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  اجتماعي موبايلي در زندگي زنانهاي  نقش شبكه
  )شهر رشت :موردي ةمطالع(

  3دشتي ، طاهره واقعه2سمانه كوهستاني، *1فردين عليخواه

  چكيده
هـاي   اجتماعي از طريق گوشـي هاي  اخير، گسترش ضريب نفوذ اينترنت در كشور و عضويت در شبكههاي  در سال

و هـا   اجتماعي، حضور زنان در اين شبكههاي  گير شدن شبكه رغم همه به. تلفن همراه رشد چشمگيري داشته است
اين مقاله ضمن مروري بر فضاي مفهومي . داردشناختي اهميت  زندگي آنان از منظر جامعهبر ها  تأثيرات اين شبكه
خود قـرار   ياتكا ةسم را نقطفمنيسايبر ةارتباطي، نظريهاي  مرتبط با پيوند زنان و تكنولوژيهاي  و برخي از نظريه

نويسـندگان در چـارچوب روش   . اجتماعي را بررسي كنـد هاي  زنان با شبكه ةمواجه ةنحو است داده و تالش كرده
و شـاغل در   دار خانـه نفر از زنـان   15برفي، با  ةگيري غيراحتمالي هدفمند با تكنيك گلول كيفي و با تكيه بر نمونه

اجتماعي باعث افزايش هاي  اين مطالعه بيانگر آن است كه شبكههاي  يافته. اند عميق انجام داده ةشهر رشت مصاحب
ماعي زنان و افزايش نسبي مشاركت و نيز آگاهي آنـان از مسـائل مختلـف اجتمـاعي،     سطح ارتباطات و روابط اجت
نويسندگان معتقدند . سم مطابقت داردفمنيسايبر هاي هشود كه بدين ترتيب با نظري مي فرهنگي، علمي و آموزشي

و  يسـواد  بي ،احساس امنيت در فضاي مجازينبود  مهارت كافي، فقدانكه وجود مسائلي چون نظام مردساالرانه، 
سم درخصوص توانمندسـازي و حضـور فعاالنـه و    فمنيسايبر ةكافي بين زنان، ادعاي نظرياي  مهارت رسانهنداشتن 

  .كشد مي به چالشاي  ازهاند  موردنظر مقاله تاهاي  مثبت زنان در فضاي مجازي را در نمونه

 كليدواژگان
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  مقدمه
ميليـون   8/32ضريب نفوذ اينترنت بين كاربران  1394در سال  ،مركز آمار ايرانهاي  مطابق داده

ضريب . درصد از كل جمعيت ايران از اينترنت است 6/41 ةاستفاد ةدهند نفر بوده است كه نشان
 ،همچنين. استدرصد  69درصد و براي زنان  54براي مردان  در ايران اجتماعيهاي  نفوذ شبكه

درصـد   69درصـد و بـين زنـان     39بين مـردان   تلفن همراهضريب نفوذ كاربر اينترنت و گوشي 
 ةاجتماعي در ايـران در شـبك  هاي  از كاربران شبكهدرصد  1/40طوركلي،  به ،درنهايت]. 9[ است

يكـا در  مرااجتماعي تلگرام عضويت دارند كه در مقايسه با كشورهاي روسـيه، ايتاليـا، اسـپانيا و    
مجازي در جامعـه بـر   هاي  روشن است كه گسترش اين شبكه]. 20[گيرند  مي باالتري قرار ةرتب

  .دكن مي را بيشترها  هاي اجتماعي مختلف اثرگذار است و همين امر اهميت اين شبكه گروه
ويـژه زنـان    ناپذير زندگي بسياري از مـردم و بـه   اجتماعي به بخش جداييهاي  امروزه، رسانه

 ؛ ماننـد توانـد واجـد كاركردهـاي متفـاوتي بـراي زنـان باشـد        مي فضاي مجازي. اند ل شدهتبدي
، 3[ارتباطات، تحصيل، تفريح و سرگرمي و تسهيل امور مـرتبط بـا زنـدگي شخصـي و عمـومي      

درواقع، زنان با وارد شدن به دنياي اينترنت، شكل ديگري از حضور در اجتماع مـدرن و  ]. 22ص
اجتمـاعي  هـاي   گيري شـبكه  آور و رشد تصاعدي و همه شتاب اعجاب. كنند مي امروزي را تجربه

له قـدري  ئدهد كه در مورد زنـان مسـ   مي لزوم تحقيق در آثار و پيامدهاي اجتماعي آن را نشان
هميشه با  نگاه سنتي حاكم بر نقش زن در جوامع ه دليلطور معمول ب زنان كه به. تر است عميق

شكل جديدي از تعامل با ديگران و كسـب   اند، تماعي مواجه بودههايي در تعامالت اج محدوديت
  ].62ص ،8[كنند  مي جهاني اينترنت تجربه ةهويت اجتماعي را در شبك

گيري و بازنمايي هويت زنـان در   اصلي شكلهاي  اينترنت و فضاي وب يكي از مؤلفه ،درواقع
تـا بتواننـد    آورد مـي  مفـراه  1جوامع جديد است كه به نوعي براي زنـان فرصـت خودگشـودگي   

نـد و تصـوير جديـدي از هويـت     كنخود را به جامعه عرضـه  هاي  و ديدگاهها  استعدادها، مهارت
 ،5[شـناختي بسـيار اهميـت دارد     نشان دهند كه ايـن امـر از منظـر جامعـه     جنسيتي خودشان

  ].193ـ190ص
 كه زنان تـالش  طوركلي، گسترش امكانات تكنولوژي نوين اينترنتي در ايران فرصتي است به

بر اثر استفاده از اين تكنولوژي، تغييرات زيادي در نگرش،  ،بالطبع. كنند از آن استفاده كنند مي
نـد تـا بـه    ا نويسندگان در اين مقاله به دنبال آن ].27، ص7[شود  مي ايجادها  آن رفتار و زندگي

اله درصدد آن است تـا  اين مق. اجتماعي مجازي در زندگي زنان بپردازندهاي  بررسي نقش شبكه
  :فراهم آورد هاي ذيل هايي براي پرسش پاسخ
 زنان چيست؟ ةاجتماعي در زندگي روزمرهاي  نقش شبكهـ 

                                                        
1. self-openness 
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  اجتماعي در افزايش ارتباطات و تعامالتشان مفيد بوده است؟هاي  آيا حضور زنان در شبكهـ 
  زنان در اين زمينه چيست؟هاي  مخاطرات و نگرانيـ 

آنـان   ةمواجه ة، توجه به حضور اينترنت در دنياي زنان و نحوهاي يادشده با توجه به پرسش
  .حاضر خواهد بود ةبا اين تكنولوژي، هدف اصلي مقال

  نظري مباني
اجتمـاعي  هاي  تحقيقات داخلي و خارجي مؤيد اين ادعاست كه حضور زنان در اينترنت و شبكه

هـاي   يافته ،گذارد؛ مثالً مي فعاليتشانة و نحونگرش، رفتارها، ارتباطات و نوع ة تأثيراتي را بر نحو
دهد كـه   نشان مي» تعامل در فضاي سايبر و تأثير آن بر هويت زنان در ايران«پژوهشي با عنوان 

، 5[هـاي سـنتي خـود شـده اسـت       تعامل در فضاي مجازي سبب دورشدن زنان ايراني از هويت
 در نـوين  هـاي اجتمـاعي   شـبكه  نقـش «هاي تحقيق ديگري با عنوان  يافته ،همچنين]. 189ص

هـاي فـردي،    دهد كه تغيير رفتار كاربران در زمينه نشان مي» ايراني زنان و دختران رفتار تغيير
 اجتمـاعي هـاي   عاطفي، خانوادگي و اجتماعي با تأثيرپذيري از ميـزان و نـوع اسـتفاده از شـبكه    

 ؛اد تفـاهم ارتبـاطي نقـش دارد   نوع فعاليتي كه كاربران در اين فضا دارند بر ايج ،همچنين .است
و مقاصـد   زندپردا ميدر اين فضا وگو  گفتيعني كاربران با استفاده از زبان و مفاهيم مشترك به 

  ].27، ص7[كنند  مي ارتباطي را دنبال
هـاي   فنـاوري  گوياي آن اسـت كـه   )1999(درخصوص توسعة بشري نتايج پژوهش ديگري 

 قـادر  را زنـان  توانـد  مـي  كه آورد مي وجود به را تباطاتاز ار جديدي اشكال ارتباطات و اطالعات
هـاي   فرصت همچنين، .برهم بزنند محصورند آن در غلبا كه رااي  اجتماعي بسته موقعيتسازد 
، 12[ اسـت  جديدهاي  مهارت مستلزم كه آورد مي فراهم در مشاغلي زنان اشتغال براي را نويني

هاي جديـد ارائـه    بخشي رسانه قدرت رهايي هايي درخصوص تحقيق ديگري نگراني]. 45ـ23ص
تفكراتـي بـر سايبرفمنيسـم و هويـت     : زنان و اينترنـت «در اين خصوص، نتايج تحقيق . دهد مي

هـاي   دهـد كـه هرچنـد اينترنـت و فضـاي مجـازي فرصـت        نشان مي )2004( »عمومي مجازي
نسـيتي نقـش   هـاي ج  آورد و در تخريـب كليشـه   جديدي را براي توانمندسازي زنان فراهم مـي 

، نيروهاي فرهنگي و سنتي موجود در دنياي واقعي همـان روابـط قـدرت در    كند مياي ايفا  ويژه
اي  فضاي مجازي ذاتاً حـوزه  .دهند مي و بازتاب كنند ميمنتقل  دنياي واقعي را به دنياي مجازي

آزادي بلكه اين زنان هستند كه فضاي مجازي را مستعد  ،بخشي زنان نيست عمومي براي رهايي
  ].1، ص16[ند كن ها مي و تبعيضها  از كليشه
دهـد، درخصـوص آثـار حضـور زنـان در فضـاي مجـازي،         ها نشان مي طور كه چكيدة يافته همان

با اين اوصاف، در ادامة مقاله، شرح مختصري از ديـدگاه  . اي وجود دارد بينانه و بدبينانه هاي خوش يافته
 .ه به طور خاص به مسئلة مقالة حاضر توجه داشته استشود ك معروف به سايبرفمنيسم ارائه مي
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  سمفمنيمعرفي ديدگاه سايبر
 2رئـيس واحـد تحقيقـات سـايبرنتيك فرهنگـي دانشـگاه وارويـك        ،1نخستين بار سـدي پلنـت  

هـاي   فعاليـت  بـراي تشـريح  را  )سـم در فضـاي مجـازي   فمني( 3سمفمنيعبارت سايبر انگلستان،
بـرداري از اينترنـت، فضـاي مجـازي و      دازي و نقـادي و بهـره  پر مند به نظريه هاي عالقه ستفمني

 ،سـم فمنياين عبارت و جنبش از دل موج سوم . اي نوين به كار برد هاي رسانه درمجموع فناوري
رواج يافـت و بـر    1970 ةسـم در دهـ  فمنيمـوج دوم  . بيرون آمد ،سمفمنييعني جنبش معاصر 

سم در اوايل قرن بيستم بود فمنيروي موج اول   هحقوق برابر براي زنان تمركز داشت و خود دنبال
سـم در عمـل بـه زنـاني كـه      فمنيسايبر .كه بر حق رأي زنان و انتخـاب شدنشـان متمركـز بـود    

زنـدگي غربـي،    ةو زنـاني بـا زمينـ    نـد در اسـتفاده از تكنولـوژي ماهر   ،هسـتند  اغلبشـان جـوان  
ــ. اجتمــاعي متوســط گــرايش پيــدا كــرده اســت  ةسفيدپوســت و از طبقــ ا اينكــه طرفــداران ب

مربوط به اينكه چه چيزي تفكـر   آراينظرهايي پيرامون  اختالف  ،ندا سم رو به افزايشفمنيسايبر
  .]109، ص10[ دهد وجود دارد سم را تشكيل ميفمنيو عمل سايبر

ستي مربـوط بـه تكنولـوژي بـه سـمت بررسـي       فمنيسم، مطالعات فمنيپيش از ظهور سايبر
هـاي اصـلي    يكي از بحـث . منظر اجتماعي و فرهنگي گرايش داشت هاي تكنولوژيكي از پيشرفت

چيـزي اسـت كـه مـردان بـه آن       .اين بود كه تكنولوژي موقعيتي مردانه و فرهنگي مردانـه دارد 
با اينكه زنان در طول . مندند و در آن مهارت دارند و درنتيجه بيشتر از زنان با آن درگيرند عالقه

گونـه اسـتدالل    هـا ايـن   سـت فمنياند،  فعال داشته يجديد نقش هاي تاريخ در پيشرفت تكنولوژي
  ].110، ص10[ شود مردانه در نظر گرفته مي اي پديده ةمنزل اند كه تكنولوژي همچنان به كرده

هاي زيادي از اين نظريه را كه زنـان بـه طـور طبيعـي بـراي محـيط        ها حوزه ستفمنيسايبر
اين كنكاش به ايـن دليـل اسـت كـه زنـان و      . ندكن مي رسند كنكاش اينترنت مناسب به نظر مي

توانند با جريان يافتن در ارتباطات آنالين و بـه   زنان مي: نددارتكنولوژي هر دو مشتركات مهمي 
دست آوردن تخصص فناورانه، به بهترين شـكل ممكـن قـدرت يابنـد و بهتـرين عملكـرد را در       

هاي تكنولوژي داشته باشند و بـه   مطالعات مربوط به چگونگي ساخت قدرت و دانش در سيستم
توانند براي بهبود شرايط اعضـاي جامعـه    ها مي ستفمنياين سؤال پاسخ دهند كه چگونه و كجا 

  ].124ص ،14[ يا تغيير دهند نندهاي موجود را متوقف ك شيوه
 ديـدگاهي  اينترنـت  طريـق  از زنان توانمندسازي به سمفمنيسايبرتوان گفت  ، ميطوركلي به
و معتقـد   تواند به زنـان كمـك كنـد    مي كه ماهيت بالقوة فضاي سايبر رو ازايندارد؛  هبينان خوش
 در مهـم  عامل و يك دهند مي براي ارتباطات تريبوني زنان به اينترنت طريق ازها  رايانه كه است

  .ندا زنان فردي شخصيت و اجتماعي، سياسي توانمندسازي
                                                        

1. Sadie Plant 
2. Warwick 
3. cyber feminism 
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  سمفمنيو تحقيقات مبتني بر سايبرها  ديدگاه
 2، آنـا مونسـتر  )1999( 1، سوزان الكمـن )1997(ست مانند سدي پلنت فمنيگذاران سايبر بنيان

 كه به افـراد اجـازه   را داردمعتقدند فضاي مجازي اين پتانسيل ) 1991( 3وياو دونا هار) 1999(
 نيـت هذآنان اظهار داشتند كه . دكنندهد بدون مرزهاي جنسي، آزادي بيان واقعي را كشف  مي
 يمجـاز  يفضـا  از. نـد ك مكـ  را آن از يناشـ  خسارات و دگرگون را يفناور منطق تواند يم زنانه
 جنسـيت  و درت، قـ رتبـاط ، اتيـ وه مانند يامور مورد دروگو  گفت ردنك گير ههم يبرا توان مي

 بـازتعيين  يبـرا  يروشـ  ةمنزل به هكبل ،ها هينظر يبررس يبرا اهتن نه را ارك نياها  آن .ردك استفاده
  ].62، ص18[ نندك مي توصيه بيستم قرن يابتدا در زنان نقش

 الكترونيكـي جديـد  هـاي   رسـانه  ةمعتقد است توانمندسازي زنان در زمين) 1992( 4پترسون
بازتوليـد فرهنگـي   . منجر شـود  تواند به رفع ابهام از فناوري و تخصيص دسترسي به اين ابزار مي

نمادهـا،   هـا،  ي اجتمـاعي واقعـي، ارزش  مجازي اينترنت به معنـاي بازتوليـد هنجارهـا    ةدر عرص
رسـمي بـه حاشـيه رانـده     هـاي   اجتماعي است كه از جانب دستگاههاي  زندگي گروههاي  سبك
جايگاه قدرتمندان نيست، فرصـتي بـراي ايـن     فقطمجازي كه  ةعرص ةمنزل و اينترنت به اند شده

قـومي،  هـاي   سياسي، گـروه ة شد به حاشيه راندههاي  زنان، جوانان، گروه. آورد مي بازتوليد فراهم
مناسـب بـراي   اي  مجـازي را عرصـه   ةخاموش جامعه عرصـ هاي  طوركلي گروه نژادي، زباني و به

  ].78، ص17[د نكن مي بازنمايي و بازتوليد فرهنگ خود قلمداد
هـاي نظـري در رابطـه بـا      تنها اسـتدالل  در اينترنت نه هاي معاصر و فعال ستفمنيبرخي از 

اند، بلكه اينترنت را فضـايي   ر يا شباهت زنان و كامپيوتر را به رسميت نشناختهمردانگي كامپيوت
قلمروشان و استفاده از تكنولـوژي بـه منظـور كسـب قـدرت و        ةضروري براي زنان جهت مطالب

ست درمجموع از به كـار بـردن   فمنيبرخي از اين زنان . گيرند اقتدار در جهان كنوني در نظر مي
ابزار يا فضـايي اساسـي    ةمنزل كنند، اما همچنان معتقدند اينترنت به مي ست خودداريفمنيلقب 

به منظـور پيشـبرد    .كنند براي زنان است و از اين رو يادگيري آن و مشاركت در آن را تجويز مي
هاي بحـث و ديگـر منـابع آناليـن بـراي       ها، گروه سايت ها به طراحي وب اين اهداف، افراد و گروه

به يادگيري بيشـتر در مـورد    نخست كساني كه :البته براي دو دسته از زنان ؛ندا زنان اقدام كرده
هاي فناوري اطالعـات بـه    حوزه  مندند و دوم براي زناني كه از قبل در  هاي اينترنت عالقه فناوري

تواند از طريق كسب دانش بيشتر  ها معتقدند توانمندسازي زنان مي اين گروه.     اند كار گرفته شده
هاي بيشتر بـراي پيشـرفت در    كردن فرصت اي جديد و فراهم هاي رسانه تكنولوژي  ةن در حوزآنا

  .]36، ص13[هاي كاري تحقق يابد  اين حوزه
                                                        

1. Susan Luckman  
2. Anna Munster  
3. Donna Haraway 
4. Peterson 
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چه كنند تا به توانمندسازي زنان كمـك  ها  رايانهله پرداخت كه با ئسم به اين مسفمنيسايبر
از طريـق  هـا   آن .دنـد كرن خـود  داد برخي از زنـان شـروع بـه اسـتفاده از وب بـراي نشـان      . كند

مسائلي مانند هويت، نژادپرستي، روابـط   ةتوانستند دربار مي چتهاي  هاي شخصي و اتاق وبالگ
ديجيتـالي راهـي    ةحوز. كنندوگو  گفتاز ديد خودشان بحث و  و بسياري از مسائل ديگر جنسي

مـردان   ةگـري سـلط   يشد براي زنان كه قدرت توليدكنندگي و انتشار عقايدشان را بدون ميانج
 كــه زنـاني  .كـامپيوتر از طريـق اينترنـت بــه زنـان تريبـوني داد بـراي ارتباطـات        .دنشـان دهنـ  

هـا   آن كـامپيوتر  ،توانستند پشت يك بلندگو بايستند و صدايشان را به گوش مردان برسانند نمي
 كرد مي ديكته كههايي  انگاره آزادي از پيش ،درواقع ؛را از قضاوت آني براساس پيكرشان آزاد كرد

 توانستند انتخاب كننـد كـه   مي زنان .توانند برعهده بگيرند مي چه نوع يا چه ميزان قدرتيها  آن
كامپيوتر برخي زنان را در انتخـاب محـل   . د و نه جنسيتشانبه خاطر افكار و ذهنشان ديده شون

 تا در ايجـاد تعـادل در  هايي ايجاد كرد  د و براي كار در خانه گزينهكرجغرافيايي كارشان آزادتر 
بيشـتري بـراي   هـاي   كـامپيوتر فرصـت   ،همچنين .كمك كندها  آن كارها و نگهداري كودكان به

 يـك تجـارت باشـند    ةگرداننديا مدير  شان يك در خانهبا وجود حضور زنان ايجاد كرد كه حتي 
منظـور   سـازي و انتشـار اطالعـات بـراي يكـديگر بـه       زنان را بـه شـبكه  ها  كامپيوتر ].52، ص2[

تغييـرات   هـا  كرد كـه ايـن  قادر  هاي سياسي همچنين براي فعاليت و مبادالت پژوهشي و علمي
و هــا  جديـدي بــراي بيـان بســياري از ناگفتـه    ةاينترنـت نيــز عرصـ   .دكــر اجتمـاعي را تشـويق  

  ].19، ص1[شده يا فاقد قدرت مطرح كرد  توانمندسازي برخي از اقشار حذف
هاي كنترل كه بـراي بازداشـتن    هاي منفرد و شبكه هاي هويت شچال ،ويااز ديدگاه دونا هار

وي قبـول دارد  اهار. كنند، جاي بحث دارد شده فعاليت مي  هاي به حاشيه رانده زنان و ديگر گروه
رسـاني مشـاركت    ينـد اسـتيالي اطـالع   اتر شوند و بتواننـد در فر  زنان بايد از نظر فني متخصص

هاي موجود را به چالش بكشند؛ اما همچنـين وي مؤكدانـه    ظامبيشتري داشته باشند تا بتوانند ن
هاي تكنولوژيكي را آگاه كنند،  كند كه زنان بايد آگاه و دانا باشند و كاربران اين سيستم بيان مي

  ].154، ص11[ ها باشند نه اينكه صرفاً كاربري در ميان كاربران ديگر از اين سيستم
نظـري  هـاي   كند كه ريشه مي سم بيانفمنيسايبر نيز در گزارشي درخصوص  1الكس گالوي

 سم موج سوم و فراساختارگرايي فراترفمنيو  ويادونا هار آراياين ديدگاه اغلب از تركيب جالب 
كـه قلمـرو    شـود  يادآور ميسم فمنيدرخصوص سايبر اي  نيز در مطالعه 2ويلدينگ ثفي. روند مي

سسـات طراحـي صـنعتي و    ؤم ،واقعي سايبرسم وسيع و پهناور است و درواقع نواحي فمنيسايبر
رونـد فنـاوري بـه نحـوي     هـا   آن يعني همان نـواحي كـه در   ؛گيرد مي سسات آموزشي را دربرؤم

 بخـش فرهنگـي فنـاوري بـاز     وسوي جنسيتي گرفته و زنان را از دسترسي به نقـاط قـوت   سمت
  ].36ص، 2[دارد  مي

                                                        
1. Alex Galway 
2. Faith Wilding 
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و اينترنت ها  تال دسترسي ندارند، رايانهزنان به كامپيوتر و تكنولوژي ديجي ةرغم اينكه هم به
گير در مورد اموري مانند هويت، ارتباط، قدرت و جنسيت را ايجاد كردند  گوي همهو امكان گفت

  ].105، ص 18[تواند به بازتوليد نقش زنان در جامعه بينجامد  مي كه
طـور   رنـت و بـه  توان گفت كه اينت مي شده در اين قسمت، بررسيهاي  با توجه به آرا و نظريه

ويژه در كشورهاي در حال توسـعه،   به ،جديدي براي زنانهاي  اجتماعي فرصتهاي  خاص شبكه
هـاي   روزنـه  هـا  اين شـبكه  ،درواقع. ندكنايجاد كرده است تا از طريق آن بتوانند خود را توانمند 

ناشـي از   ةديرينـ هاي  جديدي براي آنان مهيا كرده است تا به طرق مختلف بتوانند بر محدوديت
با ايـن اوصـاف   . و انتظارات خود را منعكس كنندها  نظام اجتماعي مردساالر فائق آيند و خواسته

 ةزيست ةاجتماعي در تجربهاي  نقش شبكه ،و با تكيه بر آنچه در مباني نظري اين مقاله بيان شد
  .حاضر است ةعزيمت مقال ةنقط دار خانهزنان شاغل و 

  شناسي روش
عميـق   ةگيري از تكنيك گـردآوري اطالعـات، مصـاحب    يه بر رويكرد كيفي و بهرهاين مقاله با تك

 دقيـق  و مشـخص  محورهـاي  بـا  سـؤاالتي . استاندارد انجام گرفته اسـت  يافته يا نيمه ساخت نيمه
 و مطالعـاتي  محور راستاي در راها  آن محققان گويان، پاسخهاي  پاسخ به توجه با و شده پرسيده
 انـد  دهكـر  سـعي  محققـان  پـژوهش  ايـن  در ،اسـاس  ايـن  بر .اند كرده ركزمتم نظر مورد مفاهيم
  ،كنند آوري جمع سؤاالت بندي مقوله و يافته ساخت نيمه عميقهاي  مصاحبه طريق از را اطالعات

در ( سـؤاالتي  محققـان  .يابنـد  دست افراد ذهنيِهاي  جهان و عقايد به كه اند بوده آن پي درزيرا 
 وهـا   نمونـه  از حضـوري  شـكل  بـه  وكردنـد   طراحي مشخص محورهاي با را )سؤال 14 مجموع
 و خـط  سـؤاالت  ).شده است آورده انتهاي مقالهسؤاالت مصاحبه در (پرسيدند ها  شونده مصاحبه

 ،بـود  آزاد خـود  مطالـب  بيـان  در حـدودي  تـا  گـو  پاسخ هرچند و كردند مي طي را خاصي مسير
 و مكـان  درهـا   مصـاحبه . كـرد  نمي عدول شده طراحي سؤاالتة محدود از شياهنظر وها  صحبت
در منـزل و محـل    ر مواردبيشتشد كه در  مي شوندگان انجام مصاحبه سوي از شده مشخص زمان
  .برد مي زمان دقيقه 45ـ20طور ميانگين هر مصاحبه بين  گرفت و به انجام ميكار 

نفـر از   15تعـداد  حاضر، زنان شهر رشت است كه از اين ميـان   ةدر مقال شده مطالعه ةجامع
ـ     به روش نمونه ،و شاغل دار خانهاعم از زنان  ،زنان  ةگيري غيراحتمالي هدفمنـد بـا تكنيـك گلول

برفي ايـن   ةعلت انتخاب اين تعداد از حجم نمونه با استفاده از تكنيك گلول .برفي انتخاب شدند
ـ    ، بود كه هدف اين پژوهش ه عمـق و كُنـه   كه با تكيه بر رويكرد كيفي بـوده اسـت، دسـتيابي ب

گان و نه رسيدن به تعميم است و اين روند تا جايي ادامـه يافـت   شوند مصاحبهذهني هاي  جهان
شده به تكرار و در اصل به اشـباع نظـري دسـت يابنـد و همچنـين       و موارد مطرحها  كه مصاحبه

 ،گـروه  نه صرفاً بررسي و بيان مقايسـه بـين ايـن دو    دار خانهعلت انتخاب دو گروه زنان شاغل و 
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ك از اين دو گروه جهان ذهني مختص بـه  يزيرا هر ،بندي بوده است بلكه رسيدن به نوعي مقوله
 Mp4از دسـتگاه  نيـز  هـا   مصـاحبه ثبـت   يبرا. را داشتندمرتبط با گروه خود هاي  خود و ويژگي
  .استفاده شد

بعـد از  . سـت اعضا بهره گرفتـه شـده ا  ة براي ارزيابي روايي و اعتبار، از روش بررسي به وسيل
خـود را  هاي  اساسي، تفسيرها و برداشتهاي  محققان بخش ها، آوري آن و جمعها  اتمام مصاحبه

بـه صـورت شـفاهي و     )شونده مصاحبهنفر  15(ها  گان براي كل نمونهشوند هاي مصاحبه از گفته
گان تفسـيرهاي محققـان را مطـابق بـا     شـوند  مصـاحبه  ةهم .و شرح دادند ندحضوري بازگو كرد

. و اظهارات محققان و خود را بسيار نزديـك يـا مشـابه دانسـتند     ندظهارات خودشان مطرح كردا
به مدت يك ماه طول كشيد تا  ها ثبت و ضبط مصاحبهة مرحل ها، آوري داده پس از اتمام و جمع

 ها، بعد از اتمام مستندسازي داده. اظهارات به صورت دقيق و منسجم روي كاغذ پياده شود ةهم
 پرسيده شـده بـود  ها  كننده كه در مصاحبه از شركت را در اين مرحله پاسخ هر پرسشي محققان

 ،درواقـع . هر موضوع مورد توجه قرار گرفتة دهنده دربار همچنين منابع آگاهي .مشخص كردند
گرفت و در ايـن   ها انجام آن و درنهايت تفسير و تحليلها  بندي براي سازماندهي داده يك دسته

  .شد گيري بهرهها  كدگذاري باز براي تجزيه و تحليل يافته از روشزمينه 
ا و عقايـد  هـ محققان در جريان استفاده از روش كدگذاري باز ابتـدا نظر  ها، براي تحليل داده

بعد به استخراج مقـوالت اساسـي   ة و در مرحل ندگان را مورد توجه قرار دادشوند مصاحبهاساسي 
  .پرداختندها  تحليل و تفسير يافته و درنهايت به نداقدام كردها  مصاحبه

 ها يافته
 .گان ارائه شده استشوند مصاحبه شناختي هاي جمعيت ويژگي ها، در ابتداي يافته

 گانشوند مصاحبه شناختي هاي جمعيت ويژگي
/ دار خانهساله، ديپلم،  27الناز، : است ذيلشوندگان به قرار  مصاحبه شناختي هاي جمعيت ويژگي
سـاله، كارشناسـي،    27زينب، / دار ساله، ديپلم، خانه 38فيروزه، / دار ديپلم، خانه ساله، 25مريم، 
سـاله، كارشناسـي،    28 معصـومه،  /سـاله، ديـپلم   32رقيـه،  / ساله، كـارداني  36سهيال، / دار خانه
سـاله،   33آتنـا،  / ساله، ديپلم، آرايشگر 32نسيم، / ساله، كارشناسي، خياط 25سولماز، / دار خانه

ساله، ابتدايي،  35آمنه، / ساله، كارداني، مربي خياطي 34سميه، / مربي آمادگي جسماني ديپلم،
/ ساله، كارشناسي ارشد، پژوهشگر 26باران، / مربي شنا كارشناسي، ساله، 30سپيده، / دار بوتيك
  .ساله، كارشناسي ارشد، كارمند 40ليال،

بت يا منفي داشته باشند كه بسـته  توانند كاركرد مث مي اجتماعي به صورت بالقوههاي  شبكه
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اجتمـاعي  هـاي   نقش شـبكه  در ذيل،. تواند متفاوت باشد ها مي افراد از اين شبكه ةبه نوع استفاد
  .كاربران مورد مطالعه پژوهش به تفكيك آمده است ةموبايلي در زندگي زنان در تجرب

  اجتماعي و افزايش ارتباطاتهاي  شبكه
 ةدهنـد و نكتـ   مي ارائه در افزايش ارتباطات نظر مثبتيها  آن نقشو ها  زنان نسبت به اين شبكه

گان براي برقراري ارتبـاط در  شوند مصاحبهاعتماد ة محدوده و داير حائز اهميت در اين خصوص،
ة زنـان شـاغل دايـر    ،عالوه بر ايـن . است بوده است كه شامل خانواده و دوستانشانها  اين شبكه

 دار خانـه اجتماعي موبـايلي نسـبت بـه زنـان     هاي  طات را در شبكهو ارتباها  تري از دوستي وسيع
  .باالتر است دار خانهكنند و ميزان اعتمادشان براي برقراري ارتباط نسبت به زنان  مي تجربه

  :معتقد است )دار خانه( زينب
هـام   وقتـي تـوي ايـن شـبكه    . م پررنگـه  ارتباطم بيشتر شده، اما باز هم ارتباط حضوري و فيزيكي

  .باالخره ممكنه يه مشكلي پيش بياد. كنم كنم و فوري درخواستشون رو رد مي ها رو قبول نمي يبهغر
  :گويد نيز مي) شاغل(نسيم 

ممكن بود يـك مـاه بشـه كـه هـيچ خبـري از فاميـل         .م هبله، ارتباطم بيشتر شده با خانواد
م هـ  بـا دوسـتام   .زنـيم  مـي  گيـرم ازشـون و حـرف    مـي  ولي از طريق تلگرام خبـر  ،نداشته باشم

ارتباطيم از طريق تلگرام و  دبيرستان دوباره درهاي  حتي با بچه .طور، ارتباطم بيشتر شده همين
دوستم و ها  گروه يشناسم تو ا حتي افرادي كه نميه و و با خيلير قراره كه حضوري ببينيم هم

  .م گذاشتمه باهاشون حتي قرار

  ختلف زندگياجتماعي موبايلي و ارتقاي ابعاد مهاي  شبكه
فعـال در  هـاي   صـفحات و كانـال   هـا،  دهد كه عضويت در گـروه  مي اين پژوهش نشانهاي  يافته
توانـد بـه ارتقـاي اطالعـات و      ، مـي ويژه موارد مثبت و مفيـد آن  به ،اجتماعي موبايليهاي  شبكه

بـه آنـان در   هـا   ايـن شـبكه   مـثالً ؛ خـانوادگي كمـك كنـد    ـ شخصيهاي  عملكرد زنان در عرصه
تخصصي و هاي  و زمينه  )دار خانهزنان (هايي چون آشپزي، روابط زناشويي و تربيت كودك  نهزمي

  .افزايش داده استها  كمك زيادي كرده و اطالعات آنان را در اين زمينه )زنان شاغل(آموزش 
  :گويد مي در اين خصوص )دار خانه( الناز

ه آشپزي يا تزئين غـذا بيشـتر از   مثالً ب .كنه ايي كه توش عضوم خيلي بهم كمك ميه كانال
قـبالً خيلـي    .كنه تربيت دخترم كمك مي يتو ،يا كانال كودك نخبه عضوم .دم قبل اهميت مي

  .كنم مي االن بيشتر دركش .اشهشدم از كار عصبي مي
  :معتقد استنيز ) شاغل( باران

ي و درواقـع  مثالً كانال تخصصـي راه بنـداز   .تونه جدي باشه برات مي ،بله، اگه جدي ببيني
گـران كـه    موفقيـت، پـژوهش  هـاي   مثالً گـروه . تونه باشه كه بهت اضافه كنه و مفيده ابزاري مي

  .مون كارية حوز يكنيم تو مي ديم و فعاليت و اونجا اطالع مير مون جلسات كاري
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دار بيشـترين تمركـز را بـر عضـويت و      در اين خصوص، نكتة درخور توجه اين است كه زنان خانه
كـه زنـان    هاي مرتبط خـانوادگي دارنـد؛ درحـالي    هاي آشپزي، تربيت كودك و حوزه در زمينهفعاليت 

داري، زناشويي و تربيت فرزند نيـز حضـور و    هايي فراتر از امور مرتبط با خانه ها و كانال شاغل در گروه
  .اند و زناشوييفعاليت دارند و به دنبال ارتقا و كسب آگاهي و اطالعات فراتر از دايرة امور خانوادگي 

  اجتماعي موبايلي و امنيتهاي  شبكه
اجتمـاعي  هـاي   شـبكه  ،شـوندگان  اين پژوهش حاكي از اين است كـه از نظـر مطالعـه   هاي  يافته

خصوص زنـان   به ،و به همين دليل زنان داردن ،چه شخصي و چه اجتماعي ،موبايلي امنيت كافي
پروفايلشان از عكس فرزندانشـان، طبيعـت و   به جاي استفاده از عكس خود در اكانت و  دار، خانه

اين نكته در مورد زنان شاغل نمـود كمتـري داشـت و     .كنند مي متفرقه استفادههاي  ساير عكس
. اذعان به آزادي بيشـتري داشـتند  ها  حضور و فعاليت خود در اين شبكه ةاكثر آنان در مورد نحو

و ها  ، همچنين به دليل جلوگيري از بحثبه دليل ترس از مورد قضاوت قرار گرفتن دار خانهزنان 
در  .كننـد  مي هايشان استفاده كمتر از زنان شاغل از عكس خود در پروفايل ،اختالفات خانوادگي

چه در محـيط واقعـي و چـه     ،زنان شاغل به دليل برخورداري از روابط گسترده با ديگران ،مقابل
و طـرز  هـا   د و بـه قضـاوت  ننك ميمل مجازي، آگاهي و استقالل عمل در اين خصوص، آزادانه ع

از سـوي اقـوام و   ... شخصـي در پروفايـل و  هـاي   موجود درخصوص اسـتفاده از عكـس  هاي  تلقي
  .كنند نمي آشنايان اعتناي چنداني

ديگـران  هاي  به دليل ترس از قضاوت شونده مصاحبهديگر اين مسئله بود كه اكثر زنان ة نكت
كننـد و ايـن    مـي  عمومي و مخـتلط خـودداري  هاي  ر گروهصميمانه دهاي  از اظهارنظر و فعاليت

خورد و اين زنان به دليل استقالل عمل، برخورداري از  مي مسئله بين زنان شاغل كمتر به چشم
بـا اعتمـاد بـه نفـس و آزادي     ... رسمي جامعه وهاي  روابط گسترده با ديگران و حضور در محيط

ذكر است كـه   شاياناين نكته نيز . اليت دارندو صفحات مختلف حضور و فعها  بيشتري در گروه
باعـث بـروز   هـا   اعتماد زنان جهت برقراري ارتباطات و فعاليت بيش از حد آنـان در ايـن شـبكه   

  .شان شده است مشكل در زندگي شخصي
  :در اين زمينه معتقد است )دار خانه( مريم

كـنم فعاليـت    كر ميف .ارمذو بر اره عكسمذ با اسم و عكس دخترم هستم، چون شوهرم نمي
  .ويژه توسط آشنا و فاميل به؛ شه پشت سرت حرف دربيارن زياد باعث مي

  :گويد ميدر اين زمينه  نيز) شاغل( آتنا
همسرم هم مشكلي نداره، چون بهم اعتمـاد داره و نظـر بقيـه     .پروفايلمه يعكس خودم رو

  .برام مهم نيست
موبـايلي  هاي  و اپليكيشنها  كافي در شبكه گان نيز امنيتشوند مصاحبهاز نظر  ،عالوه بر اين
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درخصـوص مباحـث و   ... از نظر آنان اشتراك عكس، مطلب و ،مثالً ؛به لحاظ سياسي وجود ندارد
بـا پيگيـري و   هـا   سياسـي از ايـن قبيـل در ايـن شـبكه     هـاي   مسائل سياسي كشـور و فعاليـت  
  .برخوردهاي قانوني همراه است

  اجتماعي موبايليهاي  حضور و فعاليت زنان در شبكهة نحو
اجتماعي موبايلي عضويت و فعاليـت داشـته و در   هاي  دگان حداقل در يكي از شبكهكنن مصاحبه

شـود و ميـزان اسـتفاده از ايـن شـبكه بـه دليـل         مي اول آنان محسوبة اين زمينه، تلگرام گزين
هـاي   هنسـبت بـه سـاير شـبك    .. .سهولت در دسترسي و ارتباط، قدرت شبكه و همگـاني بـودن و  

فعاليـت   ،در حد محدود ،به جز اشتراك پست دار خانهديگر آنكه زنان ة نكت. موبايلي بيشتر است
. محتـوا ة شوند تا توليدكننـد  مي محسوب مطالب ةندارند و اكثراً خوانندها  چنداني در اين شبكه

موجـود در ايـن   هـاي   تخصصي خـود از فضـاها و ظرفيـت   ة اما زنان شاغل بسته به شغل و حيط
برنـد و همچنـين فعاليـت و     مـي  جهت افزايش اطالعات تخصصي و شغلي خـو د بهـره  ها  شبكه

 .توليدكنندگي بيشتري در اين فضا دارند
توانـد باعـث    مـي  اجتمـاعي موبـايلي  هـاي   عالوه بر ايـن، حضـور و فعاليـت زنـان در شـبكه     

اسـتعدادها   شـكوفايي و پـرورش  (چه از جهات مثبـت  ها،  آن و خودگشودگي بيشتر 1خودابرازي
 ،در ايـن خصـوص  . دشـو  ،)اهميت صرفاً نمايش خود و امور معمولي و حتي بي(و چه منفي  )...و

از هـا   كردن خـود در ايـن شـبكه    دهد كه در ايران، خودابرازي و مطرح مي مقاله نشانهاي  يافته
اشـتراك عكـس، مطالـب،    (سوي اكثريت زنان و دختران فقط به امـور معمـولي و غيركـاربردي    

رات و نتـايج نـامطلوبي   يثتأشود و ابعاد عميق و  مي محدود) ...غيرمتعارف وهاي  دوستي ا وهظرن
  .گيرد مي به خود

  :در اين زمينه معتقد است) دار خانه(فيروزه 
تـونن   كـنن و مـي   جامعه رو جبران مي يحضور كمشون توها  زنها  اين شبكه يبه نظرم تو

خصوص، به صورت سطحي و دم  به ،اهاما به نظرم دخترو بزنن، ر اي دلشونه ا حرفه وقت خيلي
  .ها هستن جور برنامه هستن و صرفاً دنبال اليك گرفتن و دوستي و اينها  اين شبكه يتو ،دستي

اجتمـاعي حضـور   هاي  كند اين نكته است كه شبكه مي ديگري كه حائز اهميت جلوهة مسئل
واقعـي  هـاي   و شـاغل را در جامعـه و عرصـه    دار خانـه رنگ و فعاليت كمتر زنان اعم از زنـان   كم

زنـان شـاغل از ايـن فضـا بـه منظـور ابـراز نظـر،          كه مثالًاي  به گونه؛ كنند مي اجتماعي جبران
هـاي   كـنش  دادن مختلـف و انجـام  هاي  در زمينه آموزشي و علميهاي  و گروهها  ازي كانالاند راه

بهره گرفته و حضـور و مشـاركتي    به اشتراك گذاشته شدههاي  مجازي مرتبط با مطالب و پست
هـاي   شـبكه هـاي   تحت تـأثير كمپـين  . كنند مي اجتماعي موبايلي تجربههاي  فعاالنه را در شبكه

                                                        
1. self-expreation 
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هـا   و به دعوت برخي از كمپـين  روند ميمجازي فراتر  صرفاًهاي  مجازي، برخي از زنان از فعاليت
  .واقعي جامعه مشاركتي جدي دارندهاي  و در عرصه دهند ميپاسخ 

  :در اين زمينه معتقد است) شاغل(ليال 
شه راجع به حمايت از حيوانـات شـركت    تلگرام پخش مي يهايي كه تو فراخوان يگاهي تو

  .اما االن بيشتر شده ،كردم مي ام شركته با دوست قبالً .كنم مي
نكتة حائز اهميت اين مسئله است كه پذيرش نقش سنتي و منفعالنه از سوي زنان جامعـه باعـث   

دار، بـه داليلـي چـون تـرس از بـروز تـنش و        خصوص زنـان خانـه   شوندگان، به ده برخي از مصاحبهش
هاي نابجاي اطرافيان و اقوام همسر در نحوه و ميزان حضور و استفادة خـود   درگيري با همسر، قضاوت

شـونده   در همـين خصـوص، زنـان مصـاحبه    . هاي اجتماعي موبايلي محتاطانه برخورد كننـد  در شبكه
نارضايتي همسرانشـان در زمينـة اسـتفاده از عكـس پروفايـل و حضـور و فعاليـت در ايـن         ) دار انهخ(

  .دانند ها مي ها را يكي از داليل محدود كردن حضور و استفادة خود در اين شبكه شبكه
  :گويد نيز ميرقيه 

ن و به خاطر ترس از قضاوت راجع بهمـو  ،نا م متأهله اه كه اون ،امه من و خيلي از دوست
حضور داشـته باشـيم و   ها  اين شبكه يكنيم تو زياد سعي نمي ...پيش نيومدن بحث و مشاجره و

به خاطر اينكه شوهر يـا اقـوام    ،اريمذمون ب هصفح يو رور با اينكه دوست داريم عكس خودمون
  .كنيم و نمير شوهر حرف و حديثي درنيارن، اين كار

  روزمرههاي  ليتاجتماعي موبايلي و اختالل در فعاهاي  شبكه
هـا   هاي اين پژوهش گوياي آن است كه حضور و فعاليت بـيش از حـد در ايـن شـبكه     بخشي از يافته

هاي روتين زنان و همچنـين عـاملي بـراي     عاملي براي به هم خوردن زندگي و بروز اختالل در فعاليت
  .شود دگي ميهاي خانوا نارضايتي همسر و درنهايت بروز مشاجرات و بروز سردي روابط و تنش

  :گويد مي بارهدر اين  )دار خانه( معصومه
قدر غـرق شـده    اطرافيانم ديدم كه خانومي به خاطر خوندن مطلبي يا كامنتي اين يبله، تو

دنياي مجازي يه شخصيت خاص  يكنه، تو كه غذاش سوخته يا چون همسرش بهش توجه نمي
  .شه از زندگي اصلي خودش دور ميكنه و  سازه و با بقيه ارتباط برقرار مي مي خودش ةواس

عقيـده داشـتند كـه زنـان بايـد       دار، خانـه خصـوص زنـان    به ،گان نيزشوند مصاحبهبرخي از 
آنان اظهار داشتند كه استفاده از  ،در اين زمينه. داشته باشندها  حضوري محتاطانه در اين شبكه

عي موبايلي باعـث افـزايش   اجتماهاي  از سوي زنان در شبكه... عكس و به اشتراك گذاشتن آن و
  .شود مي خانوادگي بين زوجينهاي  تنش

د و درها بـراي   موجود در اين شبكهة نيز حاكي از آن است كه زنان از فضاي صميمانها  يافته
كننـد و بـه نـوعي احسـاس      مـي  دل كردن و بيان مسائل خصوصي و خـانوادگي خـود اسـتفاده   

هـاي مجـازي و    زنان دورهمـي  ،و به تعبيري شود يمهمدلي، صميميت و اعتماد بين آنان برقرار 
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و در مورد مسائل و  كنند ميروابط دوستانه و عاطفي برقرار  وتجربه ها  خودماني را در اين شبكه
اين مسئله نيز در مواردي باعـث بـروز سـوء     .پردازند مي مشكالت به بحث، مشورت و تبادل نظر

  .د شده استهايي از سوي ساير افرا تفاهم و سوء استفاده
  :معتقد است )دار خانه(فيروزه 

 پيشـنهاد  رو اييهـ راهكار يا دن مي من به نظراتي و مطالب اه گروه همين اوقات گاهي مثالً
 درهـا   خيلـي  بدونم كه همين .كنه مي آرومم كه دن مي هايي دلداري و عاطفي روابط يا كنن مي
 ور مـن هـاي   دغدغـه  و ان عقيـده  هـم  من با و دارن زنانه مشترك دردهاي من با كه هستن دنيا

 گذاشتن يا كنه مي راحت ور خيالم مشورت و نيستم تنها كنم مي احساس .كنه مي آرومم دارن،
وي  پـي  ياما يه بارم با يكي تـو  .كنه مي بهتر ور حالم گروه يه در بد يا خوب احساس از مطلبي

بقيه تعريـف كـرده و خيلـي     يگروه وقتي نبودم همه رو برا يدل كردم بعدش شنيدم توو  درد
  .خجالت كشيدم و حتي باعث دعوا و بحث و دلخوري زيادي شد

هـاي   بيش از حد از اين شبكهة دهد كه استفاد مي در اين خصوص نشانها  يافته ،طوركلي به
 الشعاع قـرار  اعم از مرد يا زن، فضاي خانوادگي را تحت ،اجتماعي موبايلي و اعتماد به اعضاي آن

  .كند تبديل مي زا را به محيطي تنش آندهد و  مي

  اجتماعي و موبايلي از ديد زنانهاي  آثار و پيامدهاي شبكه
هاي اجتمـاعي موبـايلي، بـه خـودي خـود       ويژه شبكه هاي نوين ارتباطي، به استفاده از تكنولوژي

هاي آثـار و پيامـد  . دهنـد  ها جهـت مـي   اند كه به آن جنبة منفي ندارد و اين كاربران و مخاطبان
توانـد بنـا بـه اسـتفادة      ها به نحوة استفادة كاربران مـرتبط اسـت و مـي    مثبت و منفي اين شبكه

شـوندگان بـه آن اذعـان     نكتـة ديگـري كـه مصـاحبه    . كاربران زواياي مثبت و منفي داشته باشد
هـا در ايـران    داشتند، اين مسئله بود كه داليل و پيامدهاي اصلي حضور و فعاليت در اين شـبكه 

در جامعـة ايـران، بـه دليـل ناآگـاهي و آمـوزش       . كشورهاي پيشـرفته بسـيار متفـاوت اسـت    با 
گـذاري از سـوي كشـور و     نادرست و به تعبيري تأخر فرهنگي موجد در اين زمينه، نبود سياست

ها عمدتاً به امـور روزمـره، عمـومي و     ها در اين خصوص، استفاده و فعاليت در اين شبكه خانواده
وپـز و   وگـو درخصـوص نـوع لبـاس، آرايـش، پخـت       شود؛ بحـث و گفـت   ود ميغيركاربردي محد

كه زنـان شـاغل بـه بحـث      حالي دار، رايج است؛ در خصوص بين زنان خانه مسائلي از اين قبيل، به
دادن  كلـي، تمايـل بـه انجـام     طور اما، به. و تبادل نظر دربارة محيط كاري و آموزشي تمايل دارند

هـا بـا اسـتقبال بيشـتري از      و مرتبط با امور سرگرمي در اين شبكه هاي عمومي، روزمره فعاليت
شود كه اين مسئله نيز بـه آمـوزش نادرسـت و     سوي مردم كشورهاي در حال توسعه مواجه مي

گـردد و باعـث در سـطح مانـدن و گـرفتن       هاي فرهنگي در اين زمينه برمي گذاري نبود سياست
ايـن در حـالي اسـت كـه در كشـورهاي      . شـود  ا مـي ه موضع انفعالي از سوي افراد در اين شبكه
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ــالقوة ايــن شــبكه پيشــرفته از بســتر و پتانســيل ســازي و  هــا جهــت فرهنــگ هــاي موجــود و ب
  .شود بهره گرفته مي ... هاي مفيد اجتماعي، سياسي و گري كنش
  :گويد ميدر اين زمينه ) شاغل(سميه  

د، آ اول خـودش مـي  اي  هر وسيله جهان سوم معموالً ياما تو ،دنياي مجازي مفيده ،دركل 
غلط جا افتاده يا ة كه يا اون فرهنگ استفاد درحالي ؛خوايم تازه در موردش آموزش بديم بعد مي

ايـن  ة همـ  ،در هـر صـورت  . كـه بايـد اول آمـوزش باشـه بعـد وسـيله       درحـالي  .تغييرش سخته
م ينـ يب ر جوامع پيشرفته ميمثالً د ؛ها خانوادهة گرده به آموزش از پايه و ريش ا برميه العمل عكس

 بره، محيط زيست ده، اعتياد رو از بين مي و تغيير مير فكرها  كه تلگرام يا دنياي مجازي ميليون
ايـران، خيلـي    يتـو  .رهآ ده، چالش مبارزه با انواع مشكالت مخرب رو به وجود مـي  و نجات مير

ي بپوشيم، چي بخـوريم  همون چالش آب يخه و عكس گرفتن از آرايش و اينكه چ ،چالش باشه
  . ...و

  اجتماعي موبايليهاي  داليل اصلي حضور و فعاليت زنان در شبكه
در هـا   اين پژوهش حاكي از آن است كه داليل اصلي حضور و فعاليـت در ايـن شـبكه   هاي  يافته
بـه نيازهـاي عـاطفي،     يتـوجه  بـي  عالوه بر اين اول تعامل و ارتباط خانوادگي و دوستانه وة وهل

لويت اصلي دليل حضـور  وشاغل ا /دار خانهدر گروه زنان  ،طوركلي به. استه زنان ...واني وـ ر روحي
 ةامـا در ادامـه در نـوع و نحـو     .برقراري ارتباطات خانوادگي و دوستانه بوده استها  در اين شبكه

 هـايي وجـود   تفـاوت  شـونده  مصـاحبه بين اين دو گروه از زنان ها  كاربري و فعاليت در اين شبكه
اسـتفاده و حضـور در   ة حضوري مستمرتر از نظر ميزان و همچنين نحـو  دار خانهگروه زنان  .دارد

  .نسبت به زنان شاغل دارندها  اين شبكه
  :گويد ميدر اين زمينه  )دار خانه(مريم 

مـثالً خـواهرم بالروسـه، راحـت      .ارتباط باشـم  تونم در تر مي ام راحته م و دوست هبا خانواد
  .تلگرام يزنم تو باهاش حرف مي
در قالب مقوالت ها  اصلي اين پژوهش، نكات اصلي موجود در مصاحبههاي  پس از مرور يافته

  :ارائه شده است 1در جدول  گانشوند مصاحبهشده از سوي  مطرحهاي  و گزاره
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  هاي اصلي يافته ةخالص .1جدول 
  هاي اصلييافته مقوالت

ارتقاي ابعاد مختلف
 زندگي

 )زنان شاغل(... آموزشي، تخصصي وهايش اطالعات در زمينهافزايـ
  )دار خانهزنان ( ...زناشويي، آشپزي، تربيت كودك وةافزايش اطالعات حوزـ

حضور و فعاليت ة نحو
  زنان

 )و شاغلدارخانه(فراگيري حضور زنان هر دو گروهـ
اجتماعي  ةبكخصوص ش اجتماعي موبايلي بههاي  عضويت در حداقل يكي از شبكهـ 

 تلگرام
 ها در اين شبكه دار خانهخصوص گروه زنان  بودن اكثر زنان به منفعلـ 
تر در زنان شامور روزمره و سطحي بي(ها  ي بيشتر زنان در اين شبكهزارخودابـ 

مجازي و هاي  و خودشكوفايي و فعاليت و حضور زنان شاغل در فراخوان )دار خانه
 ها شده در اين شبكه اجتماعي اعالمهاي  يگر حضور واقعي در برخي از كنش

ة غلب: به داليلي چونها  فعاليت در اين شبكهة برخورد محتاطانه در حضور و نحوـ 
 دار خانهخصوص از سوي زنان  به... ديگران وهاي  سيستم پدرساالرانه، قضاوت

آموزشي و  ـ نقش پررنگ و فعاليت بيشتر در توليدكنندگي و كسب اطالعات علميـ 
 تخصصي از سوي زنان شاغل

  افزايش ارتباطات

افزايش ارتباطات در سطح مجازي و واقعيـ
 جايگزين و مكمل ارتباطات واقعيـ 
 ها شامل خانواده و دوستان اعتماد افراد در اين شبكه ةدايرـ 
و زنان  )كمتر( دار خانهتفاوت در ميزان اعتماد جهت برقراري ارتباط بين زنان ـ 

و  )بيشتر(و آزادي عمل متفاوت آنان در اين خصوص؛ زنان شاغل  )بيشتر( شاغل
 )كمتر(دارخانهزنان

هاي  اختالل در فعاليت
  روزمره

 جدي زناشويي و خانوادگيهاي  و بروز اختاللهاافراطي از اين شبكهةاستفادـ
 در زندگي واقعي ناكاميو ها  افراطي از اين شبكهة استفادـ 
 خانوادگي بين زوجينهاي  تنش اشتراك عكس و بروزـ 
وجود فضاي صميمانه و بيان مسائل خصوصي و خانوادگي و درنتيجه بروز ـ 

 هايي در اين زمينهسوءتفاهم و سوء استفاده

داليل اصلي حضور و 
فعاليت زنان در 

  اجتماعيهاي  شبكه

تعامل و ارتباط خانوادگي و دوستانهـ
 و شاغل دار خانهاز سوي زنان ها  شبكه بري در اينركاة تفاوت در نوع و نحوـ 
خانوادگي، مطالب و ة روزمرهاي  در زمينه دار خانهحضور متمركزتر زنان ـ 

 شده در اين خصوص مطرحهاي  آموزش
آموزشي و برقراري تعامالت و ارتباطات ـ  علميهاي  حضور زنان شاغل در حيطهـ 

 فراخانوادگي
  ها فزايش حضور و فعاليت در اين شبكهرواني به زنان و اـعاطفييتوجهـ بي

  امنيت

اجتماعيـعدم امنيت فرديـ
احتياط ( دار خانهخصوص بين زنان  شخصي در پروفايل بههاي  عدم استفاده از عكسـ 

 )بيشتر
عمومي و هاي  و اظهارنظرهاي زنان در گروهها  ترس از قضاوت درخصوص فعاليتـ 

 دار خانهخصوص از سوي زنان  مختلط تلگرامي به
مفيد هاي  يرگ فعاليت و كنشدادن   خصوص انجام امنيت سياسي كافي درـ نبود 

 )زنان شاغل(ها  سياسي در اين شبكهـ  اجتماعي
دادن عكس در پروفايل و  خصوص اظهار نظر، قرار آزادي عمل بيشتر زنان شاغل درـ 

 فعاليت مؤثر بيشتر
آثار و پيامدهاي 

  اجتماعيهاي  شبكه
 ها ي مثبت و منفي كاربران به اين شبكهدهجهتـ
 در جامعهها  و استراتژيك از اين شبكهة نادرست استفادـ 
  از سوي اكثر كاربران ايرانيها  استفاده از اين شبكهةنحوتأخر فرهنگي موجود درـ



  1396 زمستان، 4، شمارة 9، دورة فرهنگ و هنرزن در   506

 گيري نتيجه 
ث افـزايش  توانـد باعـ   مـي  اجتماعي موبايليهاي  كه شبكه حاضر بيانگر آن است ةمقالهاي  يافته

كاركرد . فرهنگي و اجتماعي شود ـ مختلف علميهاي  ارتباطات و گسترش فعاليت زنان در حوزه
 هـايي بـراي   ا و از طرف ديگر ايجـاد زمينـه  هاجتماعي از طرفي تبادل اطالعات و نظرهاي  شبكه

همكـاران  فرد و  پيشگامية حاصل از مقالهاي  اين يافته با يافته. تر در جامعه است فعاليت پررنگ
نتايج  .با عنوان تعامل در فضاي سايبر و تأثير آن بر هويت زنان در ايران همخواني دارد )1392(

حاصل از اين مقاله نيز تعامل در فضاي مجازي را بر تغيير و تحول زنان و افـزايش ارتباطاتشـان   
  .مؤثر دانسته است

رساني مشاركت بيشـتري   اطالع يند استياليازنان بايد در فر ،گويد مي وياطور كه هار همان
زنان بايد كامالً آگاهانـه عمـل   . موجود را به چالش بكشندهاي  داشته باشند تا بتوانند حتي نظام

، 11[نـه اينكـه صـرفاً كـاربري منفعـل باشـند        ،نـد كن كنند و سعي كنند ديگـران را هـم آگـاه   
زنـان   خصـوص  بـه  ،گاندشـون  مصـاحبه حاكي از اين است كه بين برخي از ها  اما يافته]. 154ص

اجتمـاعي موبـايلي پـي    هـاي   اهميت در اسـتفاده از شـبكه   ، مسيرهاي غيركاربردي و بيدار خانه
تـرين مصـارف    صرف گذران وقت، سرگرمي و ارتباطات دوستانه و فاميلي اصـلي . شود مي گرفته

روند زنـدگي  برخي كاربران است كه در مواردي افراط در اين كار باعث اتالف وقت و اختالل در 
 نقـش با عنوان ) 1389(اللهي و شاطري  سيفة مقالهاي  اين يافته نيز با يافته .شده استه روزمر
اين مقاله نيز تفاهم و  .همسوست ايراني زنان و دختران رفتار تغيير در نوين اجتماعيهاي  شبكه

رات آن بر رفتار اجتماعي مجازي و تأثيهاي  طوركلي مقاصد ارتباطي موجود در شبكه تعامل و به
  .داند مي اول اهميتة دختران و زنان ايراني را مهم و داراي درج
مـثالً  سـنجيدگي در اسـتفاده از ايـن فضـاها،     ننگري و  همچنين، در بعضي از موارد، سطحي

برقراري روابط خـارج از عـرف بـا جـنس مخـالف، مسـائل و مشـكالت كوچـك و بزرگـي را در          
اجتمـاعي  هـاي   صـحيح از شـبكه   ةآگـاهي و اسـتفاد  ناالبته، اين . به وجود آورده استها  خانواده

سـم بـر   فمنيسايبر ةدرواقع، تمركز نظريـ . توان توضيح داد مي خر فرهنگيأت ةلئموبايلي را با مس
  .واقعي جامعه استهاي  مجازي و به دنبال آن عرصههاي  افزايش توانمندي زنان در عرصه

ذيرش نقش سنتي بـراي زنـان از سـوي جامعـه و     گان بر پشوند مصاحبههمچنين، برخي از 
. كيـد داشـتند  أاجتماعي موبـايلي ت هاي  ثير آن بر نحوه و ميزان حضور و فعاليت خود در شبكهأت

، اسـتقالل  )دار خانـه اكثـراً زنـان   (شدن از سوي همسر يا اقوام در ميان اين زنان  احساس كنترل
سم فضاي مجازي ابـزاري بـراي   فمنيسايبر ةبرخالف آنچه در نظري؛ كرد مي را محدودها  آن عمل

در ايـن خصـوص   ]. 28ص ،15[شود  مي پيشرفت زنان و به چالش كشيدن اقتدار مردانه دانسته
در ايـن   .همخواني دارد) 2004(اسميتلي ة مقالهاي  حاضر با يافتهة حاصل از مقالهاي  يافته ،نيز

اجتمـاعي نـوين، بـر نقـش     هـاي   شبكه مقاله نيز با وجود تأكيد بر بعد ارتباطي فضاي مجازي و
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جنسيتي رايج درخصوص زنان در بستر جامعـه تأكيـد دارد و   هاي  اقتدار سنتي موجود و كليشه
اين  ،حاضر نيزة در مقال. داند مي روابط قدرت مسلط بر زنانة اجتماعي مجازي را ادامهاي  شبكه

از سـوي همسـر و   هـا   اين شـبكه حضور در ة ميزان و نحوة عنوان كنترل زنان در زمينبا موضوع 
نشـان از   ...خانوادگي و سردي روابط زناشويي، شك و ترديـدها و  هاي هاقوام همسر، بروز مشاجر
  .وجود چنين روابطي دارد

حال، زنان شاغل از اين فضا بيشتر در جهت افزايش اطالعات تخصصـي و شـغلي خـود     بااين
 گي بيشـتري را در ايـن محـيط تجربـه    برند و درمجمـوع، توليدكننـدگي و خودگشـود    مي بهره
حاصـل از  هاي  افتهياين يافته نيز با . سم تطابق داردفمنيسايبر ةكنند كه اين موضوع با نظري مي
اطالعـات و  هـاي   بشـري همسوسـت؛ مبنـي بـر اينكـه فنـاوري       ةتوسع) 1999(هاملينك ة مقال

اجتمـاعي  ة ي محصور و بستشدن زنان از فضا توانند بسترهاي مناسب را براي خارج مي ارتباطات
  .دكنجديد آشنا هاي  فراهم و آنان را با دنياي اشتغال و مهارت و فرصت

 ةخر فرهنگـي بعضـاً زنـان، مطـابق آنچـه در نظريـ      أتوان گفت اگرچه به علت ت مي درنتيجه،
هـاي   سم آمـده اسـت، در جهـت افـزايش توانمنـدي و خـودابرازي خـويش از شـبكه        فمنيسايبر

سطحي كـه بايـد از آن عبـور     ةمنزل به توان وضعيت حاضر را اند، مي بهره نبرده اجتماعي موبايلي
 فضـاي مجـازي در كشـور مـا     عخطا و تجربه در محيط به نسبت نوـ  آزمون. كرد در نظر گرفت

  .تواند زنان جامعه را در ادامه، در مسير درست قرار دهد مي
ـ      ةدرمجموع، دسترسي هم از سـواد  هـا   آن ت و برخـورداري زنـان جامعـه بـه رايانـه و اينترن

برخورد آنان بـا فضـاهاي مجـازي و    ة تر از همه، آگاهي و عزت نفس زنان در نحو و مهماي  رسانه
  .به خدمت گرفتن اين ابزارها در جهت منافع مشترك خويش تاًثير بسزايي دارد

  مصاحبه سؤاالت
 عضويت  )...آپ، وايبر و واتس الين، تلگرام،(اجتماعي موبايلي هاي  يك از شبكه در كدام

 داريد؟
 ايد و چگونه؟ آشنا شدهها  چه مدت است كه با اين شبكه 
 را بگوييدها  داليل اصلي حضورتان در اين شبكه. 
 طـرح اينترنـت تلفـن همـراه،     هاي  بسته(شويد؟  مي واردها  از چه طريقي به اين شبكه

wifi و...( 
 كنيد؟ مي سپريها  كهروزتان را در اين شب معموالً چند ساعت از شبانه 
 بيشتر مورد عالقه و توجه شماست و چرا؟ها  يك از اين شبكه كدام 
 كنيـد؟   مـي  مـديريت هـا   شخصه گروه يا كانال خاصي را در ايـن شـبكه   آيا خودتان به

در صورتي كه بخواهيد گـروه يـا كانـالي ايجـاد كنيـد       ،نه اگر(اش توضيح دهيد  درباره
 )د؟باشاي  دوست داريد در چه حوزه
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 تلگرام، (اجتماعي موبايلي عضويت داريد هاي  شبكههاي  و كانالها  يك از گروه در كدام
چگونـه اسـت؟   هـا   فعاليتتان در اين شبكهة نام ببريد و نحو )...وايبر و آپ، واتس الين،

 )گذاريد؟ مي خوانيد يا كامنت و به اشتراك نيز مي صرفاً مطالب را(
 ـ هـا   آيا عضويتتان در اين شبكه  مـثالً تـرجيح   ؛ا مشخصـات حقيقـي خودتـان اسـت    ب

 دهيد عكس پروفايلتان عكس واقعي خودتان باشد يا خير؟ مي
 براي شـما جـدي اسـت؟ بـه نظـر شـما، آيـا ايـن         ها  تا چه حد عضويت در اين شبكه

 مؤثري براي دستيابي شما به برخي اهدافتان باشد؟ ةتواند وسيل ها مي شبكه
 هيد مطلبي را به اشتراك بگذاريد، اما ايـن كـار را انجـام    آيا تا به حال پيش آمده بخوا

 ندهيد؟ چرا؟
 در افزايش ارتباطاتتان مؤثر بوده است يـا خيـر؟ بيشـتر    ها  آيا حضورتان در اين شبكه

 .توضيح بدهيد
 پـيش  ها  خاصي براي دوستان و آشنايانتان در ارتباط با اين شبكهة آيا تا به حال مسئل

 )...خوردن دختران و خوردن روابط زن و شوهر، فريب مثالً به هم(آمده است؟ 
 احساس خوبي داريد يا نه؟ چرا؟ها  آيا از حضورتان در اين شبكه 
 چيست؟ و به نظرتان چه پيامـدهايي ها  حضور در اين شبكه ةمجموع، نظرتان دربار در 

 ؟تواند داشته باشد مي) مثبت يا منفي(

  منابع
 :تهـران  ،هـاي خـود   اي جديد براي ايفاي نقش وبالگ نويسي صحنه .)1384(امير ابراهيمي، مسرت ] 1[

 .روشنگران و مطالعات زنان
مطالعـات و   ،»جديـد؟  ةفاضل ةيك مدين زنان در فضاي مجازي،« .)1383(ايبانز، كريستينا آلفونسو ] 2[

  .60ـ32، ص1 ة، دورتحقيقات زنان
: مسعود كوثري و حسين حسني، تهـران  ةترجم ،هاي سايبر درآمدي بر فرهنگ .)1389(بل، ديويد ] 3[

  .شناسان جامعه
هـاي   رفتارشناسـي كـاربران در شـبكه    .)1394(پايگاه خبري فناوري اطالعـات و ارتباطـات ايـران     ]4[

  ].14/4/1394: [تهران، قابليت دسترسي در تاريخ ،اجتماعي
 ،»آن بر هويت زنان در ايرانثير أتعامل در فضاي سايبر و ت« .)1389(فرد، زهرا و همكاران  پيشگامي] 5[

 .209ـ189ص  ،8 ةر، دوپژوهش زنان ةنام فصل
 رفتـار  تغييـر  در نـوين  اجتمـاعي هـاي   شبكه نقش« .)1392(پروانه  ،شاطري ؛اهللا اللهي، سيف سيف] 6[

 .44ـ27 ، ص7 ة، دورمطالعات توسعة اجتماعي ايران ،»ايراني زنان و دختران
 .ديدار: تهران، اطالعاتي ةشناسي جامع جامعه .)1386(محسني، منوچهر ] 7[
 ،»فضـاي سـايبر و توانمندسـازي زنـان در ايـران     « .)1395(گر، مونا  شعبان كاسه ؛قائم، هدي منتظر] 8[

  .76ـ43 ، ص1 ة، دورهاي نوين مطالعات رسانه



  509   ...هاي اجتماعي موبايلي در زندگي زنان نقش شبكه
[9] http://omoorzanan.medu.ir/portal/home.php?ocode=1000000825&block=news&id=297581/1395 
[10] http://www.ictnews.ir/110-1108-117265/1394 

[11] Consalvo, Mia. (2012). “Cyberfeminism؛ Encyclopedia of New Media: SAGE 
Reference Online”, PP 109-10. 

[12] Haraway, Donna. (1997). “Modest_Witness@Second_Millennium. Female 
Man©_Meets_OncoMouse™: Feminism and Techno science”. New York: 
Routledge. 

[13] Hamelink S. J. (1999). “Human Development in M.Tawfik Word 
Communication and Information Report” 1999-2000 Unesco. PP 23-45. 

[14] Luckman, Susan. (1999). “gendering the Digital Body: Feminism and the 
Internet” Hecate vol 25, [2], PP 36-48. 

[15] Munster, Anna. (1999). “Is There Post life after Post feminism? Tropes of 
Technics and Life in Cyberfeminism”. Australian Feminist Studies, vol 
14[29], pp. 119–131. 

[16] Plant, Sadie. (1997). “Babes in the Net.” New Statesman & Society January, vol 
8 pp. 27-28. 

[17] Smitley, Megan. (2004). “Women and the Internet: Reflections on 
Cyberfeminism and a Virtual Public Sphere”, University of London. 

[18] Sayers, T. (1998). “Cyberfeminism Canada: Women, Women s Organizations, 
the Women s Movement and Internet Technology”, A thesis submitted to the 
Department of Sociology in conformity with the requirements for the degree 
of Master of Arts. 

[19] Wittaker, Jason. (2002). The internet: the basics, New York: Routledg. 
[20] http:www. Alexa.com/siteinfo/telegram.org 25 February 2017. 

  




