با اين عبارت  6/1مخالف و 

  . اطالعاتي بدانند ةشود زنان خود را عضوي از جامع مي
درصـد   3/23، درصـد موافـق   7/60ن كامالً موافـق،  درصد از پاسخگويا 4/14همچنين 

مخالف هستند كه اينترنت باعـث   كامالًبا اين عبارت ن درصد پاسخگويا 6/1مخالف وتنها 
  .شود اي زندگي زنان در جامعه مي هاي شخصي و حرفه انعكاس جنبه

درصـد   7/58درصد از پاسخگويان كـامالً موافـق،    17ها حاكي از آن است كه  يافته نيز
باعـث   كه اينترنتهستند مخالف اين عبارت  درصد كامالً 3/2درصد مخالف و  22موافق، 

  .شود كاهش انزواي اجتماعي زنان در جامعه مي
درصد از پاسخگويان با اين عبارت كـه اينترنـت باعـث افـزايش حضـور زنـان در        19

درصـد   7/18درصـد موافـق ،    3/60 ؛شود كامالً موافـق هسـتند   هاي اجتماعي مي مشاركت
  .ندا مخالف درصد با آن كامالً 2 مخالف و تنها

استفاده از اينترنت باعث افـزايش تعامـل زنـان بـا     «با عبارت  درصد 17از پاسخگويان 
درصد مخـالف   4/15درصد موافق،  2/65كامالً موافق،  »شود عقايد مشابه هم در جامعه مي

  . درصد كامالً مخالف هستند 3/2و تنها 
حد خيلي زياد باعث افزايش  درصد از پاسخگويان معتقدند كه اينترنت در 8/9همچنين 

 39حـد زيـاد،    درصد در 9/44، شود نفس و حس استقالل بيشتر زنان در جامعه مي هب اعتماد
درصد از پاسـخگويان   1/12. كم پاسخ دادند حد خيلي درصد نيز در 2/6حد كم و  درصد در

حد  درصد در 3/3تنها  حد كم و درصد در 2/28، حد زياد درصد در 4/56، زياد حد خيلي در
  .شود مي منجر به تحرك اجتماعي بيشتر زنان در جامعه كم معتقدند كه اينترنت خيلي
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حـد زيـاد،    درصـد در  1/51زياد،  حد خيلي درصد در 7/16دهد  هاي ديگر نشان مي يافته
باعـث تغييـر   كم معتقدنـد كـه اينترنـت     حد خيلي درصد نيز در 3حد كم و  درصد در 2/29

  .شود هاي سنتي زنان در جامعه مي انديشه باورها و
 

  هاي پژوهش فرضيهآزمون 
  نفس و حس استقالل زنان به اينترنت بر اعتماد ثيرأت

توجه بـه اينكـه    توان گفت با مي% 99اطمينان  با، )1(آمده در جدول  دست نتايج بهبراساس 
هـاي ارائـه شـده توزيـع      پاسـخ ، اسـت  01/0تـر از از   سطح معناداري محاسبه شده كوچك

 تـوان  مـي  ،را داردزياد بيشـترين فراوانـي    ة، گزين)2(و با توجه به جدول  ندارنديكنواختي 
نفـس و حـس    بـه  پژوهشي مبني اينكه اينترنت باعث افزايش اعتماد ةنتيجه گرفت كه فرضي

  .ييد قرار گرفته استأشود، مورد ت كنوني مي ةاستقالل بيشتر زنان درجامع
  نتايج آزمون خي دو جهت بررسي يك فرضيه .1جدول

 سطح معناداري ديدرجه آزا مقدار خي دو

407/143 3 0.000 

  ها فرضيه بررسي در )ا.م(انتظار و فراواني مورد )ش.م( شده مشاهده )ف(فراواني .2جدول 

  ها فرضيه
 خيلي كم كم زياد خيلي زياد

.ف
 ش.م

.ف
 ا.م

تفاوت
 ف

.ف
 ش.م

.ف
 ا.م

تفاوت
 ف

.ف
 ش.م

. ف
 ا.م

 تفاوت
 ف

.ف
 ش.م

. ف
 ا.م

 تفاوت
 ف

يش اينترنــت و افــزا 
نفـــس و  بـــه اعتمـــاد

ــتقالل  احســـاس اسـ
  بيشتر زنان

30 

  
3/76 

  
3/46 - 137 

  
3/76 

  
8/60 119 

  
3/76 

 

8/42 19  
  

3/76 

  
3/57 - 

ـا و   اينترنت و تغيير باوره
ـان    انديشه ـنتي زن هاي س
 جامعه

51 3/76 
 

3/25 - 156 3/76 
 

8/79 89 3/76 
 

8/12 9 3/76 
 

3/67 - 

ــرك   ــت و تحـ اينترنـ
ـتر زنـان    اجتماعي بيش

 جامعه در

37 
  

3/76 
 

3/39 - 172 
  

3/76 
 

8/95 86 
  

3/76 
 

8/9 10 
  

3/76 
 

3/66 - 
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  نتايج آزمون خي دو جهت بررسي يك فرضيه .3جدول 

 سطح معناداري درجه آزادي دو مقدار خي

187/210 3  0/000 

  
  ثير اينترنت بر كاهش انزواي اجتماعيأت

شـده   سـطح معنـاداري محاسـبه    هاز آنجـا كـ  شود  مالحظه مي) 3(گونه كه در جدول  همان
هاي  كه پاسخ گفتتوان  مي% 99با اطمينان ) 4(با توجه به جدول  ،است 01/0تر از  كوچك

را مـوافقم بيشـترين فراوانـي    گزينة گرفتن اينكه  نظر و و در دندارشده توزيع يكنواختي  ارائه
هش انـزواي  پس بـين اينترنـت و كـا   . شده استييد أتوان گفت فرضيه پژوهشي ت مي دارد

  .وجود دارد يدار معني ةاجتماعي زنان در جامعه رابط
  ها فرضيه بررسي در )ا.م(انتظار  فراواني مورد  و) ش.م(شده  مشاهده )ف(فراواني  .4جدول

 فرضيه

 مخالفم كامالً مخالفم موافقم موافقم كامالً

. ف
. ش.م

. ف
 .ا. م

تفاوت 
 .ف

. ف
 .ش.م

. ف
 .ا. م

تفاوت 
 .ف

. ف
 .ش.م

. ف
 .ا. م

تفاوت 
 .ف

. ف
 .ش.م

. ف
 .ا. م

تفاوت 
 .ف

استفاده از اينترنت و 
ـان در   عضويت زن

 جامعه اطالعاتي 

42 
  
3/76 
 

3/34 - 182 
  
3/76 
 

8/105 76 
  
3/76 
 

3/0 - 5 
  
3/76 
 

3/71 - 

اينترنت و افـزايش  
ـان   حضـــور زنــ

هــاي  درمشــاركت
 اجتماعي 

58 
  
3/76 
 

3/18 -  184  
  
3/76 
 

8/107  57  
  
3/76 
 

3/19 - 6  
  
3/76 
 

3/70 - 

اينترنت و كاهش 
انزواي اجتمـاعي  

 زنان در جامعه

52 76.3 3/24 - 179 76.3 8/102 67 76.3 3/9 - 7 76.3 3/69 - 

ـاس   اينترنت و انعك
هاي شخصـي   جنبه

اي زنـدگي   و حرفه
 زنان

44 
  
3/76 
 

3/32 - 185 
  
3/76 
 

8/108 71 
  
3/76 
 

3/5 - 5 
  
3/76 
 

3/71 - 
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دو انجام شده و سطح  با توجه به آزمون آماري خي ،پژوهشهاي  در بررسي ساير فرضيه
شـده و مـورد انتظـار     هـاي مشـاهده   و فراوانـي %  99با اطمينان  01/0معناداري كوچكتر از 

هـاي مطـرح    توان نتيجه گرفت كه تمامي فرضيه مي 5و  4و  2 هاي جدولمنعكس شده در 
 ةعنـوان يـك رسـان    اينترنت به توان گفت بين پس مي. است تأييد شدهشده در اين پژوهش 

انعكاس زندگي زنان، افزايش سطح آگاهي (هاي بررسي جايگاه زنان  لفهؤنوين ارتباطي و م
نفـع زنـان، ايجـاد تحـرك      زنان، افزايش تعامل زنان در جامعه، ايجـاد فضـاي عمـومي بـه    

فـزايش  اطالعاتي و ا ةهاي سنتي، عضويت زنان در جامع اجتماعي، تغيير باورهاي و انديشه
  . وجود دارد يدار معني ةرابط) مشاركت اجتماعي

  ها فرضيه بررسي در انتظار فراواني مورد  و شده مشاهده فراواني .5جدول 

 

  مخالفم كامالً مخالفم موافقم موافقم كامالً

. ف
. ش.م

. ف
 ا. م

تفاوت 
 .ف

. ف
 .ش.م

. ف
 ا. م

تفاوت 
 .ف

. ف
 .ش.م

. ف
 ا. م

تفاوت 
 .ف

. ف
 ش.م

. ف
 ا. م

تفاوت 
 .ف

اينترنــــــت و 
تعامالت زنـان  
با عقايد مشـابه  

 هم در جامعه 

52 
  

3/76 
 

3/24 - 199 
  

3/76 
 

8/122 47 
  

3/76 
 

3/29 - 7 
  

3/76 
 

3/69 - 

اينترنــــــت و 
افزايش سـطح  
آگاهي و دانش 
 زنان در جامعه

67 
  

3/76 
 

3/9 - 196 
  

3/76 
 

8/119 37 
  

3/76 
 

3/39 - 5 
  

3/76 
 

3/71 - 

اينترنــــــت و 
ــ ــاد فض اي ايج

عمومي به نفـع  
 زنان جامعه

26 
  

3/76 
 

3/20 - 158 
  

3/76 
 

8/81 109 
  

3/76 
 

8/32 12 
  

3/76 
 

3/64 - 

  
  گيري نتيجه

هاي ارتباطاتي و اطالعاتي،  ترين فناوري عنوان يكي از برجسته جهاني اينترنت به ةظهور شبك
ات اجتمـاعي و  نقش آن در ايجاد و تغييـر  وانسان امروزي است  ةنمايانگر پيشرفت فناوران

  .پوشي است ويژه تغييرات ارزشي، غيرقابل چشم به
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ثري ؤنفس و حس استقالل زنـان نقـش مـ    به اينترنت در افزايش اعتماد ،طبق پژوهش بر
اند، بدون نگراني از  نويسي در اينترنت روي آورده زنان و دختراني كه به وبالگ .داشته است

هـاي شخصـي    و جنبـه  از زنـدگي خصوصـي   از گذشتهتر  طرز تلقي و نگاه ديگران راحت
نفـس،   بـه  عنوان يك فضاي مجازي در افزايش اعتماد هوبالگ ب .زنند زندگي خود حرف مي

هـاي   تواند در همـه جنبـه   احساس استقالل و تفرد زنان تاثير بسزايي دارد اين آثار مثبت مي
  . زندگي زنان خود را نشان دهد

مشخص گرديد كه اينترنت باعث ايجـاد تغييـر   ديگر هاي بعمل آمده  بررسي همچنين با
هـاي فـردي و    دگرگـوني ارزش هـا در   رسـانه  .شود هاي سنتي زنان مي در باورها و انديشه

ثري در نوانديشي و تجديـد  ؤتواند عامل م ها مي اين دگرگوني .ثري دارندؤنقش ماجتماعي 
در ساختار اجتماعي  نظر جدي در انديشه هاي سنتي مسايل زنان شود و در نتيجه به تحول

اند خواهـان   هاي خود درجامعه خارج شده امروزه كه زنان از محدوده سنتي نقش. بيانجامد
استفاده از  ،هاي ديگر تحقيق برطبق يافته. افزايش مشاركت اجتماعي و فرهنگي خود هستند

هرچـه ابعـاد مشـاركت     .شود اينترنت باعث افزايش حضور زنان در مشاركت اجتماعي مي
  .شود گيرتر مي تر باشد رشد و شكوفايي چشم ان و جايگاه اجتماعي آنان گستردهزن

اينترنت باعث تعامالت زنان با عقايد مشابه  دهد كه تحقيق نشان مي ةعمل آمد هب بررسي
ساختن زنان در جوامع و افزايش تبادل فرهنگي و  اين رسانه با مرتبط .شود هم در جامعه مي

منـابع يـك زنـدگي     هاي اجتماعي مجازي امكـان دسترسـي بـه    ركتفراخواندن آنان به مشا
با آنها . رساند اثبات مي و حس همساني را در آنها به كند ميبرابر با مردان را فراهم  متعادل و

كننـد و   مـي خـود صـحبت    ةعالقـ   موضوعات مورد ةهمبارة در ،حضور در فضاي مجازي
  .ندكن مياي عنوان  خود را بدون هيچ دغدغه هاينظر

كننـد و بـا اسـتفاده از     زنان براثر فشارهاي اجتماعي و مشكالتي كه در جامعه تجربه مي
بـراي   ،دهـد  فرصتي كه فضاي مجازي جهت حضور و توليد محتوي در اختيارشان قرار مي

بحث و  آنها با افرادي مشابه خود، به تعامل و. نمايند بيان احساسات و عقايدشان استفاده مي
  .دهند هايي جهت رفع مشكالتشان ارائه مي حل ند و راهنشين گفتگو مي

آموزش مجازي بـا سـهولت    .شود اينترنت باعث افزايش سطح آگاهي و دانش زنان مي
اجتماعي آموزش واقعـي زنـان را    منابع متعدد، اكثر موانع اقتصادي، فرهنگي و دسترسي به
بادل اطالعات، پتانسيل بزرگـي  تة ترين وسيل ترين و ارزان عنوان سريع بهسازد و  برطرف مي

  .كند ميرا براي كمك به زنان در حل مشكالت آموزشي فراهم 
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اطالعـاتي   ةجامعـ  .شـود  اطالعاتي مـي  ةاينترنت باعث عضويت زنان در جامعهمچنين 
آمده  هاي پيش زنان از فرصت، بنابراين .زنان فراهم كرده است هاي بسيار خوبي براي فرصت

هاي اقتصادي و  بيشتر در فعاليت ارتقاي دانش عمومي خود و مشاركت كنند و با استقبال مي
  .يابند ميخود واقعي جايگاه ، اطالعاتي اجتماعي در جامعه

. دشـو  كه اينترنت باعث كـاهش انـزواي اجتمـاعي زنـان مـي      آيد مي چنين برها  يافته از
 فعاليـت . اسـت  ه اينترنت به دنياي مجازيِ ايجاد ارتبـاط و ابـراز عقايـد زنـان تبـديل شـد      

يـابي و ايجـاد    هاي دوسـت  هاي اجتماعي مجازي و سايت جتماعي زنان با استفاده از شبكها
توان گفت كـه اينترنـت باعـث شـده      پس مي. يابد وبالگ و تجارت الكترونيكي افزايش مي

ايگـاه  پهاي اجتماعي سوق داده شـوند و   فعاليت متس نشيني و انزوا به زنان از حاشيه است
 .شودعي آنان تا حدودي تثبيت اجتما

بيشتر پاسخگويان معتقدند فضاي عمومي در اينترنت به  آمده از تحقيق  دست طبق نتايج به
ترين نقـش را در فضـاي    ها مهم كنش ارتباطي، رسانه ةبراساس نظري. شود نفع زنان ايجاد مي

ك رسانه در اختيار آنها عنوان ي از فرصتي كه اينترنت به زنان مي توانند. عمومي برعهده دارند
هـا بـا    در تمـامي زمينـه  توانند  مي آنها. شكل استفاده نمايندبه بهترين  و راحتي بهدهد  قرار مي

  . كننديكديگر به تبادل اطالعات بپردازند و در مورد مسائل مربوط به خود اظهار نظر 
و ن در جامعه به تحرك اجتماعي زنا اينترنت منجر ،هاي ديگر تحقيق يافتهطبق همچنبن 

 هاي خود آگاهي زنان از توانمندي ،با استفاده از اينترنت. شود ارتقاي پايگاه اجتماعي آنها مي
ت پيدا مي كنند تا از حاشيه نشيني أزنان جر. يابد كاركردهاي اجتماعي در جامعه تغيير مي و

  . نندجاي خود را در مركزيت جامعه پيدا ك ،بيرون آيند و به عنوان تصميم گيرنده
  :در نتيجه گيري كلي مي توان گفت

را بدون محدوديت زنان  اينترنت با اختصاص فضاي عمومي به نفع زنان امكان حضور
. شـود  نفس آنان مي به كند و باعث باالرفتن حس استقالل و اعتماد زماني و مكاني فراهم مي

ا مـنعكس  هاي شخصي و رويـدادها زنـدگي خـود ر    زنان با حضور در فضاي مجازي جنبه
. شـود  كاهش انزواي اجتماعي و تعامالت زنان با عقايد مشابه هم مـي و اين باعث  ؛كنند مي

برنـد و خـود را عضـوي از     اينترنت سطح دانش و آگاهي خود را باال ميزنان با حضور در 
و با  كند هايي كه اينترنت براي آنان فراهم مي با استفاده از فرصت و دانند اطالعاتي مي ةجامع

توانند حضور و مشاركت خـود   هاي سنتي مي تغيير باورها و انديشه ايجاد تحرك اجتماعي،
  .كنندرا در جامعه افزايش دهند و در نتيجه نقش و جايگاه واقعي خود را در جامعه تثبيت 
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  پيشنهادها و راهكارها
هـا   و بررسـي و تجزيـه و تحليـل فرضـيه     پـژوهش  با توجه به نتايج كسب شده ازايـن 

 :شود شرح زير ارائه مي هاداتي بهپيشن
 ؛تشكيل مراكزي جهت دسترسي سريع و آسان زنان به اينترنت •
هاي الزم فناوري به زنـان جهـت دسترسـي و اسـتفاده بيشـتر از       آموزش مهارت •

 ؛مجازياينترنت و فضاي 
 ؛سازي جهت عضويت زنان در شبكه هاي اجتماعي مجازي و گسترش آن فرهنگ •
  ؛ن جهت استفاده آگاهانه و فعاالنه از محتواي فضاي مجازيافزايش توانمندي زنا •
 وري زنان؛اتغيير ديدگاه فرهنگي جامعه در خصوص اشتغال و مهارت فن •
ي مسائل مربوط بـه  احمايت الزم از صاحبنظران و پژوهشگران جهت توليد محتو •

 ؛زنان در فضاي مجازي
 آموزش زنان؛ خصوص بودجه جهت ايجاد دانشگاه مجازي در بخشي ازاختصاص  •
در هاي اجتماعي مجازي جهت مواجهه با مشكالت و موانع موجـود   ايجاد شبكه •

 ؛جايگاه زنانارتقاي 
 اي زنان؛ ريزي مناسب جهت ارتقاي سطح سواد رسانه برنامه •
ايجاد و گسترش سايت هاي آنالين در خصوص پاسخگويي به مشكالت حقوقي  •

 . و اجتماعي روزمره زنان
 

   پيشنهاد پژوهش
تبـادل افكـار زنـان در    خصـوص   مطالعاتي در شود حاضر پيشنهاد مي بررسيبراساس نتايج 

هـاي   نقش آموزش مجازي در ميزان حضور زنـان در فعاليـت  ، هاي اجتماعي مجازي شبكه
گيـري   ميزان استعداد و خالقيت زنـان در فضـاي مجـازي و بهـره    سنجش  نيزو  اي توسعه

  .گيرد انجام منطقي از آن
  

  منابع 
، هـاي كشـور   علمي مقـاالت كنفـرانس   سايت ـ  »فضاي مجازي عرصه ظهور خالقيت« .)1387( سيهان، ابري

    http://www.civilica.com/Paper--ICIC01_081.html:آدرس اينترنتي
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  1389پاييز و زمستان ، دومسال اول، شمارة ، زنان ةنام پژوهش

  .11صفحه  ـ اول ةشمار، زن فرزانه، فصلنامة »جايگاه زنان در جامعه اطالعاتي« .)1383تابستان ( احمدنيا، شيرين
 ،»اطالعـاتي  ةابتـدايي تـا جامعـ    ةسير تحول وسايل ارتبـاطي بشـر از جامعـ   « ).1386 شهريور( فهاركان، عاط
  .11ص ،213 مارةش، پگاه حوزه ةنام هفته

  .تهران نشگاهدا :تهران،2و  1ج فاضل،دكتر رضا  ةترجم، روش تحقيق در علوم اجتماعي ).1386( ارل ،ببي
، سياحت غرب، ماهنامة )وگو گفت(» گسترش تكنولوژي و تعميق فضاي مجازي« ).1383آبان (بودريار، ژان، 

  .16، ص 16شمارة 
  .نشر نو :ي، تهرانشهيندخت خوارزم ةترجم ،موج سوم ).1372(تافلر، آلوين 

سايت انجمن زنـان مـدير    ـ  »و ارتباطاتوري اطالعات اتوانمندسازي زنان با استفاده از فن«. اكبر ، علي لي جال
  : كارآفرين

http://www.ea.wenet.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=44  -  
علوم  ةدانشكد، هاي آموزش مجازي براي زنان بررسي موانع آموزش واقعي و فرصت ).1380( حكيمي، رويا

  .اجتماعي دانشگاه تهران
  : باشگاه انديشهسايت ). 1386(» در انديشه هابرماس حوزه عمومي«

http://www.bashgah.net/fa/content/show/5493 

  : 1/9/1386، 1070ابتكار، شماره  ، روزنامه»مجازي ةزنان و جامع«
 http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/Article.aspx?AID=4800 

 :نگر سايت آينده). 2009(» هايي دارد؟ شدن چه ويژگي آل عصر جهاني زن ايده«
http://www.ayandeh.nu/page1.php?news_id=4959 

مقاالت همايش زنان و اينترنـت   مجموعه، »اينترنت و خانواده در ايران معاصر«). 1385آبان (ساروخاني، باقر 
  .33ـ  35، صدفتر امور زنان سپاه ،سوم ةدر هزار
  : اي همشهري مركز تحقيقات و مطالعات رسانه، سايت »درآمدي بر فضاي مجازي«. محمد، سروي زرگر

http://www.hccmr.com/news -456.aspx 

  .دانشگاه تهران: ، تهرانعليرضا دهقان ةترجم، هاي ارتباطات نظريه ).1382( جيمز ،تانكارد؛ ورنر ،سورين
  صفحة جامعه، 1772 مارةش ،25/1/1387، ساالري مردم ةروزنام، »مقاله جهاني براي فتح« ).1387( شاكري، مهرداد

 : سايت آفتاب، آدرس اينترنتي، »آن در زندگي اجتماعياينترنت و نقش « ).1384( شفيع ،شفيعي
http://www.aftabir.com/articles/view/ 

ملي جمهوري  ةسازمان اسناد و كتابخان سايت ،رساني المعارف كتابداري و اطالع ةداير .)1381(ا ميتر، صميعي
  http://portal.nlai.ir/daka: اسالمي ايران
  : ، سايت آفتاب»زنان از حضور تا مشاركت«). 1387بهمن (طهماسبي، زهرا 

http://www.aftabir.com/articles/view/social/directory/ 
  : همشهري آنالين، سايت »زيدانش در فضاي مجا« ).1387( هللافاضلي، نعمت ا

http://hamshahrionline.ir/news-70853.aspx   
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  1389سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان زنان،  ةنام پژوهش

بر تحول هويت فردي ) به ويژه اينترنت(هاي نوين ارتباطي  تأثير فناوري« ).1385اسفند ( .عليرضا .م ،فايضي
  .6صفحه  ،18750 ةشمار ، كيهان ةروزنام ،»و گروهي
 ،عليقليـان و افشـين خاكبـاز    احـد  ةترجمـ ، اقتصاد، جامعه و فرهنگ عصر اطالعات ).1380( كاستلز، مانويل

  .طرح نو :تهران ،سوم  ج
  .سمت: توسلي و فاضلي، تهران ةترجم ،شناسي مباني جامعه ).1385(كروئن، بروس 

  : سايت تبيان). 1388مهر (، »اند ههاي اجتماعي را فتح كرد شبكه ،زنان«گزارش 
http://www.tebyan.net/index.aspx 

، سـايت  »بـرد  توانمند سازي زنان سطح فكري جامعـه را بـاال مـي   «). 1388مرداد (وگو با مهشيد بكايي  گفت
  http://www.hamparvaz.com: پرواز هم
  .نشر ديدار: تهران ،اطالعاتي ةشناسي جامع جامعه). 1380(منوچهر  محسني،

  .52، ص 173 ةشمار، زنپيام  ةماهنام ،»نگاهي به اشتغال زنان« ).1385مرداد ( مدني پور، ناديا
  .15، ص 27 ةشمار، ديدار آشنا ةماهنام ،»اينترنتة پديد«). 1381شهريور ( مسعودي، علي

دفتر مطالعات و تحقيقات و ناشر : تهران مهدي منتظرقائم، ة، ترجمشناسي مخاطب ).1380( مك كوايل، دنيس
  .ها رسانه ةتوسع

در شـهر   مـوردي كـاربران اينترنـت    ةمطالعـ ( ه فضاي شـهري مثاب فضاي سيبرنتيك به). 1380(. ميردامادي، م
  .تهران ، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه)تهران

 ،1388دي مـاه   ،»اههـا و تهديـد   هاي اجتمـاعي، فرصـت   شبكه« نشست مركز مطالعات استراتژيك، موضوع
 : رسانه و ارتباطات ةرساني حوز سايت پايگاه اطالع

http://www.medianews.ir/fa.2010/01/14 social-networks-csr.html 

 : ، سايت روزنامه همشهري»اينترنت«). 1384(نصيري، بهاره 
http://www.hamshahri.org/hamnews/840602/1384/world/cinew.htm 

   :تحليل وضعيت فناوري اطالعات در ايران سايت). 1386دي ماه (» گاهي به جايگاه و حضور زنان در وبن«
http://itanalyze.com/archives/analysis/2007/12/post_586.php 
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