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 چكیده
های و قابلیت های جمعی و فضاهای مجازی با تنوععصر حاضر با بسیاری از رسانه

کنار آن ارائه  جهانی اکنون و تبادل نظر و در ارتباط گرفتن در دهکده. استمواجه گوناگون 
 ،طور خاص دينورزانه درباره جناح، گروه، اشخاص و بهرضو تبلیغات غلط و غ هافرهنگ

فرهنگ  ،چه که همیشه مورد هجمه و آسیب بوده استآن ؛و قابل دسترس استبسیار رايج 
یب و ست که در فضای مجازی نیز دستخوش آو متن اصلی دين و باورهای الهی اس

ها و بسیاری از شبکه داعشیسم و های نوظهور، پديدهتبلیغات ضد دين شده است. عرفان
 -صورتی ديگر به جهانیاندين آن را به با تغییر ظاهر و پوسته یدينهای شبهگروه

وارد می اسالمهجمه و آسیبی که به دين  ،و در اين میان اندجوانان نشان داده -مخصوصاً 
ها، اندازی شبکهفضای مجازی بايد بتواند با راه ؛ در چنین وضعیتیقابل توجه است ،کنند
 ،و ارائه صحیح از تفاسیر و منابع قرآنی اسالمهای صحیح ترويج فرهنگ ها و لینکگروه

پژوهش و همزمان با تبلیغات ضد دينی مبارزه کند.  دادهرا نشان مبین چهره واقعی دين 
به فرهنگ و باور مذهبی از طريق  شده های واردابتدا با بیان آسیب حاضر تالش نمود

ی و خطرات آن برای نسل جوان، روش برخورد با چنین فضاهايی را های اجتماعشبکه
و  تبلیغ صحیح دين در اين فضاها را ارائه مناسب،  و سپس با ارائه راهکارهای نموده تبیین

 .روش صحیح استفاده از اين فضا در راستای فرهنگ دينی را به جوانان آموزش دهد
 مجازی فضای محور،خانواد هایآموزش جنسیتی، هایآموزش: واژگان کلیدی
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 مقدمه
ترين وجه جهانی شدن، جهانی شدن دوران مدرن، عصر جهانی شدن بوده و پررنگ

  1.فرهنگ است
 جهانی شدن، گسترش ارتباطات و افزايش ها يا عوامل مهم در پديدهابزارترين از مهم
 جمعی تباطهای اراهمیت اين رسانه ؛ها استال اطالعات از طريق رسانهسرعت انتق

 -پژوهشگر آمريکايی -2چون تافلرهم ورانیهای است که انديشتا اندازه و گروهی
 :اندنموده زير تقسیم به سه مرحلهرا  آن ،بندی مراحل تاريخی تمدن بشرقسیمدر ت

 ؛کشاورزیعصر  .1
 ؛صنعتیعصر  .2
 3)فراصنعتی(. ارتباطات و اطالعاتعصر  .3

 4نجهانی شدها، عات در تمام زمینهادل اطالبا توسعه و گسترش تببر اين اساس، 
گ يا ها در جهت جهانی شدن فرهنو رسانه ،ايجاد گرديده های ارتباط جمعیفزاينده رسانه

 -5چون فضای مجازیهم جمعی نو جا که وسايل ارتباطتا آن دارندهمانندسازی گام بر می
یاسی، اقتصادی، های مختلف سنقش حساس و مهمی در زمینه -در تمامی کشورها

ای که هر روز در حال پیشرفت بوده د؛ پديدهنمايايفا میروانی  و اجتماعی، فرهنگی
  نزديک و انتقال سريع اطالعات ارتباط  ،های جديد در اين زمینهور فناوریو ظه

 را میسر ساخته است.  معاصرهای مختلف و وسیعی از جهان زمان بخشمو ه
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صورت يکی ها، بهآن سازیو فضای مجازی و شبکهرنت های اخیر، اينتدر دهه
های ديگر در از نمادهای فرهنگ جهانی در آمده است که شايد بیش از تمام فناوری

گون خرد و کالن زندگی های گونادر اليهاست تمام جهان و از جمله ايران توانسته 
 ثیرات عمیق و پايداری بگذارد. أاجتماعی، ت

مسیر تحوالت  یجهان هتبع جامعکه بهافزون بر آن ايران هکه جامعمهم ايننکته 
تندتر و رساتر شنیده  -هازمینه برخیدر  -هنگ تحوالت در آناپیمايد، ضربیرا م
گذشته، نشان  آن با چند دهه و مقايسه به وضعیت امروزنگاهی گذرا  ، کهشودمی
 .رخ داده است ايرانی های گوناگون جامعههدهد تغییرات بسیاری در حوزمی

 پس از انقالب اسالمی -های پرتحول اجتماعی در جامعهيکی از عرصهعنوان نمونه؛ به
تعبیری قلمروهای جنسیتی در عرصه خانواده و زنان و يا به -شمسی 1357بهمن 

با افزايش تجربه حضور  اين تحوالت مابینبرخی در اين میان، معنای عام است؛ 
مندی بیشتر آنان از رسانه و فضای مجازی، ارتباط ز بهرهزنان در عرصه آموزشی و نی

 معناداری می بییند. 

 لهئمس تبیین
اجتماعی -های فرهنگیترين دغدغهدر کشور ما، مسائل زنان و خانواده از پراهمیت

های متفاوت و در مواردی های فکری و فرهنگی مختلف، نگاهاست که البته جريان
های ای از کنشگران يا چهرهکه عده طوریبه ؛ارندع دمتضاد در قبال اين موضو

کادمیک با رويکرد فمینیستی، رفع کلیشه ترين موضوعات های جنسیتی را از مهمآ
کید  ،دانندقابل طرح می و گروهی ديگر از فعاالن و پژوهشگران بر نگاه دينی تأ

موضوع اما  ؛ددهنمحور مدنظر قرار میدارند و مسائل زنان را با نگاهی خانواده
 محل تالقی اين دو نگاه است.  جنسیت و رسانه
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های ، تأکید رسانه بر کلیشهجنسیت و رسانه ها به حوزهترين نقد فمینیستمهم
 خانگی است.  ههای محدود کنندجنسیتی، نگاه منفعل به زن و تصويرگری زن در نقش

های جنسیتی، در نقطه مقابل، رويکرد دينی بر مواردی چون ناديده گرفتن مرز
 -زنانه و مردانه در رابطه اجتماعی و خانوادگی ههای برجستتوجهی به ويژگیکم
ارائه تصوير غلط از خانواده و نمايش تصويری ناموزون  -ويژه در روابط زناشويیبه

کید می   1.کنداز مشارکت اجتماعی زنان تأ
 ؛ از جمله:فی نگريستتوان از مناظر مختلاز سوی ديگر، مناسبات زن و رسانه را می

 فعال و کنشگر در رسانه؛ مثابهزن به -
 ؛های آن(خانواده در رسانه و پیام)تصوير زن و  در رسانه مثابه موضوعزن به -
   های تلويزيون بر زنان، هويت )تأثیر برنامه رسانه مخاطب مثابهزن به -

 ؛های جنسیتی و نهاد خانواده(نقش و
عنوان نیمی از )تأثیر ذائقه زنان به بر رسانه عنصری تأثیرگذار مثابهزن به -

 .های رسانه(مخاطبان رسانه در تولید برنامه

بايد توجه داشت که افزايش جمعیت خواهان دسترسی به که مطلب ديگر اين
های مادی و انسانی موجود بر سر راه اطالعات و کسب مدارج عالی علمی، محدوديت

های چنان روششوند که هماجتماع، مانع از آن میتأمین اين نیازها و تحول پرشتاب 
 نده معاصر مورد توجه قرار گیرند.نیازهای فزايگويی بهسنتی آموزش بتواند برای پاسخ
های درسی مؤسسات بخشی از برنامه -تدريجبه -امروزه، فناوری اطالعات

تر و از راه های کممنظور گسترش کیفیت آموزش با هزينهآموزشی شده و اين اقدام به
 گیرد. و نیز عرضه کیفیت برتر آموزشی با استفاده از اينترنت صورت می دور
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 های مجازی،دانشگاه چونی هميهای نوپیدايش پديدهتوان بهدر همین راستا می
های الکترونیکی و استقبال قابل مالحظه مدارس علمیه مجازی و استفاده از روش

 عنوانبه -یمجاز یفضاتر رابطه میان های دقیقرو، بررسیاز اين  ؛ها اشاره نموداز آن
 ضريب نفوذ اينترنت در ايران  یبا افزايش تصاعد -یيک پديده نو و فراگیر اجتماع

   یرساناطالع یهازنان و پايگاه یهاها و وبالگو در کنار آن افزايش تعداد سايت
 هابه آن از يک سو، و فرصت یاناير و توجه ويژه کاربران زن  یاين شبکه جهان یبر رو

گاهیلفهؤو تهديدهای اين م      محور بخشی جنسیتی و خانوادهها برای آموزش و آ
 از سوی ديگر، ضروری است. 

، آماده کردن يادگیرندگان برای دريافت دانش وزشآماگر نقش نهاد طور کلی، به
انديشه دينی  هاوزهيکی از اين حهای دانشی است؛ از میان بافت فرهنگی و حوزه

 سهیالتی در اين راستا فراهم کند.و از سیستم آموزشی انتظار می رود بتواند ت ،است
های خانوادگی و اجتماعی های جنسیتی زنان، نوع نقشرسد ويژگینظر میبه

که بر عهده دارند و مالحظات دينی در خصوص مناسبات اجتماعی زنان، فضای 
 .کندای مهم آموزشی برای زنان مبدل میهيکی از عرصهمجازی را به

گاهیعنوان ابزار اطالعنقش محوری اينترنت و فضای مجازی به  بخشیرسانی و آ
وری در ريزی، توسعه و بهرهچنان مهم است که بدون در نظر گرفتن آن، امکان برنامه

هان آينده امکانهای فرهنگی، علمی، اقتصادی، آموزشی و ارتباطات در جزمینه
ها، سايت از جمله -جهانی از همین رو بررسی تأثیرگذاری شبکه ؛پذير نخواهد بود

بايلی و گو، شبکههای گپ، تاالرهای گفتها، اتاقها، وبالگوبگاه های اجتماعی مو
چون خانواده، امری است بر ارکان مهم اجتماع و نهادهای آن هم -الکترونیکپست

  .ردکه بايد هرچه بیشتر مدنظر قرار گی
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رود دوستان انتظار میگذاران، مديران و فرهنگاز پژوهشگران، سیاستبر اين اساس، 
و در سطح خانواده و  و منفی فناوری اينترنت در جامعهبررسی و تبیین کارکردهای مثبت به

و از کارکردهای مثبت آن در جهت بهبود و ارتقای  پرداخته،های جنسیتی بر هويت و نقش
ها و از سوی ديگر، آسیب؛ رهنگی زنان و خانواده بهره برنددينی و فسطح اجتماعی، 

 .ريزی درست آن را کنترل و مديريت کنندتهديدهای آن را شناسايی نموده و با برنامه

 لهئمس و اهمیت ضرورت
 ارتباطات، فناوری و اينترنت میالدی سوم و هزاره 21که اشاره شد، در قرن گونه همان

 افزايش کاربران اينترنت، توسعه ، کهی انسان معاصر شده استينفک زندگال وجز
رسانی، تنوع کاربردهای اينترنت، ايجاد شهرهای های اطالعارتباطات، شبکه

د در از جمله شواهد موجو ت الکترونیکالکترونیکی و اينترنتی و طرح دول
 ارتباطی در جهان است.  تأثیرگذاری سريع اين پديده

عنوان ابزاری برای تبديل های اطالعاتی و ارتباطی بهه، فناوریدر جوامع پیشرفت
مزيت نسبی به رقابتی و صنعتی زيربنايی و راهبردی و از ارکان و اهداف اصلی 

 1.شوندحفظ يا نیل به توسعه پايدار محسوب می
بررسی ابعاد فرهنگی و اجتماعی محصوالت فناوری نوين بر اين اساس، 

       های متفاوت مختلف اينترنت از لحاظ بازتولید هويت اطالعات و رويکردهای
 تغییر در ساختار و تعريف ؛ لذاو تأثیر آن بر نهادهای ديگر اجتماع، اهمیت بسیاری دارد

  ها گیری فرهنگگرفته در جوامع و ارتباطات انسانی، شکلها و قوانین شکلارزش
از جمله  های جديدبک زندگیگیری سی و شکلها و الگوهای فرهنگفرهنگو خرده

های جديد در دنیای مدرن و در سطح تغییرات مشهودی است که اين فناوری
 .انداجتماعی، خانوادگی و فردی ايجاد نموده
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 ،سطه جايگاه مسئله زنان و خانوادهوابه -پس از انقالب اسالمی -نیز در ايران
زترين مصاديق تغییر و تحول های خانواده يکی از بارتحوالت در زندگی زنان و الگو

 در جامعه قلمداد می شود. 
پیوند دارد  ،عبارت ديگر، وضعیت زنان و خانواده با گفتمان اسالمی حاکمیتبه

با مسئله زنان سنجیده  -غلط يا درستبه -های آنتحقق آرمان یو در موارد فراوان
 جنسیت و خانواده ثیرات غیر قابل انکار فضای مجازی بر حوزهأتچنین هم 1؛شودمی

 های اساسی حاکمیت و متولیانيکی از دغدغهبه شود بررسی مناسبات اين دوسبب می
 فرهنگی بدل شود. 

ی، آموزشی، ماهیت فرهنگپژوهش در آن است که با توجه بهاين ضرورت 
های ارتباطات و اطالعات، اينترنت و فضای مجازی وریاسرگرمی و اجتماعی فن

البته رشماری بر زندگی فردی زنان و بر کیان خانواده داشته باشد؛ تواند اثرات پمی
 هایلفهؤتواند از ممینیز نحوه، میزان و چگونگی کاربری فضای مجازی از سوی زنان 

 ثر بر زندگی زنانه و الگوهای حاکم بر خانواده ايرانی باشد. ؤم
های ارتباطی تاستقبال بیشتری از فرص -بر اساس آمارهای موجود -زنان ايرانی

آنان کمک کند؛ اما  هتواند به رشد و توسعکنند که اين امر میموجود در اين فضا می
 ؛ لذاهای موجود در فضای مجازی برای زنان غافل بودبا اين حال نبايد از چالش

در اشتیاق به  هانقش آن تباطی زنان سخن گفت و در عین حالتوان از هويت ارنمی
همه اقشار چرا که  طی از جمله فضای مجازی را ناديده گرفت؛کاربری فضای ارتبا

 سببها بهشوند؛ اما زنمحور رسانه متأثر میمحور و آرزوگرا، تخیلاز فضای حس
 گیرند. های تکوينی، بیشتر تحت تأثیر اين فضا قرار میخلقیات و ويژگی

                                                           
 .32 مارهش ،1388 ،خانواده و زن تحقیقات مرکز. 1



34  / ( PURE LIFE, Vol.5. No.15, (Rabi' al-Thani 1440. Azar 1397. December 2018) 

تعارض  چونمه -های فضای سايبریآسیبپذيری زنان از ثیرأمیزان تبنابراين، 
يت و اختالل در شکلها، بازداریارزش گیری زدايی، اعتیاد به اينترنت، بحران هو

 ها، انحرافات اخالقی و جنسی، افسردگی و انزوای فردی و اجتماعی،شخصیت، شکاف نسل
پاشیدگی بنیان خانواده، کاهش نقش خطر افتادن حريم خصوصی افراد، ازهمبه

کاهش ارتباط والدين با فرزند و از بین رفتن حريم روابط عنوان مرجع، خانواده به
 .شودفراوانی مشاهده میبه -اخالقی بین فرزندان و والدين

 های ناخودآگاه و غیر مستقیمدهیهای خودآگاه و رسمی و نیز يادزشرسد آمونظر میبه
نديشی، از او دورطلبد با طراحی پیشینی زمان است که میفضای مجازی فرصت و تهديدی هم

 محور بهره برد و از پیامدهای منفی آن کاست.های جنسیتی و خانوادهآن برای ارتقای آموزش

  پژوهشپیشینه 
توان به اند، میپرداخته شناسی فضای مجازیآسیبهايی که به پژوهش از جمله

 موارد زير اشاره کرد:
ر پرشتاب عنوان عصعصر جديد به ی( با معرف1390و اکبريان ) یراآیکشت -

 ی، برقراریدسترس یساده و سريع، حداقل محدوديت برا ارتباطات، ورود بسیار
، یو مکان یل مختلف و عدم وجود محدوديت زماناشکاارتباط با سراسر دنیا به

، یاقتصاد یهامختلف و شرکت در فعالیت یاطالعات یهابه پايگاه یدسترس
  اند.شمردهبديل آن بریب یهایرا از ويژگ یمذهب ی و، هنری، فرهنگیعلم

 یبه اين نتیجه دست يافتند که فضا ( در پژوهش خود1390) و ديگران نژادیياسم -
 کهزيرا اينترنت با وجود اين ؛را مورد تهديد قرار دهد یتواند امنیت اجتماعیم یمجاز

ا که جشود تا آنکار گرفته به یرسانقدرتمند در عرصه اطالع یعنوان ابزارتواند بهیم
مدرن با  یاين فناور یول ؛شودینام برده م نیزعنوان انفجار اطالعات از آن به یگاه

 جامعه و بشر داشته است. ینیز برا یو خطرهاي که دارد، تهديدها یتمام فوايد
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ظهور خالقیت  را در عرصه یمجاز ی( نقش مثبت فضا1387) یابر -
کید قرار داده است؛ زيرا فناور ، افراد یاشبکه و جامعه یديجیتال یمورد تأ

 یتوانند با اتخاذ نقشیسوق داده است که در آن م یایزندگ یسورا به
جديد سهیم  یدر ساختن چیز -یيا جمع یصورت فردبه -فعال و خالق

خويشتن کمك  یخوديابشرکت کنند و به یآفرينباشند، در فرايند هم
 کند تا یرا دعوت م یتاينترنت، کاربران اينترن یبخشیکنند. کیفیت آزاد

 و ارتباط بپردازند.  یگروه یها، فعالیتیبه تفکر، تجربه، باز
های ها و ناهنجاریدو فضايی شدن آسیب»در ( 1391عاملی و حسنی ) -

 ترينسازی عمدهتحت پارادايم دو فضايی شدن به مفهوم ،«مجازیفضای 
ها در گذاریهای فضای مجازی پرداخته و با مطالعه تطبیقی سیاستآسیب

 اند. دهنموبندی دستهرا برخی کشورهای پیشرو، راهبردهای اتخاذ شده 
 دار تلويزيونی،پرطرف چند برنامه کرد با بررسی تالش( 1987) 1فیسک -

 2.را پیدا کند« گراجنسیت تلويزيون» ويژگی
سازد مشکالت روشن مینیز ( 1999) 4( و يانگ2000) 3های پیرسیپژوهش -

 5.ها وابسته به اينترنت هستند، فزونی داردهايی که فرزندان آندگی در خانوادهخانوا
های انواده و شبکههمايش ملی زنان، خ»چون هايی همدر همايش ،از سوی ديگر

 کهر ي ؛ن از فضای مجازی پرداخته شده استثر زناأثیر و تأبررسی تنیز به «اجتماعی مجازی
 :اندنیز به ابعادی از اين بحث پرداخته مقاالت زير از مقاالت اين همايش از جمله

                                                           
1. Fisk 

 .1384 کوايل،مکنقل از: به. 2
3. Piercey 

4. Young 
 .146-152 ، صص.1385 گنجی،نقل از: به. 5



36  / ( PURE LIFE, Vol.5. No.15, (Rabi' al-Thani 1440. Azar 1397. December 2018) 

 ،«گیری هنجارهای ارتباطی مدرن در فضای مجازیتحوالت فرهنگی و شکل» -
 ؛(1395) شهیدی و کالنتری

     نیکخواه قمصری  ،«ملی بر رابطه فضای مجازی و هويت جنسیتیأت» -
 ؛(1395) و منصوريان راوندی

، «اعی خانواده و فضای مجازیشناختی سرمايه اجتمتبیین جامعه» -
 .(1395)و ديگران  انصاری

 رسدنظر میبه است؛ لذا صورت گرفته بر پايه استقرا در عین حال، اين دسته از آثار
توان اثری را يافت که رابطه جنسیت و خانواده با فضای تر میکمها، در میان پژوهش

محور و زش جنسیتها و تهديدهای آن در مسیر آمومجازی را از منظر فرصت
 مدار و با رويکرد دينی بررسی کرده باشد.خانواده

 پژوهشچارچوب مفهومی 
از نگاه  2؛اندعنا کردهم را به فضای قابل هدايت 1پردازان، فضای مجازینظريه

ای ای از سخت افزار نیست بلکه مجموعهمجموعه فضای مجازی فقط 3ديويد بل
 میانعقايد و باورها را در قالب داد و ستد  ازای از تعاريف نمادين است که شبکه

 کند. افراد رد و بدل می
 واسطهبه تقد است تغییرات ساختاری در قدرتمع -شناس بريتانیايیجامعه -4گیدنز

  دگرگونی حس ما از زمان و مکان شده است. سطوح چندگانه جهانی شدن باعث تغییر و
 ؛بسته بودندهم کان يکنواخت وزمان و م -در جوامع پیشامدرن -طور کلیبه

 همبا  ديگر و برقراری ارتباطات شفاهیتعامل در مجاورت يکبه اين معنی که مردم به

                                                           
1. Vitual Space 

2. Kizza,1998, p. 131. 

3. David Belle 

4. Anthony Giddens 
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ای اين است که و فضای رسانه 1تمايل داشتند؛ اما يکی از پیامدهای مهم مدرنیته
       2؛و کار در گستره زمان و مکان گسترش يافته است برای زندگی انسانظرفیت 

 بخشیمثابه ابزاری برای امتداد زمان و مکان جهت آگاهیتوان به فضای مجازی بهمی الذ
 و ارتقای بینشی نگريست.

دو ديدگاه عمده در مفید يا مضر بودن کاربست فضای مجازی از طرف ديگر، 
گاهی  3:ها وجود داردبرای تنظیم زيست روزمره و ارتقای آ

يافتن تفکر در فرآيند پردازش  نگران پايان -فیلسوف آلمانی -4هايدگر .1
موازات استفاده تغییر ماهیت بشر بهبود؛ چرا که  -عام طوربه -اطالعات

با گسترش تکنولوژی خود ، تکنولوژی در همه وجوه زندگی روز افزون از
  5.کردصورت هر چه شديدتر نمايان میرا به

يتفضای مجازی میبر اين اساس،  کند  توانست تعامالت جهانی را تقو
 رايانهو گسترش دهد، افراد را در خانه نگه دارد، نگاه آنان را به صفحات 

 ؛اردپموشی سخیره سازد و تعامالت و برقراری ارتباط با همسايگان را به فرا
گاهی يا صرفاً  -اين گروه از متفکران منتقد       -خشم از سر شناخت، ناآ
های وریا اشاعه فناب -ثرؤاما م -پنهانی و با نوعی مقاومت غیر فعال

 6.ورزندجديد اطالعاتی مخالفت می

                                                           
1. Modernity 

2. Laughey, 2007, p. 97. 
 .121-135، صص. 1395 ديگران، و ر. ک: انصاری. 3

4. Martin Heidegger 
 .52 ، ص.1384 کازنو،. 5
 .21 ، ص.1382 برتون،. 6
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 ،نظراين از  هستند؛اينترنت و فضای مجازی مکمل و در امتداد فضای حقیقی  .2
کار بهمردم فضای مجازی را برای حفظ تعامالت اجتماعی موجود خود 

 هایجازی به تماسهای الکترونیکی و مگرفته و با اضافه کردن تماس
 صورتها و عالئق دنیای واقعی خود را به، همان سرگرمیحضوری يا تلفنی

 دهند.برخط نیز ادامه می
 ،تحت تأثیر فناوری اينترنت شناسان معتقدندبرخی جامعهدر اين راستا، 

اند که خالی هستند و الزم وجود آمدهای از فضاهای مصنوعی بهدسته
 ضای تعاملی راهای خالی عضو شده، ابتدا فها در مکاناست کاربران آن

 بسازند و بعد از آن بهره گیرند.
در دنیای مجازی همان چیزهايی که در دنیای واقعی  مطابق با اين ديدگاه،

وجود دارند، موجود است و همبستگی قابل توجهی میان وضعیت افراد 
 .خوردها به چشم میدر دنیای واقعی و دنیای مجازی آن

  1است؛ها ها و آرمانای انتقال ارزشفضای مجازی ابزاری بر از سوی ديگر،
تواند های اجتماعی دارد و میاين فضا سهم بسزايی در تغییر هنجارها و ارزش

     های زندگی به سبک دنآور ها و شیوه رویها، ديدگاهمعرفی کننده الگوها، نقش
  2.های آينده باشدو فراگیری نقش

ثر را ؤنقش يک آموزشگاه م -نقاط ترينبرای افرادی در دور افتاده -اين فضا
 ه، رابطکنندگاندريافت دهد جنسیتمی نشان چنین تحقیقاتهم 3؛کندايفا می

  4.ها داردها از رسانهآن دريافت با چگونگی مستقیمی
                                                           

 .56 ، ص.1377 گیدنز،. 1
 .337 ، ص.1391 فرد،بابايی و ساروخانی. 2
 .163 ، ص.1396 ن،ديگرا و کچويی عطايی. 3
 .1384 کوايل،مک. 4
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کیدی که بر طبیعی و تکوينی بودن تمايزات بنیادين أهای دينی نیز با تآموزهاز 
های های میان زن و مرد در مواجهه با فضاها و پیامر تفاوتمیان زن و مرد دارند، ب

 1.يیداتی گرفتأتوان تارتباطی می
شود که يکی از شواهد تکوينی بودن های تجربی نیز چنین برداشت میاز يافته
های غیر حساس به موضوع موزشهای بسیاری است که برای آها، تالشاين تفاوت

 2.کنون ثمر نداده استولی تا ؛ها انجام پذيرفتهت و اقدام برای محو تفاوتجنسی

 روش تحقیق
آن توان می ؛ لذاتحلیلی استفاده شده است-یو تبیین یاين تحقیق از روش توصیفدر 
 .های کاربردی قلمداد کرددر زمره پژوهشرا 

   دانشمندان  هایيهای و با استفاده از آرا و نظرکتابخانهروش پژوهش حاضر به
ها و منابع اطالعات برداری و جستجو در پايگاهبرداری، يادداشتفیشو از راه 

 شده است. علمی اينترنتی گردآوری
ار گرفته، روش سندکاوی برای گردآوری اطالعات مورد استفاده قر نیز کهابزاری 

ها و ها، مقالهها، مدارک، اسناد، پايگاهکتاب تمامیبر اين اساس،  ؛است
اند، مورد بررسی اين مفاهیم پرداختهپژوهشگران که بههای در دسترس پژوهش

 .برداری شده استها فیشمطالعه قرار گرفته و از آن

 ای معاصرجهان رسانهتحوالت و اقتضائات 
 در اين میان،؛ ترين ساحت رفتاری و وجودی جوامع است، ارتباطات مهمیدر عصر کنون

 شوند. خته میترين عامل ارتباط شناعنوان مهمها بهرسانه
                                                           

 .1391 بستان،. 1
 .1391 نژاد،زيبايی. 2



40  / ( PURE LIFE, Vol.5. No.15, (Rabi' al-Thani 1440. Azar 1397. December 2018) 

      ،کنندها ارتباط برقرار میرسانه ديگر از طريقها با يکانسانبر اين اساس، 
 زنند. ها رقم میها اعتماد کرده و زندگی مشترک درازمدتی را با رسانهبه رسانه

که از دهه  زرگ فناورانه موسوم به انقالب اطالعاتیيکی از پیامدهای تحول ب
های خانگی و از يک دهه بعد با اينترنت به وقوع پیوست، نهبا رايامیالدی  1980
رسانه  -جهان بوده است. اين زيست انسان و حتی شتاب زده ای شدن شديدرسانه

شمولی چون جهانهايی همچون جهانی شدن و ويژگیدر کنار پديدارهايی هم
ق تبديل کرده فعال و خال جهان را به محیطی باز و انسان را به عنصری شنوا، -رسانه
طنین وسیعی در نیز ثر از اين تحوالت، صداهای کوچک درون جامعه أمت .است
 1.کندها ايجاد مینظام

که در آفرينندگی هويت  بخش مدرنیتهين، دو ويژگی پويايیدر اين وضعیت نو
 عبارت است از: وران جديد نقش دارد،انسان د
توسعه و گسترش  واسطهای که بهد در پرتو اطالعات تازهفر؛ بازانديشی .1

عملکردها را  -است که خود پیامد جدايی زمان و مکان -ارتباطات
 کند.بررسی مجدد می

های محلی کنده شدن روابط اجتماعی از محیط معنیبه؛ از جاکندگی .2
های نامحدود ها در جهت پهنهکنش و تجديد ساختار اين محیطهم

 .زمانی است -مکانی
چه که کردهای اجتماعی خود و آنعمل -پیوسته -ی، فردبه ابتنای اين دو ويژگ

   ی نیزگاه؛ دهد را مورد بازسنجی قرار دادمیدر ارتباط با ديگران و جامعه انجام 
 2.کندکردهای خود را اصالح میای اساسی عملگونهبه

                                                           
 .1394 فاضلی،. 1
 .4، ص. 1377 گیدنز، .2
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انسان عملکردهای  -هاها و دورانفرهنگ در همه -بیان اين نکته نیز الزم است که
در عصر مدرنیت  -تنها -داده است؛ اماماعی خود را پیوسته مورد بازانديشی قرار میاجت

 .گیردای زندگی انسان صورت میهای پايهجنبه است که تجديد نظر بنیادی، در همه
اطالعات گوناگونی که  واسطهود را بههويت شخصی خ -فرد -از طرف ديگر

فرهنگی  و مختلف سیاسی، اقتصادی هایهای ارتباط جمعی مدرن در حوزهرسانه
طور پیوسته مورد بازانديشی قرار داده و تغییراتی در آن دهند، بهدر اختیارش قرار می

ای که تغییرات ايجاد شده ممکن است همخوان يا ناهمخوان گونهکند؛ بهايجاد می
 اش باشد. اجتماعی جامعه-های فرهنگیلفهؤبا م

زيه شدن فرهنگ و ظهور معیارهای تازه برای در چنین شرايطی، با نوعی تج
تأثیر  .هستیمرو بهآل روها، نیازها و ايدهتعیین فرهنگ مطلوب يا سنجش خواست

 الشعاع قرار دادن عقالنیت، باعث های نوگرا در تقويت احساسات و تحترسانه
    متکثر  یهادر نتیجه با هويت ؛شودای نو مین انسانی جديد با ذائقهوجود آمدهب

 گرديم.مواجه می یمتعدد سبک زندگ یو الگوها
در بستر تضعیف  -ایاز جمله محصوالت رسانه -کاالهای فرهنگی تولیدی در اين فضا

 یو جنس یفردي، گروه یهاشود و هويتیساز گذشته تکثیر و مصرف مهويت یهاپايگاه
 1.گرددیم يابد و متحولیجديد شکل م یفرهنگ یبا محوريت مصرف کاالها

رو شدن با انبوه بهرو -در عصر معاصر -از معضالت مهم جامعه و خانواده
اگر در گذشته  ؛ندارند یاز تولیدکنندگان آن شناخت چندان است که یاطالعات

 شناخت درست و غلط یبرا یترتر و مطمئنساده یهارسید، راهیم یکمتراطالعات 
دسترس يافتن به اطالعات  یده و جامعه برامروزه اعضای خانوااما ا بود؛در اختیار 

 .هستند روروبه یپاک با مشکالت بیشتر
                                                           

 .1389 ،خانواده و زن تحقیقات مرکز تحلیلی بیانیه .1
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اساس اصل  که بر یمراجع سنت -در عصر حاکمیت اينترنت -به بیان ديگر
کسب و تأيید اطالعات بودند، جايگاه پیشین خود را  یاصل یمجرا ،د و وثاقتاعتما

ناسالم در يک رتبه قرار  ناشناس و یهادهند و در کنار مرجعیتیاز دست م
ها از اين بدان معنا است که تحیر در کسب اطالعات و تحلیل ؛گیرندیم

 1.جديد است یهاعصر رسانه یهایويژگ
بیش از همه در جايگاه  یخاص یهاجريان انتقال اطالعات، فرهنگ در

 هآورند تا ساکنان جامعپديد می یااند و زمینهساز نشستهفرست و فرهنگپیام
توان از اين ديدگاه دفاع ینگاه آنان جهان را تحلیل کنند؛ بنابراين م هاز زاوي یجهان

توسط  یکرد که تأثیر گفتمان مسلط آن است که در فرايند بازتفسیر عناصر فرهنگ
 کند.یاصول حاکم بر اين بازتعريف را مشخص م -گفتمان مسلط -آحاد جامعه

 یدارت و مفاهیم مدرن و همسو با سرمايهجريان اطالعا هنمونه، سیطر عنوانبه
از فرهنگ  ی، عناصریجوان مسلمان با وجود حفظ مسلمان اين نتیجه را دارد که

 یگرايو لذت یگريزهای اخالقی، ثباتگزاره یپذير، نسبیتیبیگانه از جمله فردگراي
  دهد.یار مهای فرهنگی خود قردر تفسیر دين و آموزه یگیرد و آن را اساس بازنگریرا م

از  یجديد، سیال، مدرن و التقاط یبه فهم ییاباين بازتفسیر دست هنتیج
 .دهدینیز رخ م یفرهنگ یهاحوزهالبته در ديگر  همین اتفاق ؛است یدين یهاآموزه

جديد به داد و ستد  یهاه در تعامل با مفاهیم و آموزهخانواد ؛مثال عنوانبه
 ها و عقايدبازتفسیر ارزش یاز فرهنگ بیگانه را برا یپردازد و در اين فرايند عناصریم

 2.گیردیکار مپیشین و بازتولید آداب و رسوم خود به
 

                                                           
 .35 مارهش، 1389 ،خانواده و زن تحقیقات مرکز .1
 .همان .2
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زدگی پاچگی و شگفتواسطه هیجان، دستهثیر چنین فضايی، جامعه بأتحت ت
سو و فقدان تجربه گفتگو از سوی ديگر، در حال تجربه  ای از يککنشگران رسانه

 1.استنوعی شوک فرهنگی 
رتباطی تغییراتی را تجربه ثیر عصر تکنولوژی اأزنان و زندگی ايشان نیز تحت ت

بر کامپیوتر،  یارتباطات مبتن -شناس اسپانیايیجامعه -2کاستلزتعبیر به د؛کننمی
و ارتباطات  ،واسطه آن فرهنگ ايجاد خواهد کرددر فرايند ارتباطات و به یانقالب

 یهايگروه یجايگاه قدرت برا یاين رسانه و بهبود نسب یريختا یدلیل تازگبه یکامپیوتر
قدرت در  یسنت یهایمعکوس کردن باز یبرا یاز قبیل زنان، ممکن است فرصت

 3.فرايند ارتباطات فراهم کند
 ها،ايجاد امکان دسترسی به اطالعات بدون مرز مکانی و زمانی توسط اين رسانه

شان قرار خود و خانواده زندگی دهی شیوهماندر اختیار زنان برای سامنابع جديدی 
 منابع محلی بر پايهبه اين ترتیب، زنان با دسترسی به منابع جهانی در کنار ؛ دهدمی

 ی خود را يافته و باشان، امکان تجديدنظر در بسیاری از ابعاد زندگجايگاه اجتماعی
تالش  مانید متناسب با شرايط مکانی و زکردهای اجتماعی خوبازسنجی عمل

 4.دست و متفاوتی از خود ارائه دهندکنند تصوير يکمی

 حضوریمحیط های متمایز فضای مجازی در قیاس با ویژگی
م مه یچند ويژگاما  ؛سازدیجدا نم یرا از واقعیت جهان ی هر چند بشرجهان مجاز

 کند: یهای پیشینی ممتاز مو از رسانه یآن را از جهان واقع زير

                                                           
 .1394 فاضلی، .1

2. Manuel Castells 
 .417 ، ص.1، ج1380استلز،ک .3
 .1393 کرمی، .4
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فضای مجازی در مقايسه با ساير امکانات ارتباطی و برخالف وسايل اينترنت و 
 چون روزنامه، سینما، راديو و تلويزيون که اخبار و اطالعاتهمجمعی ديگری  ارتباط

 است.دهند، ابزاری دوسويه سويه انتقال می مورد نظر را يک
یض از توانند بدون تبعفضای مجازی از اين ظرفیت برخوردار است که همه می

 یمرزها نمودهو يا انبوهی از اطالعات را به آن اضافه  ،اطالعات آن استفاده کنند
 تصاوير و صداها یتوان با نگهداریدر اين فضا م 1.شودرنگ میغايب و حاضر در آن کم

 را بارها مشاهده کرد.  به عقب بازگشت و وقايع
ر در مثل حضو-یطور مادهای متافیزيکی را بهفضای مجازی، برخی قابلیت

 زمان، مکان ی مثلتوان تغییر در مفاهیملذا می ؛در بردارد -حذف فاصلهو  همه جا
 های فضای مجازی دانست.را از ديگر ويژگی انرژی و

شود الگوريتم مبنا سبب میهای دادهالگوريتمی شدن رسانهاز طرف ديگر، 
را فقط محتوای آن تعیین بیان ديگر اهمیت خبر رسانه مسیر داده را تعیین کند؛ به

 های اينترنتی، جايگاه محتواها را تعیین می کنند.های غولکند، بلکه الگوريتمنمی
اين جهان  یهااما پديده ؛است یو ساختگ یتصنع یفضاي عالوه بر اين، 

ساخت واقعیت در  یو تالش برا یجهان واقع یهاتکرار پديده ینوعبه یمجاز
سراسر نمادين است  یفضاي یمجاز یفضا گفتتوان میلذا است؛  یمجاز یفضا

 2.در آن جريان دارد یصورت فرايند اصلبه یو رمزگشاي یشدن، رمزگذار یکه رمز
 ی، فرهنگی، جنسیتی، صنفیجغرافیاي یها آن است که مرزهایاين ويژگ هنتیج
ايش نمتوان آزادانه اقتدار خود را در اين فضا به می و ،شوددرنورديده می یو اخالق

 3.را در دسترسی به هر چیز و در هر زمان تجربه کرد یبیشتر یهاگذاشت و لذت
                                                           

يی عطايی .1  .157-158 ، صص.1396 ديگران، و کچو
 .44-66 ، صص.1387 ،نقل از: کاظمیبه .2
 .1389 ،خانواده و زن تحقیقات مرکز تحلیلی بیانیه .3
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ی آن را به محیطی برا های خاص فضای مجازیها و ويژگیتها، قابلیهمین جذابیت
توان مدعی شد جهان مجازی، شکل جا که میتا آن تعامالت اجتماعی مبدل کرده است

 زند.را رقم می 1مجازي واقعیت بیر کارشناسانتعو به ،ديگری از جهان واقعی است
دو لذا  ؛کنندها تعبیر میشدن یپارادايم دو جهان از اين تحول به ورانهانديش

 یکه جهان شودمشاهده میو در عین حال مرتبط و در هم آمیخته  یجهان مواز
 اند.را در درون خود جای داده یمتکثر یهاشدن

بر  یمبتن یاز نظام سیاس یداشتن، برخوردارا خصیصه جغرافیا جهان اول ب
از جهان  و محسوس بودن و احساس قدمت داشتن یصنعت -یملت، طبیع -دولت

 یو صنعت ی، فرازمانیمثل برون مکان یهايدوم قابل تمايز است؛ جهان دوم نیز با خصیصه
ها، اتکا به ملت -بر دولت یمتک یبودن محض، عدم محدوديت به قوانین مدن

فضا  یزمان، روهم یپذيریشکل يافته پسا مدرن، دسترس تغییر یشناسمعرفت
از جهان  جديد یو سیاس ی، اقتصادی، اعتقادیفرهنگ یاز فضا یبودن و برخوردار

موارد تبديل به  یاما اين دو جهان در بسیار ؛شودیجدا م یصورت نسباول به
 یمتک یدر قلمرو زياد یو اجتماع یشوند و تعامل فردیهم چسبیده مبه یدوقلوها
 2شوند.یمشاهده مهم چسبیده به یهاشدن یدو جهان؛ لذا شودیم یدو جهان یهابه تعامل

های قابل اعتنايی دارای افتراق -در کنار اشتراکات -حقیقت و مجاز دو جهان
ی تماعی فضای مجازی بر اساس منطقعنوان مثال، کنشگران اجبه نیز هستند؛

فضای واقعی و عصر پیش از انقالب اطالعاتی عمل  متفاوت با کنشگران
در فضای مجازی  ها و پیوندهابودن و سیالیت ارتباط یموقتچنین هم؛ کنندمی

 شود.مشاهده می

                                                           
1  . Virtual Reality 

 .40 ، ص.1388 ،علمی و علیزاده .2
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 ادامه یبرا تضمینی و است یموقت ی،مجاز فضای در چیز همهطور کلی، به
 هیچ تجه همینبه ؛ندارد وجود یمجاز جماعت يک در عضو يک کنش و فعالیت
 هیجانی و ایلحظه عاطفی، شکلیبه تنها روابط، و ندارند يکديگر درباره مسئولیتی احساس

 .شودمی گیریتصمیم و گرفته شکل

 جنسیتیآموزش
 اندیشه شیعی و تعلیم و تربیت زنان .1

و سعادت و فضیلت را  ،زن و مرد دفاع نموده 2و ارزشی 1اسالم، از برابری انسانی
شمردن مقامات در برکريم قرآن لذا  3؛ر دو وعده داده استيکسان به هطور به

که اين امر  4،آوردصورت زنانه و مردانه و کنار هم میمعنوی، صفات جنسیتی را به
 ردان به جايگاه ارزشی برابر است.گر امکان نیل زنان و منشان

   آموزی برای زن و مرد مندی علم و علمهای دينی بر ارزشچنین در آموزههم
 شود.کید میأطور عام و يکسان تبه

جستجوی علم را بر هر مسلمان اعم از مرد و زن  مپیامبر اکر ؛برای نمونه
و به طلب علم از بدو کودکی تا زمان فرارسیدن مرگ و حتی در  5،واجب دانسته

 اند:انصار را چنین ستايش کرده آموزی زنانعلم و 6دورترين نقاط عالم سفارش کرده

                                                           
 .21 روم،؛ 1 : نساء،. ر. ک1
به؛ 28، نوح؛ 35 ؛ احزاب،97، ؛ نحل124-125، نساء؛ 195، آل عمران: . ر. ک2 ؛ 71، تو

 .13، حجرات؛ 12، حديد؛ 40، غافر
 .29 ،؛ حجر13 ،؛ حجرات10-12، ؛ مؤمنون70، ؛ اسراء30، ر.ک: بقره. 3
 .35، احزاب . ر. ک:4
 .13-14 ص.ص ،18 ج ،تابی عاملی، حر. 5
 .14ص.  ،همان. 6
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انصار، خوب زنانی هستند؛ زيرا شرم و حیا آنان را از پرسش و کسب زنان 
گاهی در امور دينی باز نمی   1.داردآ

ها، تمايالت، بايست نگرشدر انديشه شیعی، فرد، خانواده و اجتماع می
ای هدايت کنند که انتظارات خداوند از انسان محقق گونهاحساسات و رفتارها را به

؛ خويش را به سرانجام برساند هایموريتأدرستی تکالیف و مو او بتواند بهشود، 
پذيرفته  ،ها و حقوقها، نقشزن و مرد در صفات تکوينی، موقعیت اگر تمايزات لذا

 متناسب با آن در نظام و انتظارات متفاوت خداوند از آنان و تعیین حقوق و تکالیف شود
نظام جنسیتی در انديشه به های تربیتیضرورت توجه برنامه، شوندتشريعی باور 

 ناپذير خواهد بود. محور دو جنس، خدشهی نقش خانوادهدينی و تالش برای ايفا
 هادختران و پسران بايد برای ايفای موقعیت -در نظام تربیتی دينی -بر اين اساس

 کهچنان 2؛های خاص جنسیتی خود در خانواده و اجتماع تربیت و آماده شوندو نقش
 محور بودن تربیت از بديهیات شمرده شده است.دهگرا و خانواتريخ، جنسیدر طول تا

 ها و سیستم تربیت غیر رسمی،نظام آموزشی مدرن و رسانه -اخیر هدر سد -با اين همه
 برخیو  داران ديدگاه فمینیستیامروزه، طرف تا جايی که اندا ناديده گرفتهاين ضرورت ر

های آموزشی و نظام دانستههای تکوينی از زمینهت را فارغ شناسان، جنسیاز جامعه
دهند که تمايزات روانی را تغییر داده و زن و مرد را از لحاظ سمتی حرکت میرا به

 يکسان تربیت کنند و پرورش دهند. روانی

                                                           
 .637 ، ص.1409 هندی،متقی . 1
الزم که دختر پس از اتمام دوران آموزشی بتواند در خانواده نقش مادری را ايفا کند، برای آن. 2

تشکیل خانواده برای او مهم جلوه داده شود و مادری برای  هدر زمان مدرسه، خانواده و انگیز است
 سرپرستی خانواده و متناسب عنوان يک ارزش بیان شود؛ همین طور متناسب با نقش همسری، پدری واو به

 به وی داده شود.  الزم هایبايست آموزشه وجود دارد، میبا انتظاراتی که از پسر در آيند
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، کندهای جنسیتی برقرار نمیارتباط مثبتی با خانواده و ارزش اين نظام تربیتی
های جنسیتی جای لحاظ تفاوتمحوری و تشابه را بهنوادهجای خاو فردگرايی را به

 .زنددامن می
عنوان به -اگر که معناست اين به جنس هر روانی و زيستی هایويژگی به توجه

 بعدیسه اشیای تصوير در را پسران بودن ترقوی علمی، قطعی هایرهیافت -مثال
 تصاوير حاوی ختراند رياضی کتاب که باشد اين نتیجه است ممکن دهد، نشان

 به توجه با است ممکن رسندمی بلوغ سن به پسر و دختر که زمانی ؛باشد بیشتری
 . بگیرد شکل هاآن ذهن در متفاوتی شبهات شان،متفاوت روانی هایظرفیت

 ممکن است، ترقوی آنان در عاطفه عنصر چون -دختران در -عنوان نمونهبه
 لذا شوند؛ شبهه دچار خداوند عدالت به نسبت معلول، شخص با مواجهه در است

کید و متفاوت تواندمی دختران دينی تعلیمات متون صورت اين در  عدالت بر تأ
 نزديکتر عاطفه و احساس با که هايیروش با و ،باشد بیشتر هايشانکتاب در خداوند

 1.گیرد صورت خداوند وجود اثبات است،
ناهمسو بودن  -های اخیردر سده -دهر تضعیف خانوااز عوامل مؤثر دبنابراين، 

 .ها و اقتضائات خانوادگی استها با ارزشنظام آموزشی و رسانه
 در تفاوت کارکردها، در تفاوت مرد، و زن تکوينی هایتفاوت به اعتقاد نتیجه

    اخالقی هایگزاره در تفاوت جنسیتی، هاینقش در تفاوت مردانه، و زنانه هويت
 . است آموزشی و تربیتی -وقیحق نظام در تفاوت و

 :است معتقد فرانسوی 2کارل الکسیس راستا، همین در
 به که کرد عرضه را آرمانی و زندگی شیوه فکری، پرورش همان دخترها به نبايد

 مرد و زن روانی و جسمانی هایتفاوت بايد مربیان شود؛ بلکهمی عرضه پسرها
                                                           

 .1387، خانواده و زن تحقیقات مرکز تحلیلی بیانیه. 1
2. Alexis Carrel 
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 هایتفاوت جنس دو میان را کهبگیرند؛ چ نظر در را آنان های طبیعینقش و
 1ماند. غافل هاتفاوت اين از نبايد متمدن دنیای ساختن در که دارد وجود ناپذيریچاره

مطلوب نیست،  -اسالمدين در  -یکه اختالط جنسی غیر ضروربا توجه به آن
هايی به تحصیل بپردازند که در آينده رود تالش کنند در رشتهاز زن و مرد انتظار می

 چنین با توجه به اهمیت مادری و همسریهم ؛ازمند اختالط با جنس مخالف نباشدین
هايی بايست به آموزشمشارکت اجتماعی در اين دين، زنان می نظامدر اسالم و 

مدت در کنار خانواده مند عدم حضور بلندمبادرت نمايند که در آينده کاری، نیاز
 2.و فرزندان نباشد

 وزشی حضوریخوانش انتقادی نظام آم .2
توان ناشی از يکم را می و های جهانی آموزش و پرورش در قرن بیستچالش
کسانی که  -تقريباً  -امروزه ؛کارکردهای آموزشی و پرورشی دانستهای نو به ديدگاه

                   کننددنبال توسعه و اصالحات هستند از آموزش و پرورش شروع میبه
         ها در تعلیم و تربیتات و فناوریصر جديد ارتباطو رويکردهای برآمده از ع

خت(، يادگیری و چگونگی يادگیری )فراشنابر خودله ديدگاه حداکثری مبتنی از جم
تعريف مفاهیم اساسی موجب حرکت تدريجی در باز ؛يادگیری فرايندمدار و مستقل

 تعلیم و تربیت شده است. 
در حال  رد، محتوای درسی و مدرسهعلم، تدريس، معلم، شاگدر عصر معاصر، 

معنای به معاصرآموزش و پرورش  -بر خالف گذشته -احراز تعاريف جديد هستند
 عالوه، يکی از اهداف تازهبه ؛ری توسط هر انسان و هر جامعه استفرايند دائمی يادگی
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آموزش و پرورش، يادگیری تغییر است. کسب دانش، پرورش هوش، استعداد، 
کار انداختن قوای ها و استعدادهای خويش، بهگاهی از موهبتشناخت خود و آ

گر، ايفای نقش های نامطلوب و ويرانذهنی خالق و پر تخیل، غلبه بر انگیزه
  1.های آموزش و پرورش نوين استمسؤوالنه و... از جمله هدف

شدن موجب شده در بسیاری از موارد، مرزهای سنتی از همین رو، جهانی
  تعريف شوند.ن رفته و نیازمند بازآموزش از بی

کارآمد وارد عرصه  های سنتی و غیرتوان ادعا کرد که با روشمیبر اين اساس، 
همین دلیل نه توان جذب تمامی به ؛ايمآموزشی در عصر اطالعات شده پیشرفته

معدود افرادی که نه امکان آموزش مناسب به وجود دارد،عالقمندان دارای استعداد 
 . شوداند، مشاهده میهشدجذب 

 هایاز تحوالت علمی و فناوری موضوعات و رويکردهای نوين آموزشیامروزه، 
همین تحوالت زمینه را برای ؛ گیرندت میئنش -ICT و  ITويژه به -ایجديد رسانه

در چارچوبی  مرزهای ملیها را فراتر از های نو هموار کرده و آنظهور ديدگاه
 د. سازنجهانی مطرح می
نديشمندان جامعه را از محدوده نخبگان و اها آنهای نو ديدگاه عالوه بر اين،

 هایها و چالشولیتصورت رويکردی اجتماعی مطرح ساخته و مسؤخارج نموده و به
 2.دهندهای آموزش و پرورش ملی قرار میروی نظامنوينی را فرا

نکته اشاره کرد که  توان به ايندر نقادی نظام آموزش حضوری در ايران می
 خالق و مشارکتی ارتباط اما ؛مدرسه، يک نهاد میانجی بین شهروندان و دولت است

سوی سمتی و عالئق نظام آموزشی بهعالئق عموم به به اين معنا که ؛با اين دو ندارد
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     -چنین در اين نظام آموزشی، حفظ و يادگیریهم ؛اندگیری شدهديگری جهت
داده توسط نظام  ایمجموعه نحوی کهاست؛ بهوار رواج يافته وطیط -اصطالحبه

آموزشی به فراگیران تحمیل شده و همین موضوع، انتقادی انديشیدن و راه تفکر را از 
 آنان گرفته است. 

اين روند  که رسمی کشور بر محفوظات تکیه داردآموزش و پرورش بنابراين، 
يی که طی هايابد؛ لذا اغلب آموزشمی آموزی تا دوازده سال ادامهبرای هر دانش

 فقدان ؛ اينرسدنمی یتعیناست و به  یتذهنشود، تا مرحله ه میئاين مدت ارا
 ها،ها و واقعیتهای تئوريک با تجربهو تماس نیافتن آموزه عینیاتبا  همراهی ذهنیات

 ارد. آموزان با دنیای پرتنوع و فعال بیرونی ندسازی دانشای جز بیگانهنتیجه
آموزان را با فرايندهای دانش -پرورش رسمی ايرانآموزش و  -ديگر عبارتبه

در  برخاسته از اين نوع نظام آموزشی آموزانسازد؛ لذا دانشاجتماعی درگیر نمی
نگاه يعنی  1؛رويارويی با موج فرهنگ جهانی دچار انحرافات فکری خواهند شد

سويه معلومات به فراگیر از  تقال يکگو و انتروح گف ابزاری به آموزش و فقدان
 های اساسی اين نظام است. آسیب

ان به نظام شوندگمطالبات وارد همهچنین جامعه کنونی توان پاسخگويی به هم
 ؛ها و نیازها تناسبی برقرار نشده استمیان ورودی نحوی کهبه آموزش عالی را ندارد
مشاهده آن سرمايه عمر جوانان  های ملی و فردی و در رأسلذا هدر رفتن سرمايه

احساس غبن و ضرر از ورود به سیستم آموزش عالی برای ، ؛ از سوی ديگرشودمی
 های روحی و روانی و افزايشبسیاری از فارغ التحصیالن باعث بروز فشارها و نارضايتی

 2.شودمطالبات اجتماعی و سیاسی می
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از  1جنسیتی توسعههای یات مسلط جهانی، شاخصثیر ادبأامروزه تحت ت
معنای برابری، بهلذا رود؛ شمار میها بهيافتگی کشورهای مهم در توسعهشاخص

 -های فردی، خانوادگی و اجتماعیدر حیطه -میان بردن تمامی تمايزات جنسیتی تشابه و از
 2.دنبال می شود

های يکسان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به زنان در همین راستا سپردن نقش
حساس به  هایدايی از نظام آموزشی، برنامهزو برای جنسیت ،شودگیری مییپ

های آموزشی را گردد تا تصاوير کتب درسی، محتواها و روشطراحی می جنسیت
 3.شود، شناسايی و به اصالح آن اقدام نمايدکه میان دو جنس تمايز قائل می

 يا و دوچرخه با را رانپس و عروسک با را دختران که تصاويری مثال؛ عنوانبه
 .گرديدمی اصالح بايد داد،می نشان خانگی کارهای انجام مشغول را دختران

 نظامهای فمینیستی در بخشی از در سالیان گذشته اين ادبیات برآمده از آموزه
 .زدايی و تحقق برابری جنسیتی، وارد شدبهانه کلیشهبه کشور -رسمی -آموزش حضوری

 نوع سه المللیبین هایشاخص و اسناد با مواجهه در انتومیطور کلی، به
 :داشت برخورد
  (؛ماشینی مواجهه) محض تقلید .1
 آموزشی؛ نظام در نیازسنجی اساس بر گزينشی انتقال .2
وجود  منتقدانه نگاه آموزشی اسناد به نسبتبه اين معنا که  ؛مولد انتقال .3

 روش، اين داد؛ قرار الهام منبع ،لمسائ حل برای را آن و داشته باشد
 .ستا کشورها ساير تجارب با خالقانه مواجهه
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به کاهش  ی که در مراحل اول و دوم گرفتار شده باشد،چنین نظام آموزش
های به صفات و موقعیت یتوجهیب که اين انجامدیو اقتدار خانواده م یکارآمد

 .ذاشتخواهد گ یبر خانواده بر جا یناگوار یمتمايز زنانه و مردانه پیامدها
 عنوان يک نمونه موردی:به

 به و کنیممی تربیت هم مانند را پسران و دختران ما بشر، تاريخ در بار ناولی برای
 است؛ ديگری هایتوانايی دارای يک هر و هستند يکسان که دهیممی باور آنان

 کردند، ازدواج هم با و شدند ازدواج آماده دختران و پسران همین که زمانی بعد،
 ندارد تعجبی بنابراين، ؛هستند متفاوت هم با جهت، هر از که شوندمی هجمتو
 ذهنیتی هر ؛ لذا شود بحران و ناکامی به منجر جوانان هایازدواج و روابط که
 توانمی چگونه رسد.می نظربه خطرناک کند، اصرار هاجنسیت بودن يکسان بر که
 1کرد؟ طلب يکسانی رفتار دارند، اوتیمتف -کامالً  -مغزی ساختار که زنانی و مردان از

ازدواج، افزايش  زنان به کاهش انگیزه یتحول در نظام آموزشاز طرف ديگر، 
ن تغییر در چنیانجامد؛ همیم یآورو فاصله میان ازدواج و فرزندسن ازدواج 

 ؛شودها قلمداد میران در دانشگاهيافتن دختغلبه های انتخاب همسر يکی ازپیامدهای مالك
 در آن،که میزان تحصیالت زنان  منجر خواهد شدهايی تشکیل خانواده بهکه ضمن آن

ايجاد تنش و تغییر در  به -در بسیاری موارد -اين امر که از مردان بیشتر است
 جامعه در کردهتحصیل زنان ؛ چون وقتیالگوهای روابط همسران منجر خواهد شد

 استقالل و درآمد از برخورداری واسطهبه نیز آنان از توجهی قابل گروه و يافتند غلبه
  کرد که  خواهد تغییر خانواده در اقتدار ساختار يافتند، مضاعفی قدرت اقتصادی

 مديريت و تعهد کاهش و خانواده در زنان اقتدار افزايش با زمانهم رسدمی نظربه

                                                           
 .340 ، ص.1384. آلن پیز و باربارا پیز، 1



54  / ( PURE LIFE, Vol.5. No.15, (Rabi' al-Thani 1440. Azar 1397. December 2018) 

 در یخانگ کار تقسیم رايج الگوی تضعیف و خانواده نقش و کارآمدی و مردان
 .گرفت خواهد قرار تغییر معرض در خانواده اساس ای،هسته خانواده

ر احراز مناصب قدرت و کسب ثروت را دی جا که فرهنگ مدرن ارزشمنداز آن
رسمی سبب شده است دختران با داند، تسلط گفتمان مدرن در نظام آموزشی یم

زند، احساس خود بپردا تحلیل وضعیت گذشتهها بهن ارزشهمی یسازیدرون
 تالش نمايند. یبه مناصب قدرت و کسب استقالل مالرسیدن  یکنند و برا یفرودست
 محور،محور به اشتغالخانواده یاز الگو یمشارکت اجتماع یتغییر الگوچنین، هم

جا که تا آنزنان به مدرک و شغل است  یاجتماع یاز تعريف شدن عزتمند یانشانه
دستیابی به  یدر تکاپو یراز موقعیت اجتماعاح یاز زنان برا یشمار زياد

  آن است. یهاآن ناچیز يا کمتر از هزينه یهستند که درآمدزاي یخاص یشغل یهافرصت
های شغلی نظر از فرصتصرف -هابسیاری از رشتهالبته بايد در نظر داشت که 

و  بر اين اساس ؛دنکنتناسبی با نیازهای شخصی و صنفی دختران پیدا نمی -ممکن
به دانشگاه و مقاطع تحصیلی،  همهلزوم ورود تمام  ،دلیل وجود جو کاذببه

 رودهدر میهای سنگین ملی و سرمايه عمر و جوانی تعداد زيادی از دختران بههزينه
 1.رسدنظر میکه مديريت و پیشگیری از آن، بايسته به
ان در رأس فراگرفتن علم برای مردان و زن بیان اين مطلب نیز الزم است که

توان مدعی شد که جريان آموزش عالی در اما نمی ؛های اسالمی و انسانی استفضیلت
کشور با تمام تنوعات و گرايشات متفاوت، از مصاديق تعلیم و تعلم ارزشمندی است که 

در اين نظام آموزشی  داده شده علم نشر ؛ چرا کهکنندهای اسالمی آن را ترويج میآموزه
 برای پرورش انسان مدرن و تأمین نیز آموزش مدرن است؛ نظام تربیتی مدرن ثر از نهادأمت
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اين اهداف به  که داری طراحی شده استنظام سرمايهنیاز بازار متناسب با 
 1.شودهای جنسیتی منجر میتوجهی آن به تفاوتکورجنسی نظام آموزش و پرورش و بی

دن نظام آموزشی عجین ها با حضوری و رسمی بوممکن است اين آسیب البته
بری واسطه دشواری و زماناما به ؛های مجازی نیز تکرار شودر آموزشنباشد و د

توجه فوری به  -های اخیردر دهه -يافتهگذر از اين ساختار آموزش و پرورش تحکیم
 .الزم استهای مکمل و بها دادن به تربیت غیر رسمی آموزش

گاهی ابزار تربیت غیر رسمی و؛ فضای مجازی .3  بخش به زنانآ
ها باعث شده است تمام فرايندهای تولید، انتقال، يادگیری و ياددهی گسترش رسانه

ها رسانه متأثر ازپذيری و تغییر و دگرگونی فرهنگ فرهنگ، تعلیم و تربیت، جامعه
  2.ای وثیق برقرار شودمیان ارتباطات جمعی و فرهنگ رابطه و ،قرار بگیرد

ها و متون آموزشی های ارتباطاتی، تنوع محصوالت و روشناوریرشد فبر اين اساس 
در حالی که در درون  -ويژه نوجوانان و جوانانهب -منجر به آن شده که بخشی از بدنه اجتماع

 -واسطه دسترسی به امکانات تازه، بههستنديک نظام آموزشی رسمی واحد در حال تحصیل 
 مند شوند. های ديگری نیز بهرهمی از آموزشرس صورت غیربه -ويژه شبکه اينترنتبه

 -ساز ديگرنقش آموزشی و پرورشی خانواده و نهادهای فرهنگ کهاين در عین حال،
اما در جهان معاصر،  ، صحیح نیست؛رنگ گردددر حاشیه بماند يا کم -چون مساجدهم

برعهده گر را کارکردهای بسیاری از نهادهای آموزشی، دينی و فرهنگی دي -عمالً  -رسانه
و بر  مبدل شدهمؤثرترين نهاد بر تربیت کودکان و نوجوانان به  تا جايی که گرفته است

 کند.تری را در قبال خانواده ايفا میثر بوده و نقش پررنگؤهای جنسیتی مهويت و نقش
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ای جديد، امکان با پیشرفت تکنولوژی و پديد آمدن ابزارهای رسانهطور کلی، به
اشکال گوناگون در فضای مجازی پديد آمده است؛ اين تحوالت، عات بهانتقال اطال

انتقال سريع ؛ لذا فضای مجازی را به ابزاری مناسب برای آموزش تبديل نموده است
دسترسی به منابع  ،صورت مستقیم و زندهافراد به میاناطالعات و تبادل آن 
آموزشی ارهای کمکبرداری از ابززمان، بهرهصورت هماطالعاتی و علمی به

از جمله  از سراسر دنیاای و تحت وب، برقراری ارتباط با افراد متعدد چندرسانه
های اين شبکه است که در امر آموزش، تربیت و ارتقای علمی اعضای قابلیت

 .مند شدتوان از آن بهرهخانواده و اجتماع می
 تا مثال عنوانبه کرد؛ تسهیل نیز را آموزشی روابط -تکنولوژی اين -چنینهم

يت از قبل  ايمیلی و پیامکی االتؤس از بسیاری اجتماعی، هایشبکه در عضو
 هاانجمن سطح در ويژهبه -هاگروه اين اندازیراه با اما ماند؛می پاسخبی دانشجويان

 شد. بیشتر طرفین فعال مشارکت برای اجتماعی الزام -هاکالس و
ها، نهادهای ن ايجاد شده است که شرکتاين امکانیز کشور داخل امروزه در 

        به اين موضوع توجه گسترده نمايند  های مختلفی و دينی و نیز سازمانفرهنگ
و محتوايی مختلفی را در  ی آموزشی و علمی متعدد و با تنوع موضوعیهاو برنامه
 در اختیار افراد و کاربران قرار دهند.  اين فضا

به انتقال مباحث  رگیری ابزارهای مناسبکاوان با بهتدرخصوص خانواده نیز می
 های علمی و آموزشیها يا کانالافزارها، شبکهعلمی مورد نیاز افراد خانواده اقدام نمود و نرم

 .گو به مشکالت و مسائل خانواده را طراحی و عرضه کردمورد نیاز و پاسخ
و فناوری  کندخلق میفرض که فکر، تابع ابزارهايی است که آدمی اگر اين پیش

 های زير قائل شد:توان به گزارهمی، می خود استتفکر و دانش مختص به هزايند
نقش بنیادی ايفا  -در معنی و مفهوم دانش -فناوری در ايجاد و تحول .1

 توان به توسعه دانش با کمک فضای مجازی انديشید. می ؛ پسکندمی
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 ت. فناوری مجازی در آينده، غیر قابل کنترل اس .2
 منظور کنار آمدن با بعضی از اقتضائات غیر قابل اجتناب فناوری و فضایبايد به .3

 های تربیت دينی اعم از مفاهیم، تعاريف، حدود و ثغور،مجازی، در مؤلفه
 اجتهادی صورت گیرد.  1پردازیدانش دينی، رفتار و عمل دينی، نومفهوم

را  آنتوان میناوری، ف -هر چند در ظاهر چالشی -آثارجای منفی ديدن به .4
 تلقی کرد.فرصتی مثبت برای تربیت دينی 

 ،دنکه در راه صحیح استفاده شوط آنبه شر اينترنت و فضای مجازیبنابراين، 
 د. نشومحسوب می یهای بشرافکار و انديشه هتوسع یمناسب برا یابزار

اند؛ اما شدهجسته های فضای مجازی برآسیببیشتر  -تاکنون -رسد در اين حوزهنظر میبه
گرفته شده است؛ ناديده  -ويژه در تربیت غیر رسمیهب -های ايجاد شده از طريق اين فضافرصت

 .شوداستفاده  -ثرترؤتر و متر، گستردهنقادانه ،ترنحو آگاهانهبه -ای شدناز رسانه الزم است لذا
 شد که فرهنگی انتقادی هنظري پیدايش باعث جمعی فرهنگ ههای اخیر، مقولدر دهه

 ارتباطات در باب هافرهنگ و خرده جنسیت چونهم مقوالتی به توجه گسترش موجب
 مباحث به توجهی چندان ایرسانه پیش از آن، تحقیقات نحوی که تا؛ بهگرديد جمعی

 2.است شده بیان باب در اين ایعمده هایاخیر نظريه هایدر سال ؛ امانداشت جنسیت
اين فضای ايجاد شده  زنان ازمطالعات برآمده از اين تفطن نشان داد که 

های کاری بیشتری را مهیا کنند اند به خوبی استفاده کنند؛ برای خود فرصتتوانسته
وجود آمده به ،اين امید؛ افزايش دهندهای فردی و اجتماعی خود را توانايی نیزو 

        های خويش را توسعه دهند مجازی، زنان بتوانند حرفه هایآموزش بااست که 
 .دست آورندنسبت به فضای عینی به خطرتریهای شغلی کمو فرصت

                                                           
1. Reconceptualization 

 .1384 ،کوايلمک. 2
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 -مدارمحور و خانوادههای جنسیتاز جمله گروه -هايیچنین در فضای مجازی، گروههم
 .عات کنند و از آن لذت ببرنداطال توانند در آن تبادلشود که افراد میبا ساليق مشترک تشکیل می

ها، در زمینه بیماری -ويژه زنانبه-دهد سطح اطالعات عمومها نشان میيافته
احساس  ؛از فضای مجازی افزايش يافته است گیریواسطه بهرهبهپزشکی  و تغذيه

؛ های آموزشی فضای مجازی بوده استوردارهاز نیز وظیفه بیشتر مادران برای دانستن 
آيد وقعیت مادری، رويارويی با مشکالت جديد که فراروی تربیت پیش میمچنین هم

گاهی، موجب  یهای ديگر برای کسب دانش و ارتقاو نداشتن امکان استفاده از راه آ
 تر بشمارند.مجازی را مغتنم بخشحضور در فضای آگاهی -خصوص مادرانبه -شود زنانمی

 -بیشتر زنان کشور -فضای مجازیپیش از فراگیر شدن رسانه و از طرف ديگر، 
د و اماکن مذهبی دريافت اطالعات مذهبی خود را بیش از هر جا از مساج

ای رسانه تحت تأثیر فرهنگ -بیشتر -مردانمانند نیز امروزه زنان  ؛ اماکردندمی
  1.آيندشمار میساز اصلی بههنجارها رسانه ؛ لذاکنندرشد می

 لذا گذارند؛بر اوهام و احساسات افراد اثر می -بیشتر -هاطور کلی، رسانهبه
از مختصات فرهنگ  پروریمحوری و آرزوگرايی، تخیلگرايی، احساسحس

های مورد عالقه اين امور بر سوژه که است که فرد را احاطه کرده هستندای رسانه
 2.گذارندتأثیر می نیز پذيری آنانهای اثرو شیوه های درک مطلبمخاطبان، روش

ثر از اين ويژگی أغلبه احساسات و عواطف، بیشتر مت واسطهزنان بهکه نتیجه آن
برای حضور ای اين مجال، فرصت ويژه که شوندها و فضای مجازی میرسانه

های خصوص در جهت ارتقای آموزشبه -منان در فضای مجازیؤثر مؤگسترده و م
های فضای مجازی در فرصت توان بر رویمی؛ لذا کندفراهم می -غیر رسمی زنان
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عنوان موضوع آموزش حساب های جنسیتی و قراردادن زنان و خانواده بهارائه آموزش
 گیریتواند يکی ديگر از رهاوردهای بهرهسوادی زنان نیز میکنی بیريشهچنین ؛ همکرد

 های آموزشی فضای مجازی باشد.از فرصت

 های جنسیتی متناسبلزوم اتخاذ سیاست .4
 وردهایاثیرپذيری از الگوهای اجتماعی و دستأواسطه تی، تحوالت پرشماری را بهايران جامعه

ها با اين نظام یگاه است تا جايی که تجربه کرده تکنولوژيک و فناورانه جهان مدرن
که  است انطباق و ادغام يافته یخوان و همسو شده و گاههم یهای فرهنگرهیافت و

  ای نیز اتفاق بیافتد.رسانه نظامدر  اين مسئله دير يا زود کنندبینی میکارشناسان پیش
 جامعه ايرانیای با فرهنگ و باورهای رسانه نظام، چون پذيرفته شودفرض اگر اين پیش

 هایمها و ادغاتر از انطباقتواند بسیار خطرناکای نزديک دارد، چنین انطباقی میرابطه
های جامع و اصولی در اتخاذ سیاست رواز همین ؛تکنولوژيک و فناورانه باشد

 .الزم استمواجهه با چنین تحوالتی 
 -ريزی جنسیتیگذاری و برنامهدر تدوين الگوی مطلوب سیاست جامعه ايرانی

وضعیت دشوارتری نسبت به ديگر  -از جمله در الگوی مناسبات جنسیت و رسانه
های ها، الگوها و روشسو تحت هجوم مفاهیم، مبانی، نظريه از يک؛ کشورها دارد

 -شمولی دارند و اغلب کارشناسانبومی است که ادعای عقالنیت و جهان غیر
در چنین  لذا ؛سازندهای خود جاری میها را پذيرفته و در تحلیلآن -خودآگاه يا ناخودآگاه

  دشوار است. ،ذهنی کارشناسان برای بیرون آمدن از فضای تحلیلی رقیب هحالتی تخلی
پردازی، اری علوم اسالمی، ضرورت نظريهدتکه ادعای جهديگر با آناز سوی 

بضاعت کنونی و مباحث  در عین حال ؛شودمیسازی مطرح الگوسازی و تمدن
اند تا کشورهای اسالمی نیز چشم به ايران دوخته سواندک است؛ از ديگر ، تولیدی

 ه کنند.استفاد کشوراز تجربیات متمايز 
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نسیت گذاری در موضوع جروی سیاستره ديگر مشکالت فرادر زمطور کلی، به
نگر، ضعف در شناسانه و آيندهضعف مطالعات محیط توان بهدر جامعه ايرانی می

های بومی و فقدان الگوی مديريت مطالبات عمومی شناسی، فقدان شاخصموضوع
 اشاره نمود. 

 کشورکه پیام اصلی اين افزايدگذاری جنسیتی میچه بر حساسیت اقدام برای سیاستنآ
 1.نفی تفاسیر متحجرانه استنیز در اين عرصه، نفی الگوهای لیبرالیستی غربی و 

 هضرورت سیاستگذاری جنسیتی و دامن ههای متنوع دربارطیفی از ديدگاهدر ادامه، 
 :شوده میآن به تصوير کشید

 -صطور خابه -نفی کلی مسائل جنسیتی؛ در اين ديدگاه زنان يا مردان .1
 ای جز مسائل عمومی جامعه ندارند. مسئله

 ی؛خواهانه غربگرايانه و برابریسازی الگوهای زنپیاده .2
 در حريم -؛ اين نظريه، بازخوانی مناسبات جنسیتیگذاری جنسیتیتسیاس .3

 ضرورتو معتقد به دادهرا مورد عنايت قرار  -در سپهر عمومی ياخصوصی 
ها ه و بازخوانی تمامی سیاستحساسیت جنسیتی در تدوين اسناد توسع

 .اه معطوف به جنسیت و خانواده استها با نگو برنامه
 تنهاها را نهها و تساوی فرصتمعنای تشابه حقوق و نقشالبته اين برنامه، برابری به

 را موجب انحطاط وضعیت زنان و مردان،شمارد، بلکه آنهای خود نمیدر زمره آرمان
زن و مرد در دو  چنیند؛ همدانفزايش معضالت اجتماعی میناکارآمدی خانواده و ا

مکمل و کارآمد به نقطه آرمانی که کارآمدی و احساس  ،جهتاما هم الگوی متمايز
اگر زنان و مردان را دارای ؛ لذا کنندحرکت می ،استارزشمندی دو ويژگی مهم آن 

 ات خانوادگی و اجتماعی،آمدی آنان در حیهای متقاوت بدانیم، کاراستعدادها و ظرفیت
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هايی برای پرورش ها و برنامهشناسايی اين صفات متمايز و طراحی سیاستبه
 صحیح اين ظرفیت مرتبط است.

نیاز اتخاذ سیاست جنسیتی در موضوع زنان و فضای مجازی، جا که پیشاز آن
      ها ، پیش از طرح بايستهاستها و تهديدها شناسی و شناخت فرصتوضعیت

های قابل اتخاذ، خوانش انتقادی کاربست فضای مجازی در جامعه سیاست و
جا که زن و خانواده از آن بايد بررسی شود،ايرانی و پیامدهای مثبت و منفی آن 

 هاست، هر يکمخاطب اين آموزشزمانی های مجازی است و موضوع آموزش یگاه
 محورهای جنسیتی و خانوادهوزشهای آمبه بايسته توجه را، دهاها و تهديفرصتاين از 

 .سازددر فضای مجازی رهنمون می
 ایرود به گونهريزان آموزشی در عرصه فضای مجازی انتظار میاز برنامهبنابراين، 

گیر عرصه جنسیت و خانواده نشود شده گريبان بیانهای ريزی نمايند که آفتطرح
 ا يابد.ها تقويت و ارتقدر آموزش ،ا شدههای احصظرفیت و

 شناسی کاربری فضای مجازی در ایران وضعیت
 یايران هاخیر به جامع هيافت، در يک ده یعموم هاستفادمیالدی  1990 هکه در ده اينترنت

روزانه نزديک به  تا جايی که یابی به اطالعات پديد آورده استراه يافته و تحولی در دست
ضر اين شبکه به حا حال درکنند و ده میر دنیا از اينترنت استفامیلیون نفر در سراس 400

 -شودبینی میپیش ؛و انتقال اطالعات تبديل شده است جهانی ارتباطات فراگیرترين شبکه
  ها تبديل شود.ن جوامع و انسانایممرکزی ارتباطات و روابط  اينترنت به هسته -کای نزديدر آينده

جامعه دهد نشان می -میالدی 2015تا پايان سال  -منتشر شده بررسی آمارهای رسمی
جهان قرار گرفته  89منطقه و  15 باطات و فناوری اطالعات در رتبهتوسعه ارت در زمینه ايران

 18رتبه  میلیون دستگاه هوشمند، 24مشترکان تلفن همراه با بیش از  17رتبه  چنین؛ هماست
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دارای  خانوار   14و رتبه  وتردارای کامپی خانوار   11پهنای باند به ازای هر کاربر، رتبه 
 .دارد -در منطقه -دسترسی به اينترنت در خانه را

 میلیون نفر در ايران از اينترنت 21 -شمسی 94تا پايان سال  -اساس گزارشات بر
 ۵00میلیون و  42از مرز  -9۵طی سال  -نیزتعداد کاربران اينترنت  ،اندکردهاستفاده می

 1.درصد رسیده است ۵3.23ضريب نفوذ اينترنت در کشور به  به اين ترتیب هزار نفر گذشت؛
میانگین صرف شده برای اينترنت  -در سالیان اخیر -دهدتحقیقات نشان می

ثر از سن و اقتضائات کاربران، فضای أاز سوی ديگر، مت 2؛دقیقه در هفته است 52
 های خاصی گرديده است.ارای ويژگیمجازی د

 در میان جوانان ايرانی -سرعتبه -يابی در کشوروستهای دشبکه ؛عنوان مثالبه
 3.اندها کسب کردهها رتبه سوم را در اين شبکهايرانی تا جايی که محبوب شده است

منجر  یجديد یهابه خلق محیطکارشناسان بر اين باورند که گسترش اينترنت، 
رغم یلع .با جنسیت ارتباط وثیقی يافته استهای جديد اين محیط ؛گرددمی

در حال توسعه  یهااز کاربران را در کشور یبال زنان از اينترنت، میزان کمتراستق
 دهند.یتشکیل م

ند، التین زنان هست یصد از کاربران اينترنت در آمريکادر 38 تنها ؛عنوان مثالبه
 درصد 25اتحاديه اروپا  و در درصد 19در روسیه  ،درصد 18در ژاپن که ی در حال

 4.درصد است 4در خاورمیانه فقط اين رقم است؛ اما 
با وارد شدن دسترسی به اينترنت و فضای مجازی، زنان  یدر ايران نیز با عموم

         را تجربه کردند یامروزاز حضور در اجتماع  یشدن به اين محیط شکل ديگر
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 هزار 30 از بیش حضور ، کهعالقه نشان دادند یمجاز یبه حضور در فضا و
  هایشبکه در زنان حضور فراوان نیز و فارسی وبالگستان در زن يسنووبالگ

حضور  یبر سر راه زنان برانیز  یالبته موانع مدعاست؛ اين گواه مجازی اجتماعی
: شکاف عبارت است ازاطالعات و ارتباطات وجود دارد که  یدر عرصه فناوربیشتر 

، سطح پايین سواد در یلوژتکنو یهابه گزينه یدسترسی باال یها، هزينهیديجیتال
  1.عدم وجود امکانات و تسهیالت در اين زمینه زنان و

ترنت انجام شد، مشخص کرد زنان کاربر اين در موضوعکه  یاچنین مطالعههم
در مقايسه با  یهستند و سهم کمتر یمجاز یمصرف کنندگان فضا -بیشتر -که زنان

  2.مردان در تولید محتوا دارند
گاهینیازمند ارتقا نانکه زنتیجه آن ها و جرايم یهای خود در زمینه ناامنی آ

 یها و تهديدهای فناورراجع به فرصت یو در اختیار داشتن اطالعات مکف یاينترنت
 .هستنداطالعات و ارتباطات 

 ها و تهدیدهای فضای مجازی ظرفیت
ای در گونهای دارای کارکردهای وسیعی بوده و به رسانهای چندهاينترنت و سیستم

 واسطهبه ؛کندتحول پیدا می -طور مداومبه -هاکه ارتباطات در آن  رشد هستندحال 
، لزوم مجازی یهاشبکه یجايو همه یگیرهمه نیز و یو رشد تصاعدشتاب همین 

 سازد.آن را ضروری می یاجتماع یتحقیق در آثار و پیامدها 
و مطالعات فرهنگی در  اجتماعی نايافتگی دانش علوم، توسعهنوپیدايی اينترنت

های گی نهاددغدغهها، کمتحلیل عمیق پديده در اين دانشتوانی کم ،جامعه علمی
 -در جامعه ايران -ها و منابع پژوهشیکمبود داده و مسئول برای تحلیل فضای مجازی
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 -سختیبه -؛ لذاديده را دشوار ساخته استهای اين پها و چالشقضاوت در مورد فرصت
اين محیط از يک ؛ چرا که ا بد بودن فضای مجازی قضاوت کردتوان در مورد خوب يمی

نمايد کند، اوقات فراغت را پر میسو به تولید علم کمک نموده، آموزش را آسان می
تواند با می ديگر از طرف ؛ امابخشدو ارتباطات اجتماعی و انسانی را توسعه می

 .دهددر برابر انسان قرار   خطر انفراد و انزوا را و ،مخرب فرهنگی همراه باشد اثرات
های عنوان يکی از ويژگیفضای مجازی را به يکی از پژوهشگران اين حوزه، 

ای که منافع و اثرات مثبتی بر زندگی مدرن تعريف کرده است که همانند هر پديده
ر باعث همین ام ؛گری نیز هستای منفی و ويرانهزندگی بشر دارد، دارای جنبه

 -بینانهخوش -مجازی به آن بنگرند و برخی ديگر شده برخی از جنبه تهديدهای فضای
رسد نگاهی نظر میبه؛ اما ها و محاسن آن باشندسرای ظرفیتگر و مديحهنظاره
 تواند راهگشا باشد. های اين فضا میبینانه و جامع به تهديدها و فرصتواقع

ن اتفاق نظر دارند اين است که با توجه به ای که همه کارشناسان بر آنکته
 ی بشری، زيستن در اين جهان مجازیهای فراوانی از زندگمناسبات رسانه با پديده

 هاای نیست و نیاز به هوشمندی و درک بااليی دارد که عدم برخورداری از آنکار ساده
به فضای ريزی بدون برنامهورود  لذاای گران تمام خواهد شد؛ برای هر جامعه

  آورد.ناپذيری به وجود میخسارات جبران مجازی
 از منظر ماهیت و جوهر یگاهدر مطالعه اين پديده،  بیان اين نکته نیز الزم است که

 ل پديد آمدن و تطور و تکامل آنو عل شودنگريسته می فضای مجازیرسانه به 
 ثرأثیر و تأو ت رداخته شدهپهای بشری ثیر آن بر ساير پديدهأبه ت یگاهشود و بررسی می

 1.گیردمل قرار میأها مورد تمیان رسانه و آن پديده
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 :های مختلف پرداخته شودشود به برخی از آثار فضای مجازی در حوزهدر ادامه تالش می
یت سبک زندگیفضای مج .1  ازی و تغییر و مدیر

ای ی و رسانههای تبلیغاتداری برای تداوم بقای خود از تمام ظرفیتنظام سرمايه
در اين راستا  نیزحدود زيادی  برای ترويج يک نوع خاص از زندگی بهره گرفته و تا

 توفیق دست يافته است. به
گرا که تمايز هويتی افراد را در فرايند خريد و مصرف تعريف سبک زندگی مدرن و مصرف

گ و سبک زندگی در ايران نیز فرهن ؛شابه فرهنگ جوامع امروز دنیا استنمايد، وجه تمی
 سمت مدرن شدن در حال تحول است.جامعه از شکل سنتی و کم و بیش دينی خود به

توان تغییرات ايرانی، می شناسانه به سبک زندگی جامعهسیبدر نگاهی آ
محسوسی را مشاهده کرد؛ تغییراتی که نشان از کمرنگ شدن و از بین رفتن 

 ای دينی و ملی دارد.هها و ارزشهای بومی در قالب باورلفهؤم
 گرايی و خريدافزايش مصرفتوان به اين موارد اشاره کرد: از جمله اين تغییرات می

 کاربردی آن، تزئینی و تجمالتی کاال بر جنبه کاالهای غیر ضروری، پیشی گرفتن ويژگی
قرار گرفتن کسب  و افزايش سهم مصرف کاالهای تجملی از کل مصرف خانوار

 1.ولويت و هدف بیشتر مردم در زندگیعنوان اولین اتصادی بهثروت و درآمد اق
بیشتر از  در بعد جهانی و در جامعه مدرن، زنان و شیوه زيست آنانبنابراين 

رسد نظر میدر ايران نیز به 2؛است ثیر پذيرفته و متحول شدهأمردان در اين فرايند ت
معنادار  اینث رابطهؤو تغییر در سبک زندگی با جنسیت ممیان تحوالت فرهنگی 

های مربوط به زندگی در حوزهدر کنار تغییرات ساختاری  ؛ هر چندشودمشاهده می
 . شودمشاهده میزيست زنانه  تغییراتی در سبک زندگی و شیوه نیز زنان

                                                           
 .1395 قهرمانی،. 1
 .1393 کرمی،. 2



66  / ( PURE LIFE, Vol.5. No.15, (Rabi' al-Thani 1440. Azar 1397. December 2018) 

شناسی اين وضعیت با کارکردهای رسانه، شواهد فراوانی در دست است در ربط
ای با محوريت رسانه اتفاق تا حدود قابل مالحظه که اين اتفاق در جامعه ايرانی

به فردگرايی،  -ويژه فضای مجازیهب -افتاده و يا در حال رخ دادن است؛ رسانه
 1.های مرجع و تغییر در سبک زندگی دامن زده استگرايی، تغییر گروهمصرف

ترين دهد عمدههای نوشتاری و تصويری نشان مینگاهی به موضوعات رسانه
های شود عبارت است از: مد و مدگرايی در زمینهعاتی که به آن پرداخته میموضو

 .ورزش و ، آشپزی، دکوراسیون خانه، موسیقیگوناگون، طراحی و دوخت لباس
 نیهای جنسیتی و س  فاوتافراد را فارغ از ت همهد کناين تبلیغات تالش می هر چند

 ؛ چرا کهز اين تبلیغات، زنان هستندزرگی اد؛ اما گروه هدف بخش بثیر قرار دهأتحت ت
  های صورت گرفته دارند.در گزينش یهای جنسیتی و خانوادگی، جايگاه مهملیل نقشدبه

تواند می ها به سبک زندگی و لوازم آنش آنبا توجه به اهمیت جايگاه زنان، نگر
 -ی مدرناسالمی و يا سبک زندگ -سبک زندگی بومی ايرانی نقش مهمی در پیشبرد پروژه

 آن داشته باشد. -عنوان رقیببه
تبلیغات  های جنسیتی و خانوادگی زنان و دختران جوان، حجم وسیعنقش

تغییرات ايجاد شده در  نیزثیر قرار دادن اين دو گروه و أساخته شده با هدف تحت ت
دنبال افزايش سطح تحصیالت، اشتغال به ط زندگی اجتماعی و خانوادگی زنانشراي

کاالهای  های مهم مصرف کنندهيکی از گروهرا به زنان، مالی و فکری لو استقال
 ها و فضای مجازی تبديل نموده است. فرهنگی تولید شده در رسانه

ها و تغییرات ايجاد شده به کمک گسترش رسانه سبک زندگی زنان و خانواده هامروز
یم که منجر به سه رزیممرزی و برونهای درونهای ارتباطی و جابجايیدر زيرساخت

    ها،وسیعی از انتخاب حوزه ديگران است، دربرگیرندهزيسته های شدن زنان در تجربه
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فراغت تا  گذران انتخاب نوع پوشش، خوراک و نحوه ترين موارد در زمینهپا افتاده از پیش
 1.انتخاب همسر، ازدواج و تشکیل خانواده است چون شیوههم موارد مهمی

رود زنان را با اين تغییرات های مجازی جنسیتی انتظار میاز آموزشیجه در نت
 د.ياری رسانمنانه ؤا ساخته و به ارتقای سبک زندگی مآشن

 افول و ارتقای موقعیت خانواده فضای مجازی و .2
 ويژههب -خانواده شود کهروشن میايرانی  هتاريخی جامع هبر گذشتمروری  با

راديو و تلويزيون تا مدت زمانی  مثلهايی بال رسانهدر ق -های مذهبیخانواده
واکنشی منفی نشان داده و کوشیده است با حفظ مرزها، خود را از آسیب آن در امان 

واقعیتی گريزناپذير و عادی ه منزلتدريج با پذيرش وضع موجود بهنگه دارد؛ اما به
 کوشیده است با آن کنار آيد. 

 های جديد نیز به سازگاری کلیايرانی با رسانه هشت خانوادتوان انتظار دامی ،بنابراين
 دهد. به آن روی گشاده نشان  ،يکی از ضروريات زندگی متمدنانه همنزلرسد و بهب

های امروزه خانواده ايرانی در سبد فرهنگی خود با فضای مجازی، شبکه
بخشی از فرآيند  خود، نوبههای مدرن مواجه است که هر کدام بهرسانه و ایماهواره
 اند.ری در خانواده را هدف گرفتهتأثیرگذا

رود عالوه بر با توجه به نقش رسانه در ايجاد و مديريت سبک زندگی، انتظار می
پیامدهای تحول منفی در سبک زندگی زنان، خانواده نیز از اين وضعیت دچار 

ايگزين شدن های بومی و جلفهؤتهی شدن سبک زندگی زنان از م؛ لذا گرددآسیب 
هايی ا آسیبهمراه ب های ملی و دينیناهمخوان با ارزشمعیارهای فرهنگ مدرن و 

های ها با فرهنگ و ارزشبه سبب ناهمخوانی اين ارزش که به زنان و دختران
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ترين بستر تربیت عنوان مهمبه -را سازد، خانوادهاجتماعی حاکم بر جامعه وارد می
 1.سازديتی و عاطفی رو برو میهای هوبا بحران -نسل آينده

 یمنسوخ از خانواده ايران یدهد رسانه و فضای مجازی، تصويرتجربه زيسته نشان می
 یدين یهادر مورد خانواده با آموزه ارائه شده یالگوها تا جايی کهدهند یارائه م
 گسیختهلجام و سامانبی هایخانواده ترويج ؛ مواردی از جملهدارند زيادیفاصله 

 جلوه عادی يکديگر، به همسران خیانت سازیعادی خانواده، ساختار مقابل در
 جایبه پاشیهم فرهنگ ترويج ازدواج، از پیش پسر و دختر جنسی روابط دادن

 2.دختران برای جنینسقط دادن جلوه عادی و ازدواج
گسترش فضای مجازی در حوزه رابطه فرزندان و والدين نیز از طرف ديگر، 

عنوان مرجع، کاهش نقش خانواده بهوجود آورده است که از جمله آن بهتی بهتغییرا
وری، از بین رفتن حريم ادلیل رشد فنکاهش ارتباط والدين با فرزند، شکاف نسلی به

 توان نام برد. فرزندان و والدين و ايستادن در برابر يکی از والدين يا هر دو را می میان
 ها، تغییر الگوی همسرگزينی،ناپايداری ازدواج مثلی ها به مسائلدر بحث ازدواج

هايی برای ازدواج و ناتوانی والدين برای آموزش به فرزندان، افزايش نداشتن مهارت
های سنگین، روابط دختر و پسر در زمان نامزدی بدون عقد، تمايل به دريافت مهريه

 وان اشاره کرد. تطلبی جنسی مردان میباال رفتن سن ازدواج و افزايش تنوع
های دينی در خانواده، دوری خانواده آفرينی آموزهکاهش نقش در حوزه دينی نیز

 .شودمشاهده میهای دينی در روابط خانوادگی رنگ شدن حريماز شريعت و کم
هايـی کـه از در میـان افـراد خانواده هـاارزشدهـد نشـان می برخی تحقیقات

کننـد، تفـاوت دارنـد؛ یکننـد و افـرادی کـه اسـتفاده نممجـازی اسـتفاده می فضـای

                                                           
يی  عطايی. 1  .1396 ديگران، وکچو
 .1391، شکربیگیر. ک: . 2



 69/  محورخانواده جنسیتی هایآموزش ارتقای در مجازی فضای جایگاه

کنندگان از فضـای مجـازی بـر حسـب  اسـتفاده نایمهـا در چنیـن ايـن ارزشهم
 1.کنندتفاوت پیـدا می -ماهانـه و روزانـه، هفتگی -مـان اسـتفادهز

ن به توامی -ثیرات مثبت فضای مجازی بر خانوادهأاز بعد ت -در نقطه ديگر
بسیاری از که چه اين اشاره کرد؛های اجتماعی های خانوادگی در شبکهگروهتشکیل 

 به خانواده اند با استفاده از اين فضاانستهخاطر دور بودن از خانواده و دوستان توهافراد ب
استحکام روابط  ای برایوسیلهرا به و فضای مجازی هتر شدو دوستانشان نزديک

کید آموزهايفای نقش چنیننند؛ همتبديل کخانوادگی  های های جنسیتی مورد تأ
های های فراوانی در حوزه نقشدينی با کمک فضای مجازی تسهیل شده و آموزش

؛ رار گرفته استهمسری، مادری، پدری و فرزندی در دسترس اعضای خانواده ق
یش از ب -فضااين از طريق نیز های همسرگزينی و رفع اختالفات زناشويی مهارت
 .قرار گرفته استدر اختیار زوجین  -گذشته

تواند به ضای مجازی در نسبت با خانواده میشود، فگونه که مشاهده میهمان
رود محتواهايی های مجازی انتظار میاز آموزش ؛ لذاافول يا ارتقای آن کمک نمايد

  -کاربران و در اختیارنموده منظور تحکیم و ارتقای روابط خانوادگی تولید را به
 د.قرار ده -زنان ويژههب

 های دینیفروکاهش و ارتقای ارزش ؛فضای مجازی .3
دين در جهان معاصر در نسبت و تعامل با مفاهیم و فرايندهای گسترده اجتماعی قرار 

 پذيرد. ثر میأتگذارد و هم ثیر میأهم ت ،اندبر اين فرايندها که زندگی را فراگرفته و دارد
چه چنان است؛هايی که دين با آن در تعامل است، رسانه از جمله پديده

 ایای ذاتی و درونی میان امر رسانهرابطه نیز مدعی است -فیلسوف فرانسوی -2دريدا
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ای مفاهیم جديدی مانند رسانهدر تعامل رسانه با دين، لذا  1؛و امر دينی وجود دارد
 شدن دين شکل گرفته است.  و مصرفی شدن ایشدن، شبکه

 ایدر خوانش انتقادی جهان رسانهدهد اجازه می نگاهی به پیامدهای اين مفاهیم
 . گفتمعاصر، از نقش منفی رسانه در گسترش فرهنگ دينی سخن 

مانند کاهش  -نیز در جامعه و خانواده ،یتغییرات رخ داده در عرصه ديندر 
شدن رنگو کم های دينی، دوری از شريعت، گرايش به فرق انحرافیسک به آموزهمت

های تبلیغ توان ردپای ارزشمی -های دينی در روابط خانوادگی و اجتماعیحريم
 مشاهده کرد.شده از رسانه را 

های رصتتوان فدر کنار تهديدهای ناشی از تعامل نوين دين و رسانه، میالبته 
در شدن دين  ایسرعت و شتاب فرايند رسانه، که اين ممتازی را نیز سراغ گرفت

  .مناسبات جديدی را شکل داده است جامعه ايرانی نیز
شدن دين اين است که دين بیش از هر زمان  ایيکی از ابعاد رسانهطور کلی، به

 ایرسانهبر اين اساس،  ؛ديگری خصلت بازنمايی پیدا کرده و بصری شده است
ی آن، کیفیت آورده و در پحالت انضمامی درآن را از حالت انتزاعی به شدن دين

 .را نیز دچار تغییر کرده است انسانتجسم و تخیل دينی و تجربه دينی 
 نیزتر ، مجازیشدهتر که دين انضمامیشدن دين، ضمن آن ایدر پی رسانه

تجربه را های رودرو، دين در حال حاضر بیش از آن که در تجربه تا جايی که شودمی
  .نمود دين را تجربهن توامی، با میانجی تصوير و صدا کرد

دهد شکل مینیز مجموعه وسیعی از فرايندهای ديگر را  شدن دين ایرسانهالبته 
تواند ای شدن دين میرسانهلذا  2؛تر شدن دين استها عمومیکه از جمله آن

                                                           
 .1387 ،الندباینقل از: هوور و به .1
 .1393 ديگران، و خدامرادی .2



 71/  محورخانواده جنسیتی هایآموزش ارتقای در مجازی فضای جایگاه

و به ارتقای  ،محور برساخت کندهای مجازی دينهای ممتازی برای آموزشفرصت
 ان منجر شود. بینش و معرفت دينی زن

های مجازی دين و رسانه -ای معاصردر جهان رسانه -بیان ديگربه
ها قادر به عدم انعکاس مفاهیم و مطالب دينی نه رسانهچون ناپذيرند؛ جدايی

های مجازی تواند در مقابل طرح و اصول خود از طريق رسانههستند و نه دين می
 رود برای تولید مفاهیم دينی و نشرانتظار می ريزان آموزشیلذا از برنامه 1؛مقاومت کند

 ای مصروف نمايند.همت ويژه -از طريق فضای مجازی -آن برای زنان و خانواده

 ازی و اوقات فراغت زنانهفضای مج .4
دنبال دهد که بهنشان می بطه با فراغت دختران و زنان جوانهای انجام شده در رابررسی

های گوناگون، هبه امکانات و سرمايان و افزايش دسترسی زيست زنبروز تغییراتی در شرايط 
 شده است. ايجاد -محتوايی به لحاظ مکانی و -هاگذران فراغت آن تحوالتی در نحوه

 شدن شدن بخش قابل توجهی از کار خانگی، کمماشینی نیز در جامعه معاصر ايرانی
يشاوندی، فراغت تعداد فرزندان و کوچک شدن ابعاد خانواده و کاهش روابط خو

 فراهم آورده است.  -دارخصوص زنان خانهبه -بیشتری برای زنان
وم فراغت پیوند با مفه معنای مدرن آن از سوی ديگر، مفهوم مصرف و خريد در

 -ويژه از سوی زنانبه -مدرن فراغتی در دنیای مصرف فرهنگی يا نزديکی دارد؛ چون
 شده است.  تبديل ت فراغتها و لوازم گذران اوقايکی از ابزار به

 هایها و سبکراغت، به رواج الگوديگر، مصرفی شدن و تجاری شدن ف بیانبه
ين در جامعه  .مدرن انجامیده است زندگی نو
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، یايران با گذران اوقات فراغت در جامعه در رابطه های انجام گرفتهپژوهش
سبب برخی از به -غتفرا زايی آن بر وجه سازندهوجه آسیب غلبه نشان دهنده

 است. -های موجود در سطح خرد و کالننابسامانی
 ،دانندترين کارکرد آن میکه برخی مهم کردهای اصلی رسانهيکی از کارطور کلی، به

توان زنان را يکی از مصرف کنندگان رو میاز همین ؛پر کردن اوقات فراغت است
 ای دانست. اصلی محصوالت فرهنگی و رسانه

با توجه به افزايش اوقات فراغت زنانه در جامعه مدرن، زنان مجال بیشتری برای ن اساس و بر اي
دهد که ريزی صحیح اين اوقات فراغت، اين امکان را میبرنامهکه  1حضور در فضای مجازی دارند

 محور بدل شود.مدار و خانوادهیتفضای مجازی به آموزشگاهی برای ترويج مفاهیم دينی و جنس
، هستند عنوان نیمی از جامعه و تربیت کننده نیمی ديگر از آنزنان بهکه وجه به اينبا ت

 2.تر را تربیت کننداندوزی معرفتی داشته و نسلی ارزشیتوانند بیش از گذشته فرصت توشهمی
 فضای مجازی و هویت جنسیتی .5

هر يک در تکوين شخصیت فرد  -شخص، فرهنگ و جامعه -گانه هويتعناصر سه
 ؛دهدهمتای فرد را تشکیل میگی بیهويت شخصی، ويژ ؛کنندايفا میش مهمی نق

گیری آن متأثر مختلف قرار گرفته و شکل ها و اجتماعاتهويت اجتماعی در پیوند با گروه
واسطه بر گرفته از باورهايی است که در عمق وجود فرد به فرهنگیو هويت  از ايشان است

 جای گرفته است. -از بدو تولد تا کهنسالی -های آنآموزهبا محیط پیرامون و  تعامل او
ای فرهنگی و اجتماعی است که فرد خود را در صحنه جا که فضای سايبریاز آن

 پذيریای برای آسیبزمینه 3،دهدهای زندگی قرار میها و سبکهای متنوع، نقشموقعیت
 شود.  شخصیتی شدن کاربرتواند موجب چندکه میاست شخصیت کاربر 
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ها یکند ويژگیبرقرار م یاينترنت یدر فضا فردهايی که در ارتباطاز سوی ديگر، 
ممکن است جرح و تعديل گردد يا  -مانند نام، جنسیت، قیافه و فرهنگ -یبنیاد

که هويت ظاهری فرد در فضای مجازی بیش از آنلذا  1؛يکسره ناديده گرفته شود
صدد بیان  هر کس در همین سبب؛ بهکندز میهای افراد برومايهدرونمطرح شود، 

 ت شخصی و مشخصاتمطرح نشدن هويبنابراين، های خويش است. مندیها و عالقهانديشه
  .شوده و رشد و استحکام آن میهای چندگانموجب تقويت شخصیت فردی در اينترنت

  پذيری بیشتری برخوردارند جوانان و زنان در اين محیط از آسیبچنین هم
 شود.تر میگیرد، اين خطر پررنگويژه در دورانی که هويت آنان شکل میبه و

ازجمله  -های عمومیهای فراوانی که رسانهبا امکانات و گزينهطور کلی، به
 انواع مختلف رفتار های جديد ود، آنان با محرکگذاردر اختیار جوانان می -اينترنت

 .آفريندخص و پیوسته متحولی را میچنین فضايی هويت نامش که شوندآشنا می
يتي بررسی مباحث در اثر خود که بهکاستلز  دد تبیین ، در صپرداخته استهو

افزايش آمار طالق،   زن و مرد، هسال اخیر در رابط 40 اين نکته است که تحوالت
 یو مسائل یگرايجنس، افزايش اشتغال زنان، رواج همیسنت سست شدن خانواده

از تحوالت هويت  یناش ،بیش از هر چیز ش داشته و اين نقشنق از اين دست
 2است. یجنس

يید أهای جنسیتی و تقويت تعريف مورد تصیانت از هويت و نقش ،از همین رو
ريزان آموزش از دين از چیستی و کیستی زن، از جمله محورهايی است که از برنامه

 رود.طريق فضای مجازی انتظار می
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 جنسیفضای مجازی و اخالق  .6
 ته شده و مختصاتهای جدی با گذشرابطه زن و مرد در عصر ارتباطات دارای تفاوت

 رتباط با هم رابطه برقرار می کندافراد برای نفس ا ؛ بر اين اساس،جديدی يافته است
صورت  یجنسیت در اين ارتباط تأثیر دارد؛ در اين ارتباطات تبادل عاطف که

 شود.یتبديل م یبه جنس یاز عاطف رابطه -و در حالت شديدتر -گیردیم
را  هايیدر ارتباطات مجازی می توان ديوارها را شکست و به حوزه خصوصی ديگران وارد شد و حرف

 اين تحول معنايی و کارکردی طرح کرد؛چهره بگويند، که افراد حاضر نیستند در ارتباط چهره به
 اده، اخالق جنسی و روابطکرد خانوهای اخیر در ساختار و کارارتباط در کنار تحوالت دهه

 کارشناسی را برانگیخته است.  نی بسیاری از فرهیختگان و جامعهنگرا اجتماعی
 هاتحوالت ايجاد شده را ناشی از تغییر در نظام ارزشی و نگرش -اهل نظر -بر اين اساس

یر ترين تأثمهم هستند؛دانند و برای رسانه در پديدآوری آن سهم بسزايی قائل می
روابط  یسازی، عادیاخالق جنس هو فضای مجازی بر حوز یتصوير یهارسانه
 خارج از چارچوب ازدواج است. یجنس

  جوانان مبتال  هدربارگروه تحقیقات مديا اسکوپ که  یتحقیقاتعنوان نمونه؛ به
 یعطبی یآنان به امر یرا برا یها روابط جنساين برنامه دهدمینشان  داده،به سکس انجام 

  1.روابط بوده است اين نوع درصد آنان به 75همین نکته علت اقدام  کهتبديل کرده 
 ،2نگاری و پورنوگرافیترويج رفتارهای شهوانی، روابط جنسی آزاد، هرزهبر اين اساس، 

ترويج فرهنگ  اختالل در مناسبات جنسی،ديگر، سازی خیانت زوجین به يکعادی
 در رسانه و فضای -مثلثی و های ضربدریی مقوله عشقسازعفتی و عادیحیايی و بیبی

  3.هايی را برای حوزه اخالق جنسی رقم زده استآسیب -مجازی
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های خاص ويژگی هاينترنت به جوی دامن زده است که در سايطور کلی، به
  1.انجامدهای جنسی در کاربران خود میگیری ناهنجاریبه شکل -تدريجبه -خود

 جامعه در زيبايی استانداردهای تغییر و بدن از تصور موضوع در آمده پديد تحوالت کهچنان
 با آرايشی مواد کنندهمصرف  هفتمین و جهان زيبايی جراحی کشور دومین به را ايران که ايرانی

 .است پذيرفته تأثیر فضا اين از ،کرده تبديل -میالدی 2007 سال در -دالر میلیارد دو حدود
 هدف با همسران یگاه که -علنی سکس -پورنو هاییلمف چنین مشاهدههم

 و یجنس هذائق تغییربه تواندمی آورند،می روی به آن یجنس روابط به بخشیدن گرمی
 در نحوی که؛ بهبینجامد آنان جنسی یمنديترضا هآستان و مطالبات افزايش

 شده دتشدي ینیازها اين یارضا از همسران میان متعارف جنسی روابط ،مدتدراز
 .يابدمی افزايش خانواده محدوده از خارج جنسی روابط نتیجه در و ،است ناتوان

 نامتوازن ترشح به -یمجاز شبکه در -2سکسگیری کلی، در يک نتیجه
 تأثیرات مغز یهافعالیت بر که انجامدیم 5سروتونین و 4دوپامین ،3تستوسترون

 6.شودیم ظاهر آن از یناش یروان التاختال نیز خواب هنگام کهچنان دارد؛ نامطلوبی

 بخشینقش آن در معناسازی و هویتفضای مجازی و  .7
 ؛خیال و واقعیت را حس نکندمیان ز یتمی -فرد -شودوری در رسانه باعث میغوطه

از و کاربر  ،همه حواس درگیر اين فضاست در هنگام کاربری فضای مجازی چرا که
 .جهان را درک می کند منظر مجازی
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کاالهايی  -صرفاً  -های اجتماعی ابزار و يابايد توجه داشت که شبکه ،ز سوی ديگرا
 هويتپیرامونی نیز در بازتعريف  محیطو فرهنگی نیستند؛ بلکه ساختار احساسات 

همین سبب، هب 1است؛ ذهن فضای و فرافضا نوعی مجازی چون فضای نقش دارند؛
 ها در تولید و توزيع و کاربسترسانه جانبههمعنای گسترش نقش و حضور همای شدن بهرسانه

 2.معانی و نمادها است؛ يعنی کل سیستم معناسازی توسط رسانه در حال شکل گرفتن است

 مجازی و انزواگزینی و فردگراییفضای  .8
 انجامدمی واقعی یکاهش روابط اجتماعبه ست مستمر و پیوسته در جهان مجازیزي

 .گردندنمیشوند که متوجه گذر زمان می رق در اين فضاکاربران چنان مستغ تا جايی که
 شرح زير است:به -در اين ارتباط -انجام شده مطالعاتنتايج 

 از ويژه به -اجتماعی روابط ايجاد اساسی عوامل از يکی فیزيکی نزديکی -
 در تواندنمی اجتماعی روابط رو اين از است؛ -آن عاطفی و صمیمانه نوع

 3شود. دبازتولی مجازی فضای
روابط جای دوستان و نزديکان را گرفته و جايگزين  اينترنت در زندگی اجتماعی -

های انسانی و عاطفی با ديگران به روابط در تعامل؛ لذا دوستانه و فامیلی شده است
ها، وریاکه در نتیجه گسترش فن استچهره، گرم، صمیمی و عاطفی نیاز چهره به

ها وقت خود را در چنین افرادی که ساعتهم ؛يابدمین اين نیاز انسانی کاهش میأت
 ؛نهندهای اجتماعی را زير پا میشبسیاری از ارز ،گذرانندهای اينترنتی میسايت

 4آورد.های فردی روی میهای اجتماعی خود را کنار گذاشته و به فعالیتکه فرد، فعالیت چرا
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برعکس کاربرانی  ؛تبط استبا پیوند ضعیف اجتماعی مراستفاده زياد از اينترنت  -
ارتباط  ای با والدين و دوستانشانطور عمدهکنند، بهکه از اينترنت کمتر استفاده می

گاه کاربران اينترنت از افسردگی و انزوای اجتماعی شايد هیچ؛ البته بیشتری دارند
آن را تأيید نکنند؛ اما ماهیت کار با  در صورت آگاهیيا آگاه نباشند و  ،خود

دنیای اجتماعی در آينده، ؛ لذا کندست که فرد را در خود غرق میترنت چنان ااين
های و جذابیت نت با توجه به رشدکه اينتر ؛ چرارسدنظر میبهمنزوی  یدنیاي

 .کندمیاد ساخته و جانشین والدين خود معترا به کاربران ،کندکاذبی که ايجاد می
با کنند تا  از اينترنت استفاده خلوت آرام ودهند در محیطی ترجیح می کاربران -

های مدت جلوگیری کرده و هزينههای طوالنیاز اتصال تمرکز و سرعت بیشتر
مدت، ر طوالنیگزينی دحاصل از آن را کاهش دهند؛ اما اين نوع خلوت

  :را در پی دارد -گیری و افسردگیمانند گوشه -برخی مشکالت روانی
 -های اينترنتیند که آسانی ارتباطاگرانی را داشتهشناسان اين نبسیاری از روان

رت آنالين با صوتنهايی بگذرانند و بهدارد زمان بیشتری را بهافراد را وا می -بساچه
قیمت چنین با برقراری ارتباط سطحی، اين کارها را بههم ؛ها صحبت کنندغريبه

 و دوستانه انجام دهند. خانوادگیهای رو و ارتباط در گوهای رواز دست دادن گفت

های واقعی تر از ارتباطهای اجتماعی از طريق اينترنت، ضعیفارتباطبنابراين، 
 1.انجامداست و در درازمدت، به انزوای اجتماعی فرد می

گاهانه از پیامدهای فضای مجازی است یفردگراياز طرف ديگر،   کهچه اين ؛خودآ
در  یاهمیت فرد و حیطه خصوصمشهود است، گسترش  یمجاز یدر فضاچه آن

 2.است یبرابر جمع و حوزه عموم
                                                           

 .115-142. صص ،1387 شجاعی،. 1
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نه توافق و  -اساس تمايالت فرد بر هاکه در اين فضا، گزينش برنامه جااز آن
 یافراد در فضا ؛ لذاشودگیرد، به فردگرايی دامن زده میصورت می -یگروه
امکان با  -توانند حضور داشته باشندیدر عین حال که در جماعات م یمجاز

يت واقعی خود را جدا از ديگران و توانند در همان حال خود یم -پنهان کردن هو
ترين روح و شخصیت یپنهان سازدمیرا قادر ی، کاربر اين ويژگ؛ تنها حس کنند

 فعلیت برساند.خود را به
فردگرايی، انسان مدرن را  -مثابه يک ظرفیتاز جنبه مثبت و به -طور کلیبه

های ه و مسئولیتساخت زندگی خود قرار دادتری نسبت بهنهدر موضع فعاال
فرد در دوران مدرن بايد نقش  دهد؛ به اين معنی کهفرد قرار می بیشتری بر عهده

های ها و انتخاباش داشته و پیامدهای گزينشتری را در ساخت زندگیفعاالنه
 1.خود را بپذيرد

 -مخاطب -اب در اختیار افراد استید و انتختولید، بازتول کهبا توجه به اين
 ،در ساخت يا انتخاب محتوا هستند کهکاربرانی بلکه ؛ نیستساکت و منفعل 

های موجود دست به فرد در زندگی مدرن از میان امکانا ؛ لذدکننفعال عمل می
های خود را اقب انتخابها و عوتر از زندگی سنتی، پیامدانتخاب زده و مسئوالنه

عنصر اراده، انتخاب و نیز حتی در رفتارهای دينی و اخالقی  يعنیاين که  پذيردمی
 2.يابدمسئولیت اهمیت خاصی می

 در قالب -ددههای آن، به زنان امکان میاين ويژگی برآمده از فضای مدرن و رسانه
گاهانهدست به انتخاب -های مجازیآموزش  و دينداری زدهتری گرايانهتر و ارادههای آ
 تری را تجربه کنند.افتهتعمیق ي
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 زداییفضای مجازی و بازداری .9
 -برخی جرائم هر فضای سايبر، موجب ارتکاب گستردظرفیت باالی ارتکاب جرم د

 .شده است -ويژه جرائم سايبری و جنسی مجازیبه
های روابط يکی ديگر از ويژگی گمنامی و نامرئی بودن کاربرانبر اين اساس، 

های جدی اخالقی و روانی و کاهش یدايش آسیباينترنتی است که موجب پ
جار اخالقی و ضداجتماعی داری و بازدارندگی کاربران در برابر اعمال ناهنخويشتن

 خود بر را نقابی هر تواندمی -کاربر -سايبر فضای در نحوی که؛ بهخواهد شد
 رسوا و شناسايی از کهاين نبدو دهد انجام يا بگويد خواهدمی چه هر و بپوشاند

 1باشد. داشته ترسی ،شدن

ینی .10  فضای مجازی و اعتیادآفر
 -کلی طوربه -نفس وبه روابط پايدار و صمیمی با ديگران، نداشتن اعتماد فقدان

های گوناگون زندگی، زمینه را برای اعتیاد افراد به اينترنت شکست در عرصه
 2.کندفراهم می

شی برای فرد و جامعه در پی داشته بخاعتیاد به اينترنت، نتايج و پیامدهای زيان
 همراههای شديد جسمانی، مالی، خانوادگی، اخالقی، اجتماعی و روانی را بهو آسیب

گیری اجتماعی، يکی ديگر از پیامدهای اعتیاد اينترنتی، دارد. افزون بر کناره
 مشکالت خانوادگی و تأثیر آن بر روابط زناشويی، والدين و فرزندان است. 

                                                           
 .16 ، ص.1389صادقی،  .1
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تفاوت میانگین اعتیاد به اينترنت  -دهدنتايج يک پژوهش نشان می -چنینهم
صورت که میانگین اعتیاد ؛ بدينه استپاسخگويان دختر و پسر معنادار بود میاندر 

 1.ه استپاسخگويان دختر، بیشتر از پسر بود میانبه اينترنت در 

 هافضای مجازی و شكاف نسل .11
کرده و اکنون شکاف میان نسل دوم و سوم ها را بیشتر اينترنت، شکاف میان نسل

 .شوندمتوجه نمیای که زبان ديگری را گونهشده است؛ به مند به اينترنت نیز آشکارعالقه
 شودمشاهده میها، های جديد به عرصه خانوادهوریافنامروزه با ورود وسايل و 
 یکه حرفدون آنب نشینندیدر کنار يکديگر م یمتماد یهاکه والدين و فرزندان ساعت

 یهااجتماعی و تجربه یهادلیل داشتن تفاوتدو نسل به ؛ بر اين اساس،گفتن داشته باشند یبرا
 2.کنندیرا از ديدگاه خود نگريسته و مطابق با بینش خود آن را تفسیر م یزيستی مختلف، زندگ

 های اجتماعی زنانپذیری و ارتقای سرمایهفضای مجازی و تسهیل جامعه .12
نیز با تسريع و تسهیل برقراری ارتباط و تعامالت افراد و  رنت و فضای مجازیاينت

آمده از زندگی مدرن، ورود اعضای  پديد های مکانی و زمانی  محدوديت برداشتن
دلیل فرايندی که به ؛ت بخشیده استپذيری آنان را سرعخانواده به اجتماع و جامعه

    -فراد خويشاوند و بیگانهخانواده با ديگر ا عدم سهولت و امکان برقراری ارتباط افراد
 کندی صورت گرفته و با مشکالتی مواجه است. به -امروز در جامعه

با مديريت اين فضا از سوی والدين و ايجاد فضاهای مناسب برای برقراری 
 ترعتر و سريتوان فرزندان را با مديريتی آگاهانهمی ،ارتباط آگاهانه با ديگر افراد و بستگان

 .اجتماع وارد نمود عرصهبه
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توانايی حضور  ،يی که برای افرادهاترين ظرفیتاز سوی ديگر، در زمره مهم
حاکی از  هانتايج پژوهش ؛است 1کند، سرمايه اجتماعیثر در جامعه ايجاد میؤم

بر سرمايه اجتماعی زنان و  یت و کمیت استفاده از فضای مجازیاست که کیفآن 
بدين معنا که هر چه میزان استفاده از فضای مجازی  ؛داشته است ثیرأت خانواده

ی واقعی و ارتباطات اجتماعی که ناشی از ارتباط افراد در دنیا سرمايه ،بیشتر باشد
 2.کندمی کاهش پیدا نیز رو در رو است

 فضای مجازی و امنیت زنان .13
رای اجتماعی کافی بآيد که احساس عدم وجود امنیت یها چنین برمپژوهش یهااز يافته

البته از جنبه ديگر، فقدان حضور  3؛وجود دارد -یمجاز یدر فضا -بسیاری از کاربران زن
 ياری رساند. زنان تواند به افزايش امنیتپذيری آنان میفیزيکی زنان و کاهش دسترس

 فضای مجازی و هویت ملی .14
 ؛است -اساسیمسئله  -فرهنگی جهانیرشد تک ،4در ارتباط با مقوله جهانی شدن

 شودها تبلیغ میهای روابط عمومی آنهای جهانی غرب و شبکهفرهنگی که از سوی رسانه
 5.کند که چه بپوشند، چه بخورند، چگونه زندگی و چگونه فکر کنندو به مردم ديکته می

سازی فرهنگ انقالب اسالمی ايران و فرهنگ جهانی میانيکی از ابعاد جدال 
 ؛گی و تالش برای غلبه فرهنگی استزدايی فرهنازی فرهنگی، هويتآمريکايی، در معناس
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 .1395 پوری،ولی؛ 1395 ديگران، و انصاری: ک. ر. 2
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4. Globalization 

5. Yang, 2001, p. 14. 
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های همسو و همگن با کوشد ارزشفرهنگ مسلط غربی میدر چنین وضعیتی، 
  .ترويج کند -از جمله ايران -های خود را در کشورهای اسالمیآرمان

شود موجب می گیری اجتماعات در فضای مجازیاز سوی ديگر، شکل
اين بدان  ؛اهمیت شودکم رنگ و بی -تدريجبه -هان واقعیاجتماعات در ج

يت همین جهت هويت شود و بهبخشی افراد، متکثر و متنوع میمعناست که منبع هو
 .شودتدريج تضعیف میملی و انسجام اجتماعی يک جامعه به

های فیزيکی در نیاز به جابجايی عنوان يک ظرفیت، فقداندر نقطه مقابل و به
 شود که مرزهای سیاسی و جغرافیايیازی باعث ايجاد شبکه عظیمی از افراد میفضای مج
 .کنندرنگ میمرزهای فرهنگی را کم یشکنند و گاهمی را در هم

سازی و همگرا شدن ساليق مختلف در قالب امکان يکدستبر اين اساس، 
 سمتی بهکه تنوعات فرهنگ کندايجاد میهای مجازی اين فرصت را ها و گروهکمپین

 دهی شوند.های ملی جهتتقويت ارزش
 ایتوانند نقش سازندهدهد زنان میتجربه تاريخی انقالب اسالمی نشان میکه نتیجه آن

 بستر مناسبی برای اين مهم است. نیز فضای مجازی  کهدر ارتقای هويت ملی داشته باشند 
 های ملیفضای مجازی و کنترل .15

هرم  فقدانچهره و ها، نبود ارتباط چهره بههويت علت مبهم بودنبه یمجاز یفضا
 یاخالق یهایروها و کجاز هنجارها و ارزش یبراي تخط یمساعدقدرت، محیط 

 است.  یو عقیدت
 وقتی در ،شودجامعه حضورشان پذيرفته نمی هايی که دراز سوی ديگر، جماعت

 های رايجچنین کنترلمه ؛شوندمی تندروتر -اصطالحبه -شوندوارد میمجازی  فضاهای
 گیرد، در فضای مجازی مؤثر نیست.طور معمول صورت میدر مورد رسانه که به

نظارت در سطوح فردی، خانوادگی،  -هادر مورد استفاده از رسانه -طور کلیبه
 مواجهه با اما در ؛گیردصورت می -رت منفرد يا ترکیبیصوبه -گروهی و در سطح دولت
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قدر کافی کاربرد ها يا امکان ندارد و يا بهاين نظارت ازیاينترنت و فضای مج
 تواند تهديدهايی را برای زنان ناشدگی فضای مجازی میاين کنترل ، کهندارد

 همراه داشته باشد.به

 گراییفضای مجازی و گذر از نخبه .16
خاطر مخاطب عام به اطالعات تبديل همحور است و دانش را باطالعات ،رسانه

 توانمی ،استها، ذائقه مخاطب جا که مالک انتخاب و ايجاد برنامهاز آن لذا ؛کندیم
  1دانست.گرايی و گذر از دانش نخبگانی به دانش عمومی جهان مجازی را خاتمه نخبه

 مباحثو  یعلم یمانورها یبرا یمجال کمتر رسدنظر میدر چنین وضعیتی به
تواند مخاطبان اين ويژگی می ؛شودیهای مجازی فراهم مدر رسانه یعمیق و جد

 های دينی مجازی فراهم آورد.تری از میان زنان را برای آموزشتر و گستردهعام

 مدار،خانواده سمت تربیتدهی فضای مجازی بههای جهتها و سیاستبایسته
 گرامحور و جنسیتارزش

زنان و تربیت  گرا و متناسب با نیازهایهای دينی جنسیتمنظور ارتقای آموزشبه
 را در دستور کار قرار داد: زيرهای توان سیاستمدار آنان، میمحور و خانوادهارزش
از طريق آموزش  یمجاز یفراهم نمودن امکان حضور اقشار مختلف زنان در فضا .1

 ؛ای اعضای خانوادهو افزايش سواد رسانه مطلوب زنان به اينترنت یتوسعه دسترس ی،همگان
 یافاخر با رويکرد دينی در زمینه مسائل زنان و خانواده در فض یو محتواها تولید قالب .2

و اختصاص  -های اجتماعی مجازیگروه و ایهای رايانهاعم از بازی -مجازی
 ؛های الزم در خصوص فضای مجازیبخشیدرسی به آگاهی هایبابخشی از کت
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هیا ساختن با م محورخانواده یمجاز یاجتماع یهاها و شبکهتشکیل کلوپ .3
 ؛والدين و فرزنداناعم از  يک خانواده یاعضا امکان حضور و فعالیت مشترک

و حضور  یالزم جهت حفظ و مراقبت از حريم خصوص یهاارائه آموزش .4
 ه؛ای مجازی به زنان و اعضای خانوادمنانه در فضؤعفیفانه و م

حوزه و  در اين 1راهبردیمطالعات و انجام  نظریهای ام برداشتن در رفع خألگ .5
گذارانه و نیز شناسانه و سیاستلهئهای مسو پژوهش یگسترش تحقیقات علم

که با عینیت رابطه  یکاربردتبديل مفاهیم انتزاعی به مفاهیم  -یتبديل یهاپژوهش
 ؛ثیرات آن بر زنان و خانوادهأدر خصوص فضای مجازی و ت -کنندیمستقیم برقرار م

 هایانديشانه و تدوين شاخصآينده هایمشیايجاد الگوها، نظامات و خط .6
  ی؛مجاز یحفظ امنیت زنان در فضا یبومی و قوانین الزم و مناسب برا

و نیز  -های خارجیمنظور آموزش زبانگیری از فضای مجازی بهبهره .7
ها و استفاده از عنوان پل ارتباطی با ساير ملل و فرهنگبه -زبان فارسی

 ؛المللیهای دينی در گستره بینو آموزش یهای آن برای انتقال فرهنگظرفیت
گری از میان محتواهای های گزينشتقويت تفکر خالق و تمرين مهارت .8

 ؛مختلف و تقويت روحیه بازداری در زنان و اعضای خانواده
های نظارت و کنترل والدين بر فرزندان و ايجاد ارتقای سیستم .9

 ؛زیهای الزم ملی در مقابل مخاطرات فضای مجامحدوديت
تر گیرانهمند و هوشمندانه و وضع قوانین سختهای هدفانجام نظارت .10

 ؛جهت برخورد با مجرمان جرائم اينترنتی و بزهکاران فضای مجازی
 ايجاد تناسب منطقی میان حضور در فضای مجازی با دنیای واقعی و گذراندن .11

 ؛ا فرزندان در فضای بیرون از خانهب اوقات بیشتر
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نهادها  هترين سیاست حاکم بر همعنوان مهمحوری بهمکید بر خانوادهأت .12
ها، روحانیت، نخبگان، نهادهای دولت، رسانه کانونی توجه هو نقط

 خانواده؛مردمی و حتی 
مديريت صحیح اوقات فراغت، تقويت نشاط و ارتقای احساس مسئولیت  .13

  ؛تمايالت مجرمانه یگیرشکل همنظور کاهش زمیناجتماعي به
های ر امر تبلیغ دينی در فضای مجازی و ايجاد تشکلمحوری دمسئله .14

، مانند روابط زوجین بر موضوعات کوچک، متمرکز دولتی در تبلیغ مجازی غیر
 ؛هاتر بچههای خانوادگی و مسائل دخمسئله عفاف و حجاب، بحران

 های متنوع اشتغال و تحصیل برای زنان در فضای مجازیفراهم کردن فرصت .1۵
 .آسیب برای خود و خانواده کمترين با رعايت

 گیرینتیجه
 جذابیهای همراه دارد، فرصتکه بهی ای مجازی در کنار تهديدهايرسد فضنظر میبه

گاهی و بینش زنان از طريق سامان  مندفهايی اصولی و هددادن آموزش برای ارتقای آ
 فراهم می کند. 

ار گذاشتن با کن های موجود در آنمجازی با ظرفیت اينترنت و فضای
 های سمعی و بصریهای زمانی و مکانی و با امکان استفاده از تمام قالبمحدوديت

 ای و تسهیلزنان نیز با ارتقای سواد رسانه .؛تواند نظام يادگیری را متحول سازموجود، می
 -بیشتر از گذشته-رانه و برخورداری از اوقات فراغتدسترسی به امکانات فناو

گاهیا برای بهرههای ممتازی رفرصت يابی گیری از فضای مجازی در راستای آ
  اند.افزايی و ارتقای معلومات دينی يافتهو بینش
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 ها و تهديدهایتحلیل درستی از اين ظرفیتبه که پیش از هر اقدامچه مهم است اينآن
منفی دور از پیامدهای هايی بهها و برنامهسیاست تا بتوان يافتفضای مجازی دست 

 هایهنوز فضای مجازی و کارکردها و کژکارکردی نمود؛ البتهريزی يا با حداقل آسیب طرح و
تبديل نشده  -چنان که شايسته استآن -ايرانله فرهنگی جامعه ئآن به سوژه و مس

 اسبی برای آن انديشیده نشده است.متن و راهکارهای
 کوينی هر يک از دو جنسهای تهای دينی بر ويژگیکید آموزهأچنین با توجه به تهم

های جنسیتی از يک سو و نیز تناسب يا تنافی برخی دهی آن در نقشثیرأو ت
ود از رخصايص فضای مجازی با اين اوصاف جنسیتی از سوی ديگر، انتظار می

سازی هر چه بیشتر فضای مجازی در مسیر تعالی زنان اين مناسبات برای کارآمد
 بهره گرفته شود.
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