
 

 

های اجتماعی در توانمندی زنان از منظر صاحبنظران حوزۀ  نقش شبکه

 زنان، جنسیت و ارتباطات

 2، نیلوفر هومن1حمید عبداللهیان

 24/9/89، تاریخ تایید:22/4/89تاریخ دریافت:

 چکیده
ن در ایران های اجتماعی در توانمند شدن زنا های شبکه ای است که برای فهم قابلیت این مقاله، بخشی از مطالعه

های توسعه در ایران، جنبۀ کاربردی دارد. برای انجام این  انجام شده است. بنابراین، نتایج این مطالعه، برای سیاست

صاحبنظر در حوزۀ زنان، جنسیت و ارتباطات، مصاحبه عمیق انجام دادیم تا هم وضع موجود را  ۴۱مطالعه، با 

های  ها را در جهت توانمند شدن زنان، شناسایی کنیم. یافته ین شبکههای احتمالی ا بشناسیم و هم بتوانیم ظرفیت

بخشند،  سازی و سهولت در تبادل اطالعات را تسریع می های اجتماعی که شبکه دهد شبکه تحقیق نشان می

پیامدهای قابل توجهی برای توانمند شدن زنان از جمله امکان خوداشتغالی، جسارت در اظهار خود، 

گری، بازاندیشی در هویت زنانه و...  ری دانش و مهارت، افزایش خودآگاهی جنسیتی و روحیۀ مطالبهگذا اشتراک به

رسد دولت و نهادهای سیاست گذار در اعمال سیاستگذاری مناسب در  نظر می را نیز به همراه دارند. با این وجود، به

اند. در مقابل، با مقاومتی  نهایی دست نیافته گیری های اجتماعی هنوز به نتیجه های شبکه وری از قابلیت جهت بهره

رود و  ها به هدر می های واقعی شبکه شود، ظرفیت ها دیده می که ناشی از اتخاذ رویکرد سیاسی نسبت به این شبکه

 ها از جمله تبادل عکس و متن و سرگرمی برای کاربران پر رنگ شده است. های سطحی این شبکه جنبه

 های اجتماعی، صاحبنظران، فمینیسم، مصاحبۀ عمیق. دسازی زنان، شبکهتوانمن واژگان کلیدی:
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 مقدمه و طرح مسئله

های اجتماعی را در  های شبکه این مقاله، نتیجۀ یک مطالعۀ میدانی است و سعی دارد ظرفیت

روند توانمند شدن زنان ایران از نگاه صاحبنظران حوزۀ زنان، جنسیت و ارتباطات ارزیابی 

های  کند تا ضمن دستیابی به شناخت از وضع موجود، ظرفیت مطالعه کمک می کند. این

های اجتماعی برای ارتقاء توانمندی زنان و افزایش سهم آنان در فرآیند توسعۀ  احتمالی شبکه

عنوان یکی از اهداف توسعه  ایران مشخص شود. در واقع، این مقاله بر توانمندسازی زنان به

وری و رشد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و  ن ایرانی در ارتقاء بهرهتأکید دارد؛ چراکه زنا

های زیر را با  عنوان کنشگران توسعه نقش دارند. بدین منظور، پرسش فرهنگی ایران، به

  صاحبنظران مطرح کردیم:

 هایی دارد؟ ـ یک زن توانمند در فرآیند توسعه ایران چه ویژگی

 ن مهم است؟ ـ چرا پرداختن به بحث توانمند شدن زنا

 های اجتماعی چیست؟  ـ ارزیابی شما از حضور زنان در شبکه

 های اجتماعی برای کمک به فرآیند توانمندی زنان وجود دارد؟ هایی در شبکه ـ آیا ظرفیت

طوری که  توضیح آنکه، توانمند شدن زنان برای فرآیند توسعۀ کشور مهم و ضروری است؛ به

 Bala, 2017; Nord & etت فعال زنان میسر نخواهد شد )برخی معتقدند توسعه بدون مشارک

al, 2017 از این رو، فراهم بودن بستر مناسب برای توانمندسازی زنان که مشارکت بیشتر آنها .)

 ریزان توسعۀ کشور آن را مدّنظر قرار دهند.  دنبال خواهد داشت، امری است که باید برنامه را به

های  ، در برخی از برنامه۴981پس از انقالب اسالمی بر همین اساس، در کشور ما نیز 

 اند. ای کشور، به زنان توجه شده است که البته هر کدام مالحظات جنسیتی متعددی داشته توسعه

برنامه اوّل و دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، به ترتیب 

ین شد. در نخستین برنامه، هنوز مسئلۀ ( تدو۴91۱-۴915( و )۴9۸5-۴912های ) برای سال

 شد که مسئله مهمی است. های جنسیتی برجسته نبودند و اساساً تصور نمی جنسیت و شکاف

در قانون برنامه دوم توسعه نیز در مجموع، دو بار به زنان اشاره شده است که یکی اشاره به 

به ایجاد امکانات ورزشی برای عنوان اقشار کم درآمد و دیگری  بهبود تأمین اجتماعی زنان به

 (.۴8: ۴91۱دانش آموزان دختر و بانوان اشاره داشته است )سازمان برنامه و بودجه، 

( است؛ ۴911-۴959شروع توجه جدی به مسئلۀ جنسیت و زنان، از برنامه سوم توسعه )

ازی س ( به مسئلۀ زنان اختصاص دارد و همچنین به زمینه۴85چراکه یک مادّۀ مشخص )مادّۀ 
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های  هایی برای افزایش فرصت برای ایفای نقش مناسب تر زنان در توسعۀ کشور و ارائه طرح

 شغلی و خدمات مختلف اجتماعی زنان توجه شده است.

( نیز دولت موظف شد با هدف تقویت نقش زنان در ۴95۱-۴955در برنامه چهارم توسعه )

کشور، دست به اقداماتی مانند ها و گسترش سطح مشارکت آنها در  جامعه و توسعۀ فرصت

تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات 

های جامعه و تحوالت فناوری،  های زنان متناسب با نیاز ویژه قانون مدنی، تقویت مهارت )به

 (.۸1-۴11: ۴955 افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان و...( بزند )منصور،

( تنظیم شد. در این برنامه، به ۴911-۴91۱های ) پنجمین برنامه توسعۀ کشور برای سال

گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور برای اشتغال زنان تأکید شده بود )منصور، 

نیز با عنوان بخش حمایتی و توانمندسازی، دولت موظف به  ۱۱(. در مادّۀ ۴18-15: ۴911

ویژه زنان سرپرست خانوار(  های نیازمند )به ام اقداماتی جهت توانمندسازی افراد و گروهانج

 شده بود.

 9۴( تنظیم شده است، مادّه ۴918-۴911های ) در برنامه ششم توسعه که برای سال

منظور تحقق اهداف مندرج در اصول  مربوط به زنان و خانواده است. در این مادّه آمده است: به

های کلی برنامه  انداز و سیاست ستم و بیست و یکم قانون اساسی اهداف سند چشمدهم، بی

تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان »ششم مبنی بر 

مندی جامعه از سرمایۀ  منظور بهره و نیز به« ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان در همه عرصه

های اجرایی موظفند با سازماندهی و  در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه انسانی زنان

عدالت »تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد 

های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن  ها و طرح ها، برنامه در سیاست« جنسیتی

ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند )احمد آبادی پور « های ابالغی خصشا»چارچوب، بر اساس 

 (.۴1: ۴918و بامداد، 

عنوان بخشی از  با وجود اینکه در تحقق امر توسعه، باید به توانمندسازی و عاملیت زنان به

 دهد که های توسعۀ کشور نشان می نیروی انسانی جامعه توجه داشت، اما مرور اجمالی بر برنامه

هایی  عنوان نیروی انسانی فعال، تا حدی مورد غفلت واقع شده است، هرچند تالش نقش زنان به

کشور در  ۴در این زمینه صورت گرفته است. عالوه بر این، سرشماری عمومی نفوس و مسکن
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دهند و از  نفر از جمعیت کشور را زنان تشکیل می 92،581،911دهد که  نشان می ۴918سال 

نفر )یعنی حدود دو سوم آن( غیرشاغل و جزء جمعیت غیرفعال  21،۱21،115این تعداد، 

دهد که بخش بسیاری از جمعیت  (. این آمارها نشان می۴918هستند )سایت مرکز آمار ایران، 

زنان ایرانی، خارج از عرصۀ فعالیت هستند و این بدان معناست که بخش قابل توجهی از نیروی 

در فرآیند توسعۀ کشور ندارد. از این رو، این مقاله سعی دارد با  انسانی ایران نقش قابل قبولی

های اجتماعی یکی از ابزارهایی هستند که  پرداختن به دیدگاه صاحبنظران، نشان دهد شبکه

رسان  توانند در کنار سایر اقدامات دولتی، در جهت تسریع فرآیند توانمند شدن زنان یاری می

 آنان در اجتماع را افزایش دهند. باشند و در نتیجه، سطح مشارکت

های اجتماعی، آمار دقیقی در مورد تعداد کاربران این  در ایران با وجود گستردگی شبکه

های اجتماعی و پیام  میلیون ایرانی در شبکه ۱1شود بیش از  ها وجود ندارد اما گفته می شبکه

۴های خارجی عضو هستند رسان
 ) Financial Tribune, 2018ای از این  ن بخش عمده( و زنا

 دهند.  تعداد را تشکیل می

 ,Heeks & et al, 2004; Brodman & Berazneva, 2007; Shiraziمطالعات و تحقیقات )

2012; Khan & Moin, 2013;  ،؛ بیدهنی، ۴912؛ سواری و دیگران، ۴912مرشدی و کاظمی

ی و اطالعاتی با سهولت در های نوین ارتباط ( متعددی نیز نشان داده است که تکنولوژی۴912

ای که دارند، زمینه ساز بستری طالیی برای توانمندی زنان به  های بالقوه دسترسی و ظرفیت

 روند. شمار می

توانمندسازی زنان: نقش »( در پژوهش خود با عنوان 21۴9) 9و معین 2به طور مثال، خان

مند برای توانمندسازی جنسیتی های جدید یک ابزار قدرت ، معتقدند که رسانه«های جدید رسانه

های جدید،  زنان در کشورهای در حال توسعه مانند هندوستان هستند. به باور آنها، این رسانه

هایی مانند آموزش، سواد، بهداشت و سالمت، دانش، سبک  روی توانمندسازی زنان در حوزه

 اند. زندگی و... متمرکز شده

های اجتماعی در اسلوونی،  زنان: تکنولوژیتوانمندسازی »در پژوهش دیگری با عنوان 

های اجتماعی را  ( چگونگی استفاده از تکنولوژی21۴8و دیگران ) ۱، نورد«رومانی و گرجستان

زن شاغل در سه کشور ذکر شده، مورد مطالعه قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان  ۱11در بین 
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انایی دسترسی به اطالعات مورد نیاز، های اجتماعی، پیامدهای مثبتی مانند تو داد، تکنولوژی

ها را برای کاربران خود به همراه  ارتباطات سریع و موثر، افزایش آگاهی و افزایش تعداد فرصت

های اجتماعی بر توانمندسازی  ها بیانگر تأثیر استفاده از تکنولوژی داشته است. همچنین یافته

 زنان بوده است.

و ارتباطی در روند توانمندسازی زنان، مورد توجه  های اطالعاتی مطالعۀ نقش تکنولوژی

( در پژوهش خود با 21۴2طور مثال، فرید شیرازی )پژوهشگران داخلی کشور نیز بوده است. به

به این بحث پرداخته « های اطالعاتی و ارتباطی و توانمندسازی زنان در ایران تکنولوژی»عنوان 

ز این ابزار ارتباطی نه تنها برای دسترسی به اطالعات، است که با ورود اینترنت به ایران، زنان ا

های جنسیتی و همچنین برای مشارکت در  هایشان در خصوص تبعیضبلکه برای ابراز نگرانی

های دیجیتال زنان را یک ابزار موثر جهت  اند. بنابراین فعالیت گفتمان عمومی بهره برده

گیرد  رسیدن به عدالت اجتماعی در نظر می مشارکت در گفتمان ارتباطی و پویایی آنان برای

ای در پژوهش خود با  (، نیز با رویکردی میان رشته۴912(. بیدهندی و دیگران )۱8: 21۴۴)

سعی « های فناوری اطالعات و ارتباطات در توانمندسازی زنان روستایی بررسی قابلیت»عنوان 

وانمندسازی زنان روستایی در بخش کردند تا تأثیرگذاری فناوری اطالعات و ارتباطات را بر ت

های پژوهش، فرضیه اوّلیه را مبنی بر اینکه  مرکزی شهرستان الهیجان تحلیل کنند. یافته

هایی از توانمندی ایجاد شده در زنان روستایی مورد مطالعه  فناوری اطالعات و ارتباطات بخش

موزون نیست و در مرحله کند، اما سطوح توانمندی در مراحل مختلف متجانس و  را تبیین می

 رفاهی بیشتر از سایر مراحل است، تأیید کرد. 

های خارجی و داخلی در ارتباط با نقش فناوری اطالعات و ارتباطات بر  مروری بر پژوهش

دهد که این ابزارهای ارتباطاتی بر توانمند ساختن زنان اثرگذار  توانمندسازی زنان، نشان می

ها مانند مشارکت در گفتمان ارتباطی جامعه، آموزش، بهداشت،  حوزه اند و زنان را در برخی بوده

اند، اما آنچه ما قصد داریم به مطالعه آن بپردازیم، شناسایی  سالمت و... توانمند ساخته

طور خاص در جهت توانمندسازی زنان از منظر صاحبنظران  های اجتماعی به های شبکه ظرفیت

که پیش از این تجربه نشده و در مطالعات ارتباطی مغفول حوزۀ زنان و ارتباطات است؛ کاری 

 مانده است. 

  



۴۱۸ ۴911/ بهار  85 شماره/ شانزدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

 مالحظات نظری

های  مفاهیم توانمندی و فمینیسم سایبر و کاربرد آنها در تبیین نقش زنان در شبکه

 اجتماعی 

گیرد؛ چراکه  حساسیت نظری مقاله بر اساس دو مفهوم توانمندی و فمینیسم سایبر شکل می

رای ایجاد سنتز نظری این مطالعه مفیدند و این سنتز، ارتباط بین کاربری این دو مفهوم، ب

 کند.  های اجتماعی و توانمند شدن زنان را تبیین می شبکه

دهد که تعاریف متعددی از این  مروری بر رویکردهای مختلف به بحث توانمندی نشان می

 ,Barden & Oxaalاند ) داختههای گوناگونی از آن پر مفهوم وجود دارد و صاحبنظران به جنبه

1997; Barden & Reeves, 2000; Kabeer, 2001; Dejenem, 2003; Ogato, 2013 با این .)

حال، مفاهیمی چون حق انتخاب، کنترل برخورداری از و دسترسی به منابع، احساس استقالل، 

جه قرار گرفته گیری و... در بسیاری از تعاریف مورد تو اعتماد به نفس بیشتر، قدرت تصمیم

است. در واقع، نظریه توانمندسازی به اهمیت افزایش قدرت برای زنان واقف است و سعی 

صورت برتری فردی بر فرد دیگر و بیشتر از نظر توان زنان در جهت  کند که قدرت را کمتر به می

و  صورت حق انتخاب در زندگی افزایش خوداتکایی و قدرت درونی شناسایی کند. این امر، به

دست گرفتن کنترل منابع مادی و غیر مادی  تأثیرگذاری بر انتخاب جهت تغییرات از راه به

(،  اما از آنجا که در این مقاله قصد ۱1: ۴958اساسی محقق خواهد شد )کوالیی و حافظیان، 

های اجتماعی در ایران را مورد مطالعه  داریم تا ارتباط بین توانمندی و استفاده زنان از شبکه

های فمینیستی و رویکردی که هر کدام نسبت به فناوری اتخاذ  رار دهیم، ناگزیر به نظریهق

ای برای درک تاریخی ارتباط  توانند زمینه ها می شود؛ چراکه این نظریه کنند، نیز اشاره می می

 زنان با فناوری فراهم کنند و این امر، به فهم بهتر مسئله تحقیق کمک خواهد نمود. 

ها و  ها، موقعیتهای فمینیستی این است که حقوق، مزیت ی تمامی نظریهجوهرۀ اصل

(. فارغ از گستردگی Miller, 1976: 87وظایف نباید از روی جنسیت افراد مشخص شوند )

های فمینیستی، سه مکتب شاخص جای بحث دارند که کامالً از هم متمایز نیستند و در  اندیشه

یگر، بسیار دشوار است. این سه دیدگاه، مواضع مختلفی نسبت واقع، تمیزدادن دقیق آنها از یکد

 به تکنولوژی دارند که نیاز است به آنها پرداخته شود.

زنان از دسترسی به فناوری »اوّلین دیدگاه؛ فمینیسم لیبرال است. از نظر این گروه، 

رای شرکت در های موجود ب اند، در نتیجه، آنها فرصت عنوان یک نتیجۀ اجتماعی محروم شده به
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های لیبرال، راه حل را در افزایش تعداد زنان در  اند. فمینیست های فناورانه را نداشته فعالیت

های آموزش و پرورش و دسترسی بیشتر آنها به مشاغلی در  های فناوری از طریق طرح زمینه

 (. Van Zoonen, 2002: 14دانند ) این زمینه می

داری برای  ست که به ساختار پدرساالری و سرمایهدیدگاه دوم؛ فیمنیسم سوسیالیست ا

ها  توضیح رابطۀ نابرابر زنان به فناوری توجه دارند. از نظر این گروه، فرهنگ مردانۀ فناوری

کند. ادعای طرفداران این  ای است که هنوز تقسیم جنسیتی کار را بازتولید می اساساً به گونه

دهد، نیاز به بازسازی جامعه  چیز را تغییر نمیمهدیدگاه، این است که دسترسی، به تنهایی ه

 (.Sayers, 1998نقل شده در  Griffith, 1985وجود دارد )

در نهایت نیز دیدگاه فمینیسم رادیکال مطرح است که پیروان آن معتقدند فناوری امری 

ل زنان با کند. آنها برای حل این مشکل، خواستار تعام مردانه است و سلطۀ مردان را بازتولید می

 (.Sayers, 1998های زنان هستند ) منظور ایجاد فناوری بر اساس ارزش فناوری به

اندازهایی  دهد که آنها نسبت به چشم نشان می ۴151های فمینیستی دهۀ  مروری بر دیدگاه

ال، ای داشتند، با این ح که به وسیله انقالب فناورانه برای زنان ارائه شده بود، نگاه نسبتاً بدبینانه

و  ۴111اشتیاق بیشتری برای آغاز عصر دیجیتال وجود داشت. رویکردهای فمینیستی دهه 

سازی زنان  های نوین اطالعاتی و ارتباطاتی برای توانمند در مورد امکانات تکنولوژی 21۴1دهه 

 & Green & Adam, 1999; Kempبین بودند ) و تغییر روابط جنسیتی، مثبت و خوش

Squires, 1998.) 

های نوین اطالعاتی و ارتباطی، مبحث جدیدی تحت عنوان  ه موازات توسعۀ فناوریب

ها دارد و در  های پیشین اضافه شد که اشاره به طیفی از نظریه فمینیسم سایبر به نظریه

 :Flanagan & Booth, 2002کند ) خصوص ارتباط بین جنسیت و فرهنگ دیجیتال بحث می

عنوان  های دیجیتالی را به (، تکنولوژی۴115) ۴سدی پلنت های سایبری همچون (. فمینیست12

بینند که کاربران خود را قادر  محو شدن و تار شدن مرز بین انسان و ماشین، مرد و زن، می

های جایگزینی برای خود در نظر بگیرند.  سازند تا لباس مبدل خود را انتخاب کنند و هویت می

های دیجیتال،  درساالرانه داشته باشند، اما فناوریهای صنعتی ممکن است ویژگی پ تکنولوژی

مبتنی بر مغز هستند و نه ماهیچه یا نیروی فیزیکی، بر اساس شبکه هستند و نه سلسله مراتبی 

 (. Wajcman, 2009: 148-149و بیانگر رابطه جدیدی بین زنان و ماشین هستند )

                                                           
1 Plant 
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مطالعه نقش زنان در عصر  مندند تا به پردازان فمینیسم سایبر، بیشتر عالقهنظریه

تکنولوژی و رابطه میان زنان و تکنولوژی بپردازند و چگونگی استفاده زنان از تکنولوژی در 

(. از این رو، بر قدرت Kit Sze, 2003: 379جهت مقابله با جوامع پدر ساالر را واکاوی نمایند )

طبقه، قومیت، تمایالت  سازد تا از جنسیت، کنندۀ فضای مجازی که زنان را قادر می دگرگون

ساز فراتر روند و به نوعی برابری در حوزۀ عمومی مجازی  های هویت جنسی و دیگر مقوله

 دست یابند، تأکید دارند. 

توان برای تبیین مسئله این مقاله مورد استفاده  کنیم این رویکرد را می بنابراین ما فکر می

های باز بودن، همکاری و  ی نیز بر اساس ارزشهای اجتماع توان گفت، شبکه قرار داد؛ چراکه می

کنند و از این رو، در سطح نظری هماهنگ با  سازی، افراد را دعوت به مشارکت می شبکه

های فمینیستی مانند دسترسی، همکاری و شمول هستند. این بازبودگی و قدرت  ارزش

ع مادی و غیر مادی کند که زنان امکان در اختیار گرفتن مناب سازی بستری فراهم می شبکه

یابند. اگر این رویکرد را مبنای تبیین نظری مسئلۀ مقاله قرار بدهیم، در  زندگی خود را می

 کنیم. صورت، روش تحقیق را نیز بر همین اساس تنظیم می این

 های اجتماعی در توانمندسازی زنان روش شناسی مطالعه اثر شبکه

کیفی بوده و از مصاحبۀ عمیق و تحلیل محتوای  روش تحقیق در این مطالعه، مبتنی بر رویکرد

ها استفاده شده است. اگر مبنای مطالعه را ادعاهای فمینیسم سایبر قرار  کیفی متن مصاحبه

بدهیم، در این صورت، الزم است ببینیم که صاحبنظران حوزۀ زنان، جنسیت و ارتباطات چگونه 

کنند. بنابراین باید با  ی را توجیه میهای اجتماع فرآیند توانمندسازی زنان از طریق شبکه

عنوان فنّ  ( به۴955رویکرد کیفی کار را ادامه دادیم و مصاحبه را به روش لیندالف و تیلور )

 ها برگزیدیم. گردآوری داده

های عمقی، مصاحبه با متخصصان  با توجه به مسئلۀ این پژوهش، از میان انواع مصاحبه

: ۴951یافته است، انتخاب کردیم )فلیک،  ساخت حبۀ نیمه)افراد مطلع( را که نوعی از مصا

بودند.  (. از نظر ما این افراد باید در حوزۀ زنان، جنسیت و ارتباطات، متخصص می۴59

های پیشین در این  های مطرح شده در مصاحبه نیز با توجه به مسئله تحقیق و پژوهش پرسش

حتمالی و هدفمند استفاده کردیم و گیری غیر ا زمینه، استخراج شدند. ضمناً از نمونه

 گیری را تا جایی ادامه دادیم که به اشباع نظری رسیدیم. نمونه
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نفر از صاحبنظران مصاحبه شد که اطالعات این افراد و  ۴۱بدین ترتیب در نهایت با 

 ارتباطشان با مسئلۀ پژوهش به شرح زیر است:

 شوندگان : اطالعات مصاحبه1جدول شماره 

 شوندگان تخصص مصاحبه جنس شونده هشمارۀ مصاحب

 استاد دانشگاه و محقق در حوزۀ مطالعات زنان و جنسیت زن ۴

 عضو هیئت علمی پژوهشی و محقق در حوزۀ مطالعات زنان و جنسیت زن 2

 عضو هیئت علمی پژوهشی و محقق در حوزۀ مطالعات زنان و جنسیت مرد 9

 ات اجتماعی و زناناستاد دانشگاه و محقق در حوزۀ ارتباط زن ۱

 های اجتماعی استاد دانشگاه و محقق در حوزۀ شبکه مرد 8

 محقق در مقطع پسادکتری و متخصص در حوزۀ مطالعات زنان و جنسیت زن ۸

 استاد دانشگاه و محقق در حوزۀ مطالعات زنان و جنسیت زن 1

 استاد دانشگاه و محقق در حوزۀ مطالعات زنان و جنسیت زن 5

 های اجتماعی ستاد دانشگاه و محقق در حوزۀ شبکها مرد 1

 عضو هیئت علمی پژوهشی و محقق در حوزۀ مطالعات زنان و جنسیت زن ۴1

 عضو هیئت علمی پژوهشی و محقق در حوزۀ مطالعات زنان و جنسیت زن ۴۴

 عضو هیئت علمی پژوهشی و محقق در حوزۀ مطالعات زنان و جنسیت زن ۴2

 ی پژوهشی و محقق در حوزۀ مطالعات زنان و جنسیتعضو هیئت علم زن ۴9

 های اجتماعی محقق در حوزۀ شبکه زن ۴۱

شده  های انجام پس از انجام مصاحبه با متخصصان، به تحلیل محتوای کیفی مصاحبه

ها را به واحدهای تحلیلی کوچک تر تقسیم  پرداختیم. برای کدگذاری و تحلیل، متن مصاحبه

ها  ها را برای تحلیل محتوای کیفی متن مصاحبه استقرایی مقوله کردیم و شیوۀ تکوین

برگزیدیم. در این شیوه، مقوالت بارها و بارها اصالح و از تعداد آنها کاسته شد تا در نهایت 

 مقوالت اصلی باقی ماندند.

( استفاده شد تا نمودارهای MAXqdaای ) افزار کیفی مکس کیو دی ها از نرم برای تحلیل

 پذیرد. ها صورت یاز ترسیم شده و مصورسازی دادهمورد ن

 های تحقیق یافته

های معنادار  دست آمده از مصاحبه با صاحبنظران و شرح گزاره های به در این قسمت، به مقوله

پردازیم تا ارزیابی صاحبنظران را از بحث توانمندی زنان و نقشی که  مربوط به هر مقوله می

 در راستای آن ایفا کنند، نشان دهیم.  توانند های اجتماعی می شبکه
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 های زن توانمند خصیصه -1

 های متعدد الف( برخورداری از توانایی در عرصه

توانند در  شوندگان، توانمندی یک فرآیند چندبُعدی است که اگرچه زنان نمی از نظر مصاحبه 

ر را در زندگی خود نگرت همۀ ابعاد به یک میزان توانمند شوند، اما هر چقدر نگاهی چندجانبه

 گوید:  می 2شوندۀ شماره  طور مثال، مصاحبه دنبال کنند، زن تواناتری خواهند بود. به

ای  زنی توانا است که از نگاهی چند جانبه نگر برخوردار است، بدین معنا که اگر من در حوزه» 

اط مناسبی نداشته ام ارتب کنم به باالترین درجه و رتبه برسم، اما با خانواده که دارم کار می

توانم بگویم من زنی توانا هستم؛ چون نتوانسته ام  باشم، فرزندم از حضور من لذت نبرد، نمی

ام را طوری ایجاد کنم که حال خوبی  تعادل را حفظ کنم. از آن طرف نیز اگر شرایط خانوادگی

عی را دنبال در آن داشته باشیم، ولی در شرایط اجتماعی کنشگر خوبی نباشم و مسائل اجتما

نکنم، مسائل سیاسی را رصد نکنم و تحلیل و نگرشی نسبت به آنها نداشته باشم، باز هم 

 «. توانم به خودم بگویم که من زنی توانا هستم نمی

 گوید: می ۴2شوندۀ شمارۀ  مصاحبه 

 از نظر من زنی توانمند است که توانمندی او مختص به یک بعد نباشد. زن توانمند در اقتصاد» 

هایی است که بتواند شرایط زندگی خود  دنبال فرصت مدنی فعال است، به فعال است، در جامعه

 «.دست گرفتن و اظهار خود را دارد را بهبود ببخشد، توانایی قلم به

 گوید: می ۴9شوندۀ شمارۀ  مصاحبه 

شش به گوئیم مهارت یعنی دان زن توانمند زنی است که آگاهی دارد، مهارت دارد و وقتی می» 

عمل تبدیل شده است و این نکته مهم ماجرا هست. سوم، آزادی دارد، یعنی از حق انتخاب 

 «.برخوردار است

 ب( برخورداری از استقالل مالی

لحاظ مالی از همسر و خانواده  شوندگان، زن توانمند زنی است که به از نظر برخی از مصاحبه

زنی که از نظر مالی وابسته است، بتواند توان انتظار داشت  خود مستقل باشد؛ چراکه نمی

 گوید: می 2شوندۀ شمارۀ  عنوان مثال، مصاحبه استقالل فکری داشته باشد. به

کردم که حضور اجتماعی به معنای توانمند شدن زن است و خیلی  من یک موقعی فکر می» 

توانید دستتان  میبرام مهم بود، ولی االن معتقدم استقالل مالی پایۀ توانا شدن زن است. شما ن

 «. در جیب شخص دیگری باشد و استقالل فکری داشته باشید

 نیز معتقد است: 1شوندۀ شمارۀ  مصاحبه 
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تواند درآمدزایی کند و استقالل مالی داشته  زن توانمند از نظر من زنی شاغل است که می» 

 «. را ندارد های دیگر باشد؛ چراکه بدون استقالل مالی امکان کافی جهت مانور در عرصه

 گیری  ج( برخورداری از قدرت تصمیم

گیری برای مسائل فردی و حتی خانوادگی از جمله  برخورداری از استقالل در تصمیم

عنوان ویژگی یک زن توانمند یاد  شوندگان از آن به هایی است که برخی از مصاحبه قابلیت

 گوید:  می 5شوندۀ شمارۀ  طور مثال، مصاحبه اند. به کرده

عنوان یک زن توانمند باید بتوانید مسیر خودتان را انتخاب کنید، با کسب آگاهی و با  شما به» 

خواهید  خواهید ادامه تحصیل دهید، می کسب حمایت، اما نهایتاً تصمیم با شما باشد. مثالً می

 ...«.خواهید بچه دار شوید یا نشوید، و  ازدواج کنید، می

 :گوید می ۸شوندۀ شمارۀ  مصاحبه 

یک زن توانمند از نظر من، زنی است که بتواند برای بدن خودش تصمیم بگیرد. در » 

های دیگر بگوید نه. بتواند در برابر  خواهد بگوید بله و در موقعیت هایی که دلش می موقعیت

 «.فشارهای اجتماعی و خانواده، ایستادگی کند و نه بگوید

 ها اعی و محدودیتد( برخورداری از توانایی در رفع موانع اجتم

شوندگان، توانایی در عبور کردن از موانع  ویژگی دیگر یک زن توانمند از نظر برخی مصاحبه

هایی است که از جانب جامعه به زن تحمیل  اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و همچنین محدودیت

 معتقد است: ۱شوندۀ شمارۀ  طور مثال، مصاحبه شود. به می

هایی که برای زنان وجود دارد مخصوصاً  به قوانین، فضا و آسیبدر جامعۀ ایران با توجه » 

لحاظ حقوقی دارند، زنی توانمند است که بتواند در این فضای اجتماعی مستقل  مشکالتی که به

های خودش را از بالقوه  باشد، موانع را پس بزند و به خود شکوفایی برسد. در واقع، بتواند توانایی

ورم فقط خودشکوفایی در بخش اقتصاد نیست، خود شکوفایی در بالفعل کند و البته منظ

 ...«. گری و  های مختلف مثل کسب آموزش، کنشگری، درآمدزایی، مطالبه جنبه

 گوید:  می 1شوندۀ شمارۀ  مصاحبه 

هایی را که در سر راهش جهت ارتقای وضعیت  از نظر من زنی که بتواند موانع و محدودیت» 

 «. اش وجود دارد، کنار بزند، یک زن توانمند است اسیاجتماعی، فرهنگی و سی

هایی به شرح  دومین مقوله به ضرورت توانمند شدن زنان مربوط است که خود به زیر مقوله

 شود. زیر تقسیم می
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 ضرورت توانمند شدن زنان -2

 این مقوله، در چهار قسمت به شرح زیر مورد بحث است:

 الف( پیشرفت و توسعه کشور

گیری، نه تنها برای  های زنان و توانمند ساختن آنها جهت تصمیم گذاری روی قابلیت سرمایه»

ترین راه برای مشارکت در رشد اقتصادی و  خود زنان ارزشمند است، بلکه همچنین مطمئن

(. برخی از Phan, 2013: 49؛ نقل شده در ۴118)سازمان ملل، « طور کلی توسعه جامعه است به

بر ضرورت پرداختن به توانمندی زنان جهت توسعۀ کشور تأکید شوندگان نیز  مصاحبه

 معتقد است:  5شوندۀ شمارۀ  طور مثال، مصاحبه اند. به ورزیده

یک بخشی از بحث مربوط به توسعه کشور، عملکرد نیروهای انسانی است. اگر ما به نقش » 

ن به زنان هم باشد؛ نیروی انسانی در توسعه و پیشرفت کشور اعتقاد داریم، پس باید حواسما

ها  توانند با توانایی دهند که می چراکه بخش عظیمی از سرمایۀ انسانی کشور را زنان تشکیل می

 «.هایی که دارند در فرآیند توسعۀ کشور اثرگذار باشند و قابلیت

 گوید: می 1شوندۀ شمارۀ  مصاحبه 

ی تدوین شود. توسعه این های جدید و بزرگ توسعه از نظر من یعنی اینکه برای افراد افق» 

عنوان بخشی از منابع انسانی کشور  نیست که پل یا سد بسازیم، توسعه یعنی اینکه به زنان به

نگاه کنیم و اگر در پی توسعۀ کشور هستیم، این گروه عظیم را هم در نظر بگیریم. بستری 

ها  ا حذف کنیم و یا نقشخواهند باشند، نه اینکه آنها ر فراهم کنیم تا زنان بتوانند آنچه که می

را به آنها تحمیل کنیم. از این رو توانمند شدن زنان مسئله مهمی است که در مسیر توسعۀ 

کشور باید به آن توجه کنیم؛ چراکه بسترسازی، یک بخش است و بخش دیگر آن وجود زنان 

 «.های کلیدی در این بستر باشند پذیرفتن نقش توانمندی است که واجد شرایط جهت

 های زنان در مناسبات اجتماعی ب( نادیده گرفتن حقوق و ظرفیت

ترین دالیل ضرورت پرداختن به بحث توانمندی زنان از نظر صاحبنظران، فرودستی  یکی از مهم

های آنان در مناسبات اجتماعی در جامعه بوده است. در  تاریخی زنان و در نظر نگرفتن ظرفیت

هاد خانواده و در جامعه، مورد غفلت واقع شده است. در این واقع، درک جایگاه واقعی زنان در ن

 اند: شوندگان جمالت زیر را بیان داشته زمینه، مصاحبه

 گوید: می ۸شوندۀ شمارۀ  مصاحبه 
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پرداختن به توانمندی زنان بسیار مسئله مهمی است؛ چراکه به شکل تاریخی زن در موضع »

هم در تالش بوده است تا خودش را ثابت کند و فرودستی در جامعه قرار گرفته است و همیشه 

تر محیط اجتماعی مثل خانواده شروع کرده تا بعدها در عرصۀ اجتماعی  های کوچک از حوزه

تواند به آنها کمک کند تا جایگاه خودشان را  زنان می یخودش را ثابت کند. توانمندساز

ل تاریخی، اجتماعی و فرهنگی دست بیاورند و خودشان را از آن موضع فرودستی که به شک به

 «.همیشه تعریف شده، بیرون بیاورند

 گوید: می 9شوندۀ شمارۀ  مصاحبه 

لحاظ تاریخی با انقیاد گره خورده و شکل بارز این انقیاد را در مناسبات  ساختار اجتماعی ما به»

خصوص، این  توانیم ببینیم که هم شامل مردان و هم زنان است، اما در کشور ما به اجتماعی می

های منقادکننده در همه ساختارهای اجتماعی، در خانواده، مدرسه و... در مورد  ابزارها و سیستم

شود خود واقعی آنها شکل نگیرد. توانمند شدن زنان راهی  شود و این باعث می زنان اعمال می

 «.دکن است جهت تحقق خود واقعی زنان نه خودی که مناسبات اجتماعی به آنها تحمیل می

 ج( تضمین نسلی سالم تر برای آینده

لحاظ فردی و اجتماعی توانا هستند از جمله دیگر  تربیت نسل آینده توسط زنانی که به

 های برخی صاحبنظران در پرداختن به بحث توانمندی زنان بوده است. دغدغه

 گوید: می 2شوندۀ شمارۀ  مصاحبه 

نان آن جامعه توانمند شوند؛ یعنی اگر زن در گیرد مگر اینکه ز از نظر من، جامعه شکل نمی» 

شود. شما وقتی زن را در مسیر درستی بیندازید، نسل  مسیرش نیفتد، هیچ چیزی درست نمی

گذاری  های آنها سرمایه کنید. اگر شما روی آموزش زنان و پروراندن توانایی بعدی را تضمین می

دنبال  که چی بخرد، چی بپوشد، به نکنید، یک زنی که تمام فکر و ذکرش در هفته این است

خواهد برای نسل بعدی کند؟ زنی که  تجمل و مصرف گرایی باشد، این زن چه کاری می

اش را به درستی انتخاب نکرده است، چه  های زندگی لحاظ روحی در تالطم است چون اولویت به

 «.عنوان مادر در جهت پرورش فرزندانش دارید؟ انتظاری از او به

 گوید: می 8شوندۀ شمارۀ  مصاحبه 

اساساً سازوکار اعمال قدرت بین زن و مرد متفاوت است و این سازوکار در فضایی یک به یک، » 

پذیر، زنی  پذیر باشد. زن آسیب کند، باعث شده است که زن آسیب فضایی که قانون حمایت نمی

ند در پرورش فرزند توا اش حمایت کند، نمی تواند از خودش و خانواده که توانمند نیست نمی

 «.موفق باشد و نسل سالمی برای جامعه پروش دهد
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 د( برابر شدن مناسبات درون خانواده )دموکراتیزه شدن( 

از دیگر مسائلی که در خصوص اهمیت توانمند شدن زنان برای جامعه توسط برخی 

زن در  خصوص در بعد اقتصادی، بر جایگاه صاحبنظران مطرح شد، تأثیر توانمندی آنها به

 ساختار خانواده بود. 

 گوید: می ۴۱شوندۀ شمارۀ  مصاحبه 

تواند پول در بیاورد،  لحاظ اقتصادی توانمند است یعنی زنی که خارج از خانه می زنی که به» 

دیگر زنی نخواهد بود که هرچه شوهرش بگوید و به او دیکته کند، او نیز انجام دهد. بنابراین با 

 «.شوند کند و روابط دموکراتیزه می انواده هم تغییر پیدا میتوانمندی زن، ساختار خ

 نیز معتقد است: ۴2شوندۀ شمارۀ  مصاحبه 

اش و اینکه  شاید یک زن در اینستاگرام شیرینی خانگی بفروشد، ولی همین حضور اجتماعی» 

دهد که  هایی به او می عنوان یک انسان خرج خودش را در بیاورد، مطمئناً توانمندی تواند به می

شود که اگر او در یک  بتواند حقوقش را هم بیان کند و هم طلب کند. در نتیجه این سبب می

چرخه خشونت خانوادگی هم باشد، بتواند از آن چرخه در بیاید و در یک رابطه نامتعادل باقی 

 «. نماند

طالعه های اجتماعی در توانمندسازی اشاره دارد که در این م مقوله سوم به ظرفیت شبکه

 اند. شونده نیز به آن اشاره کرده دنبال آن بودیم و افراد مصاحبه به

 های اجتماعی در توانمند شدن زنان های شبکه ظرفیت -2

 این مقوله در پنج قسمت قابل بحث است:

 الف( تولید سرمایۀ اجتماعی

اجتماعی را های نوین، تولید سرمایۀ  ( معتقدند که تکنولوژی2119، 2112) 2و ولمن ۴هاملتون

های جدیدی را برای  های اجتماعی، کانال خصوص شبکه ها و به کنند. این تکنولوژی تسهیل می

دهند. برخی از  کنند و همچنین روابط جدید را شکل می دسترسی و برقراری رابطه عرضه می

 گوید: می ۴2شوندۀ شمارۀ  طور مثال، مصاحبه اند. به شوندگان نیز بر این مسئله تأکید ورزیده مصاحبه

های اجتماعی  توانم بگویم که شبکه اگر سرمایۀ اجتماعی را شبکه روابط در نظر بگیریم، می» 

کنند تا فرد به شبکه  اند؛ چراکه این امکان را فراهم می در این مورد بسیار عالی عمل کرده

                                                           
1 Hamplton 
2 Wellman 
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دست  ارت بهای از روابط دسترسی داشته باشد، از افراد درون این شبکه یاد بگیرد، جس گسترده

ای که ساخته آگاهی  های خود را در معرض عرضه قرار دهد. به واسطه این شبکه آورد، پتانسیل

 ...«.کسب کند، یاد بگیرد، کنشگری کند و 

 گوید: می 9شوندۀ شمارۀ  مصاحبه 

کنند و این گفتگو نوعی از  زنند، گفتگو می سازی می ها، دست به شبکه زنان در این شبکه» 
ای شکل گرفته، میان ذهنیتی شکل گرفته  جتماعی است. در مورد یک موضوعی رابطهسرمایۀ ا

ها و  توان از نقش این شبکه و این میان ذهنیت به تعبیر من یعنی سرمایۀ اجتماعی. پس نمی
 «.ابزارها در ایجاد این تعامالت و به تبع آن تولید سرمایۀ اجتماعی غافل شد

 د:گوی می ۴۴شوندۀ شمارۀ  مصاحبه 

عنوان یکی از منابع مادی فیزیکی و ارتباطی جامعه توانسته  های اجتماعی به استفاده از شبکه» 
با ایجاد همکاری و مشارکت، نقش چشمگیری در تعامالت اجتماعی و ارتباطی و ایجاد تغییر 
اساسی در کنش زنان فراهم کند. از آنجایی که سرمایۀ اجتماعی یعنی همکاری و مشارکت 

خوبی امکان مشارکت و تعامل را که بخشی از سرمایۀ  ها توانستند به یک جامعه، این شبکهافراد 
 «. اجتماعی هستند، برای زنان فراهم کنند

 ب( بستری برای کسب آگاهی

های اجتماعی در جهت توانمند شدن  هایی که شبکه صاحبنظران معتقدند که یکی از ظرفیت

تری از آگاهی در  ضه دسترسی بیشتر زنان به دنیای وسیعاند، امکان عر برای زنان فراهم کرده

طور مثال،  های فردی و... است. به های مختلف مثل بهداشت، آموزش، کسب مهارت زمینه

 معتقد است: 2شوندۀ شمارۀ  مصاحبه
ای  اند فضای گسترده های اجتماعی توانسته ها محدود است و شبکه در کشور ما دامنۀ آگاهی» 

کنند و این باعث  ها را گسترده می ها دامنۀ روابط آدم هی ایجاد کنند. این شبکهبرای کسب آگا
 «.شود افراد نسبت به مسائل مختلف شناخت پیدا کنند می

 گوید:  می ۴۱شوندۀ شمارۀ  مصاحبه 

های آگاهی بخشی به زنان، امکان بازاندیشی آنها  های اجتماعی با فراهم کردن زمینه شبکه» 
ها، تعامل با  حقوقشان را فراهم کرده است. زنان با عضویت در این شبکهنسبت به حق و 

تواند  اند که می همجنسان خود و دسترسی به منابع آگاهی بخش به اطالعاتی دست یافته
گری در خصوص حق و حقوقشان را در آنها تقویت کند. نتیجه این اطالعات و  روحیه مطالبه

 «.شود خودآگاهی جنسیتی تعامالت می

 گوید: می ۸شوندۀ شمارۀ  مصاحبه 

های اجتماعی افراد فمینیستی هستند که دارند در زمینه فمینیسم تولید محتوا و  در شبکه» 
دهند که  کنند. در مورد اینکه چگونه حق و حقوقشان را بخواهند، اگاهی می آگاهی بخشی می
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وزمره شان توانمندشان نکند البته ممکن است آگاهشان کند، ولی لزوماً در مواجهه با زندگی ر
کنند مثل حس نابرابری، عدم  یا کمکی به حل مشکالتی که به شکل روزمره دارند تجربه می

 «.نظر من ظرفیتش هست امنیت و تبعیض نکند. ولی اینکه ظرفیتش وجود دارد؟ بله به

 لحاظ اقتصادی ج( توانمند ساختن زنان به

های اجتماعی در فرآیند توانمند شدن زنان، ایجاد  از نظر صاحبنظران، نقش مهم دیگر شبکه 

بستر مناسب برای کارافرینان زن و کمک به آنها جهت تبلیغ تجارت، فروش محصوالت و 

خدماتشان است. عالوه براین، توانمندی اقتصادی زنان از نظر صاحبنظران، قدرت آنها را در 

 گوید: می 5شوندۀ شمارۀ  ل، مصاحبهطور مثا سازد. به ساختار خانواده نیز دستخوش تغییر می
شوند که  قدرت با ثروت نزدیکی و همبستگی دارد. در جوامع در حال توسعه زنانی توانمند می» 

زنند؛ یعنی رابطه تنگاتنگی با هم دارند. وقتی زنی از  بعدها دست به فعالیت اقتصادی می
دارد، قدرت انتخاب ندارد، خودش هیچ ثروتی ندارد، در نتیجه در مقابل همسر قدرت بیان ن

شود، صاحب حرف  آورد صاحب قدرت می قدرت تأثیرگذاری ندارد. ولی وقتی پول در می
های  شود. بنابراین بین ثروت و قدرت رابطه هست و نسبتی بینشان برقرار است که شبکه می

آن برای توانند این ابزار را انتخاب کنند و از  کنند و زنان می اجتماعی هم به آن کمک می
 «.توانمند شدن بهره برداری کنند

 گوید: می ۴1شوندۀ شمارۀ  مصاحبه 

های اجتماعی در جهت  کارگیری شبکه گردی، نمونه بسیار موفقی از به های بوم اقامتگاه» 
لحاظ اقتصادی است. اینستاگرام باعث شده تعداد بسیاری از زنان روستایی با تبدیل  توانمندی به

هایی برای جذب توریست و تبلیغ آنها در اینستاگرام، کسب درآمد کنند  اقامتگاههای خود به  خانه
 «.و این تبدیل به یکی از مشاغل زنان روستایی شده است که سواد خاصی هم الزم ندارد

 د( صدا دادن به زنان

 اند و این امکان را برای آنها های اجتماعی بر افزایش میزان خوداظهاری زنان دامن زده شبکه

 ۴شوندۀ شمارۀ  طور مثال، مصاحبه فراهم کرده که صدای خود را به گوش دیگران برسانند. به

 معتقد است:
اگر زنی در زمینۀ اجتماعی بخواهد خود بیانگری داشته باشد و بخواهد اطالعات و دانش » 

رف خودش را با دیگران به اشتراک بگذارد و یا حتی در معرض داوری دیگران قرار دهد و از ط
کنند. این ظرفیت برای  ها خیلی به او کمک می دیگر بتواند بازخورد دریافت کند، این شبکه

آقایان هم وجود دارد، اما چون زنان در جامعه ما تریبون کمتری در اختیار دارند، در مورد آنها 
 «. دهد خودش را بیشتر نشان می

 گوید: می ۴9شوندۀ شمارۀ  مصاحبه 
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اند. قطعاً این زن  مکان خود اظهاری را برای زنان قطعاً فراهم کردههای اجتماعی ا شبکه» 
تر نظرش را به اشتراک بگذارد، به زن صدا داده و آن چیزی که  تواند در یک گروه وسیع می

ترین مسائلی است که با زنان داریم صدا  سازی یکی از مهم خیلی مهم است و در رویکرد توانمند
ها زنان را  دهد. این شبکه دهد اما صدا نمی زنان قدرت انتخاب می است. گاهی اوقات جامعه به

اند و ما از دورترین نقاط کشورمان صدای زنی را که مورد ظلم قرار گرفته  صاحب صدا کرده
 «.شنویم است می

 هـ( امکان باز تعریف خود زنانه

به زنان کمک  های اجتماعی شوندگان بر این موضوع تأکید کردند که شبکه برخی از مصاحبه

های سنتی بروز ندهند.  شان را بازتعریف کنند و دیگر خود را صرفاً در نقش کنند تا خود زنانه می

 گوید: می ۴1شوندۀ شمارۀ  طور مثال، مصاحبه به
ها  های اجتماعی باعث شدند که زنان بازتعریفی از خود ارائه دهند. در واقع، این شبکه شبکه»

ترین  عنوان نقشی سنتی و در واقع، مهم نانگی یا مفهوم مادری بهاند تا مفهوم ز کمک کرده
نقشی که جامعه به زن تحمیل کرده، دستخوش تغییر و تحول شود و زنان بتوانند خود را در 

 «. های دیگری نیز تجسم کنند نقش

 گوید: می ۱شوندۀ شمارۀ  مصاحبه 

تر اهمیت دهیم چون این فضا سازی بهتر است که به بحث خود زنانه بیش در بحث توانمند»
شرایطی را ایجاد کرد که زنان احساس کنند آنها هم هستند و وقتی من احساس کنم که 

ام را به نمایش بگذارم؛ یعنی توانمند شدن چون در  هستم و حقی دارم و اینکه بتوانم چهره
 «.کند میقدیم چهره زنان جزو گفتمان مسلط جامعه ایرانی بوده و االن این دارد تغییر 

 های موجود مربوط است. مقوله چهارم به نقد سیاست

 ها نقد سیاست -4
 .این مقوله نیز در سه بخش زیر مورد بحث قرار گرفته است

 الف( نداشتن دغدغۀ توانمندی زنان

ریزان و سیاستمدارانی است که به این  یکی از موانع مهم در مسیر توانمندی زنان، نبود برنامه

 ، معتقد است:۴شوندۀ شمارۀ  باشند. در همین رابطه، مصاحبه مهم توجه داشته
سازی زنان را ندارند. نه تنها ندارند بلکه مایل هستند آنان  ریزان ما اساساً دغدغه توانمند برنامه» 

در شرایط سنتی و در خانه و خانواده باقی بمانند. طبیعتاً اینکه زن به حقوق و هویت انسانی 
سازی خودش آگاه شود؛ برای اینها  تواند بکند، و اینکه به توانمند ه میخودش، به کارهایی ک

کنند. من االن در ایران هیچ دورنمایی  خیلی خوشایند نیست و اساساً توجهی به این قضیه نمی
ریزان که اکثر آنها هم مرد هستند به چنین فکری  بینم که با این وضعیت و شرایط، برنامه نمی
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های مردانه کار  ها و قالب ریزانی هم که زن هستند در چارچوب برنامهروی بیاورند و حتی 
 «.های مقاومت را ندارند کنند و تمایل و توان پرداخت سنگین هزینه می

 ب( عدم سیاستگذاری مناسب

های اجتماعی توجه کند، نسبت به این  های شبکه نبود سیاستگذاری منسجم که به قابلیت

عنوان بخش عظیمی از سرمایۀ  طقی نداشته باشد و زنان را بهها مقاومت غیر من تکنولوژی

انسانی کشور در نظر گیرد، از جمله انتقاداتی است که برخی از صاحبنظران نسبت به 

 گوید: می ۴9شوندۀ شمارۀ  طور مثال، مصاحبه اند. به های موجود داشته سیاست
اریم و با دید امنیتی، با دید ما همیشه نسبت به هر چیز نو و هر تغییر جدیدی مقاومت د» 

کنیم. اوّل یک مقاومت بسیار غیر منطقی داریم،  منفی و با دید استثمارگرایانه بهش نگاه می
هیچ نوع گشودگی ذهنی نداریم و چون گشودگی ذهنی نداریم اجازه هیچ نوع انتقال دانش، 

کنیم  این فضا را باز می دهیم؛ یک دفعه ناگهانی مهارت و آگاهی را به مجموعۀ شهروندامون نمی
کنید بدون اینکه مهارت داده  چون از همه جای دنیا عقب افتادیم. شما وقتی که فضا را باز می

های این فضا، در نتیجه از یک  باشید، آموزش داده باشید، فهم داده باشید نسبت به ظرفیت
 «.کنید ترینش اکتفا میسفره پهنی که انواع و اقسامی از امکانات و خدمات را دارد به حداقل 

 گوید: می ۴2شوندۀ شمارۀ  مصاحبه 

های اجتماعی مثل یک داروی شفابخش هستند، ولی نوع استفاده از آنها به  ببینید شبکه» 
کنیم، مثالً به این  کنیم، همه چیز را سیاسی می سازی نمی دلیل اینکه ما در جامعه فرهنگ

اندازد و در نتیجه یک دفعه تصمیم  را به خطر میرسیم که تلگرام دارد امنیت ملی  نتیجه می
 «.توانیم از قابلیت هایش به نحو احسن استفاده کنیم گیریم که فیلترش کنیم، نمی می

 ج( نبود آموزش مناسب

اند  های اجتماعی اشاره کرده برخی از صاحبنظران به کمبود آموزش الزم جهت استفاده از شبکه

طور مثال،  دانند. به ذاری منسجم در نظام آموزشی کشور میو این را ناشی از خالء سیاستگ

 گوید: می ۴9شوندۀ شمارۀ  مصاحبه
توانیم  دهیم در نتیجه نمی ها و نحوۀ استفاده از این فضا را آموزش نمی وقتی ما نحوۀ قابلیت» 

یم که خواهم بگو گونه بار آورده است. می افراد را نقد کنیم؛ چراکه سیستم آموزشی آنها را این
پذیر نیست و این عدم آموزش و فرهنگ استفاده از آن  ای ذاتاً مشکل ندارد و آسیب هیچ پدیده

های اجتماعی در کشور ما نیز از این  زند و وضعیت شبکه پدیده است که به جامعه آسیب می
 «.شرایط مستثنی نیستند

 نیز معتقد است: 2شوندۀ شمارۀ  مصاحبه 
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آید و بعد فرهنگ استفاده از آن ابزار. این اتفاق در  بزار میهمیشه در کشور ما اوّل ا» 
های اجتماعی نیز رخ داده است و چون ما آموزشی به افراد ندادیم، با  خصوص شبکه

ها تلگرام شده منبع اطالعات که در  های خیلی جدی رو به رو شدیم. مثالً برای خیلی آسیب
خواهم بگویم که  لطی است. در واقع، میبسیاری مواقع این اطالعات، اطالعات سطحی و غ

های  ها آسیب کنیم آنها را فیلتر کنیم، این ممنوعیت دهیم و سعی می وقتی ما آموزش نمی
 «.کند تری وارد می جدی

 بندی مقوالت جمع

دست آمده از تحلیل مصاحبه با صاحبنظران با استفاده از نرم افزار مکس.  های به در اینجا مقوله

 ( نشان داده شده است:۴در نمودار شماره ) ۴کیو. دی. ای

 
دست آمده از مصاحبه با صاحبنظران حوزۀ زنان، جنسیت و  : جمع بندی مقوالت به1نمودار شماره 

 ارتباطات در نرم افزار مکس. کیو. دی. ای

 گیری بحث و نتیجه

ن زنان ایرانی و های صاحبنظران در خصوص لزوم توانمند شد در این مقاله، سعی شد تا دیدگاه

های اجتماعی برای رسیدن به این آن مورد بحث و مطالعه قرار  های احتمالی شبکه ظرفیت

علتی نیستند، با این وجود تمرکز ما در  های اجتماعی تک گیرد. اگرچه اعتقاد داریم که پدیده

اجتماعی در های  ها بوده است. ضمناً نگاه مقاله به نقش شبکه این مقاله صرفاً نقش این شبکه

ها نبوده است. بلکه معتقدیم که آثار قطعی  سازی زنان، از منظر شیفتگی به این شبکه توانمند
                                                           
1 MAX QDA 
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عنوان  شود. در عین حال، به های آینده آشکار می ها در توانمند شدن زنان در سال این شبکه

تی آنها را افرادی که در نهادهای دانشگاهی فعالیت داریم الزم دیدیم با انجام تحقیق روند آ

اکنون بتوانیم برای آینده آگاهانه قدم برداریم و اتفاقات را  مورد رصد قرار بدهیم تا از هم

 پیشگویی کنیم.

توان گفت مقولۀ توانمندی  ها با متخصصان، می های حاصل از مصاحبه بر اساس تحلیل یافته

های زنان و  فتن قابلیتزنان نیاز به توجه جدی دارد و پیشرفت و توسعۀ کشور بدون در نظر گر

ریزی در جهت توانمند شدن هرچه بیشتر آنها، میسر نخواهد بود. نابرابری در توزیع  برنامه

قدرت بین دو جنس در جامعه، موانع حقوقی، قانونی و فرهنگی از عوامل اتالف شدن بخش 

گر، فرودستی بزرگی از این سرمایۀ انسانی است که برای پیشرفت به آن نیاز داریم. از طرف دی

زنان در مناسبات اجتماعی، از جمله دیگر دالیلی است که لزوم پرداختن به توانمند شدن زنان 

 کند.  را توجیه می

کند تا از موضع فرودستی خارج شوند و در  توانمندی راهی است که به زنان کمک می

عیشان تحقق های باالی اجتماعی، سیاسی و... طلب حق و مشارکت کنند، به خود واق عرصه

پذیرشش کرده، پس بزنند و با  ببخشند، خود تحمیلی که مناسبات اجتماعی آنها را وادار به

 ساختارهای اجتماعی منقاد کننده مبارزه کنند. 

توان نتیجه گرفت  های صاحبنظران می بندی و دیدگاه نکته قابل تأمل دیگری که از جمع

سازی و سهولت در تبادل اطالعات، پیامدهای  ههای اجتماعی با قابلیت شبک این است که شبکه

قابل توجهی برای توانمند شدن زنان به همراه دارند. سرمایۀ اجتماعی که اینها برای زنان ایجاد 

دهد، آنها را به  کند، به آنها جسارت خود اظهاری می کنند، به خود اشتغالی زنان کمک می می

گری و خودآگاهی جنسیتی را در  روحیه مطالبهدارد و  بازاندیشی در حق و حقوق خود وا می

 دهد. آنان افزایش می

های اجتماعی بستر مناسبی برای  پیامدهای اقتصادی نیز، از دیگر مواردی است که شبکه

توانند منجر به تغییراتی در ساختار خانواده شوند. زنی  طوری که حتی می اند، به آن فراهم کرده

مستقل است، امکان قدرت بیان و انتخاب بیشتری در مقایسه با  لحاظ اقتصادی توانمند و که به

کننده خواهد داشت. چنین زنی، توانایی بیشتری در کنترل  دار و صرفاً مصرف یک زن خانه

راحتی در چرخه خشونت خانگی  دست خواهد آورد و به اش به های مختلف زندگی فردی جنبه

قطعاً به عوامل و شرایط دیگری در ابعاد فرهنگی، باقی نخواهد ماند، اگرچه خروج از این چرخه 
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اجتماعی، آموزشی و... نیاز دارد. با این حال، زنی که استقالل مالی دارد چون دغدغه کمتری در 

اش دارد، مجبور به باقی ماندن در شرایط خشونت خانگی نیست. در واقع،  رفع نیازهای روزمره

ها در مقاومت علیه نابرابری جنسیتی،  که این شبکه یابد و این عاملیت در نقشی زن عاملیت می

سازی، تبادل اطالعات و  های فردگرایانه، شبکه های جدید اجتماعی براساس ارزش ترویج واقعیت

 یابد.  کنند، اهمیت می سازی بازی می توانمند

های اجتماعی و همچنین عدم توجه کافی به  های ناکارآمد در رابطه با شبکه وجود سیاست

های حاصل از مطالعه است. در اینجا مشاهده کردیم که کارشناسان و  وانایی زنان از دیگر یافتهت

ریزی در سطح کالن باید تعدیل شوند و  های مردانه برنامه صاحبنظران، معتقدند که چارچوب

مندی منجر به  زنان و توانمندی آنها در روند توسعۀ کشور باید در نظر گرفته شود. عدم دغدغه

توان از آن در مسیر رشد و توسعۀ  در رفتن بخش عظیمی از نیروی انسانی جامعه که میه

کشور استفاده کرد، شده است. آمارهای موجود در زمینه نرخ پایین اشتغال زنان و کاهش آن از 

، گواهی بر این وضعیت ۴911درصد در سال  8/۴۴به حدود  ۴988درصد در سال  8/۴9حدود 

 (. ۴29: ۴911شوند، است )محمودیان و ر

وری از  نکته دیگر این است که دولت در اعمال سیاستگذاری مناسب در جهت بهره

های اجتماعی غفلت کرده است و با اتخاذ رویکرد مقاومتی نسبت به آنها باعث  های شبکه قابلیت

کننده بیش از  های سطحی و سرگرم ها هدر رود و جنبه های واقعی این شبکه شده ظرفیت

رود این  ها، مورد توجه کاربران قرار بگیرد. در واقع، انتظار می های قابلیتی و انتقال مهارت گیویژ

ها یک فضا و فرصت برای توانمندی زنان باشند چراکه امکان آموزش و مشارکت در  شبکه

دهند و زنان  سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را در اختیار زنان قرار می

هایشان را که در فضای واقعی با آنها  ماندگی نند با استفاده از این فضا، بخشی از عقبتوا می

 رو هستند، جبران کنند. با این وجود، شرایط فعلی بیانگر وضعیت دیگری است.  روبه

ها، مانعی بر سر راه ارائه آموزش و  در نهایت اینکه، برخورداری از نگاه سیاسی به این شبکه

هایی مواجه  وری کارآمدتر از اینها شده است و در نتیجه، جامعه ایران با آسیب رهمهارت برای به

 شد از آنها پیشگیری کرد. شده که در صورت برخورداری از برنامه آموزشی منسجم، می
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