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چکیده

پارادایم غالب در جامعهشناسیی خیانواده در اییران ،میتنیبیر ایین اییده کلیی اسیت کیه خیانواده ،کیانون
پدرساالری است و زنان در خانه ،در انقیاد جنسیتی بهسر میبرند و زیر سلطۀ مردانیه گرفتیار شیدهاند .در
تأیید این دیدگاه ،حجم گستردهای از کارهای پژوهشی در سالهای اخییر انجیا شیده اسیت .بااینهمیه،
پژوهش حاضر در پی شناسایی الگوهای انقییاد و انفعیال زنانیه نیسیت بلکیه بیرعک  ،بیهدنیال مطالعیۀ
راهیردهای مقاومت زنان در مقابل قدرت مردانه در خانه است .این پژوهش در پی یافتن پاسخ این پرسش
است که «زنان چگونه از فرهنگ بهعنوان ابیزاری بیرای مقاومیت و تییییر تیوازن قیدرت در خیانواده ب یره
میگیرند» .دراینراستا ،بیا  63زن متأهیل در شی ر ت یران مصیاحیه شید .روپ پیژوهش ،کیفیی و شییو
نمونهگیری ،هدفمند بود .یافتههای پژوهش نشان داد که زنان از راهیردهایی مانند «مییارزه بیر سیر معنیا»،
«رمزگشاییهای تقابلی»« ،بازی دوگانه با کلیشهها»« ،نمایش تمکین» ،و «مقاومت از طریق سینت» بیه
مقاومت فرهنگی در خانواده میپردازند تا از این طریق ،بتواننید قیدرت مردانیه در خانیه را م یار و تیوازن
قدرت را برقرار کنند .راهیردهای گوناگون مقاومت ،نشاندهند این است کیه «منیاب مقاومیت» زنیان در
خانواده ،متکثر است .مقاومت در خانواده ،هیچ جایگاه و کانون مرکیزی نیدارد و در عرهیههای مختلی
بهگونهای نامتمرکز عمل میکند .نقاط مقاومت در خیانواده ،پراکنیده و سییال اسیت و در قالیب شییکهای
مویرگی از خردهمقاومتها عمل میکند .این موارد ،گویای این است کیه عاعمیال قیدرت فراگییر و سیلطۀ
کامل مردانه در خانواده ،دستکم در نسلهای جدید زنان ،کمتر میتواند شاهدی برای خود پیدا کند.
کلیدواژهها :قدرت ،مقاومت ،خانواده ،فرهنگ جنسیتی ،پدرساالری ،خشونت نمادین ،مطالعات زنان
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مقدمه

مسئله ما در پژوهش حاضر ،این نیست که مناسیات قدرت در خانه چگونیه «بیهنف میردان»
تثییت میشود ،بلکه در پی پاسخ به این پرسش هستیم که «مناسیات قدرت در خانیه چگونیه
«بهنف زنان» درحال تیییر است؟» .قدرت زنان ایرانیی در دوران کنیونی ،بیا قیدرت زنیان در
یکصد سال پیش ،قابلمقایسه نیست و این نکتۀ بسیار م می است .اگر به حدود یکصد سال
پیش و زمان مشروطه برگردیم ،درمییابیم که زنان ایرانی از ابتداییترین حقوق انسانی محرو
بودند (ملکزاده .)13 ،0648 ،آنها حتی «حیق تحصیی ت ابتیدایی» در حید خوانیدن و
نوشتن هم نداشتند ،چیه رسید بیه حیق اشیتیال ییا حیق انتخیا همسیر در هنگیا ازدوا
(تا السلطنه80 ،0636 ،؛ کولیور رای 016 ،0646 ،؛ ساناساریان .)82 ،0640 ،زنیان در
این دوران و تا دههیا سیال بعید از آن ،حتیی «حیق ریی» هیم نداشیتند و در کنیار مجیانین و
دیوانگانی قلمداد میشدند که مجاز به ریی دادن نیستند (کرمانی.)303 ،0641 ،
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

0

دوره  ،41شماره 4
بهار 4111
پیاپی53

بااین همه ،زنان ایرانی پ

از انق

مشروطه ،بنییادی ترین ریشیۀ سیرکو زنیان را

فقدان سواد و آگاهی آنان دانسته و نخستین گا های میارزه بیرای عیدالت جنسییتی را بیا
ت پ برای گرفتن حق آموزپ شروع کردند؛ راهی که با سختی های بسیاری همیراه بیود
َ
(بامداد .)08 ،0601 ،در دورانی که بیبی خانم استرآبادی ،نخستین دبستان دخترانیه را
با نا «دبستان دوشیزگان» پ از انق

مشروطه و در سال  0843در خانۀ خود در ش ر

ت ران بنیان گذاری کرد ،درس خواندن زنان ،چنان برای مردان آن روزگار سخت و سنگین
می نمود که آن را آشکارا نشانۀ گسترپ فساد در جامعیه به شیمار آوردنید و در مقابیل آن
ایسییتادند (محیییوبی008 ،0631 ،؛ قییویمی .) 068 ،0638 ،در همییین دوران ،شیییخ
فضلالله نوری ،بر سر منیر گفت « :بیر ایین مملکیت بایید گریسیت کیه در آن دبسیتان
دوشیزگان باز باشد و حاضران هم با این سیخنان ،زار زار میگریسیتند» (می ،0643 ،،
 1.)81پ ازآن ،بیبیخانم استرآبادی را تکفیر و مدرسه را هم تعطییل کردنید .بیا بیاال
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1همچنین بنگرید به :آرشیو برخط «دنیای زنان در عصر قاجار» وابسته به دانشگاه هاروارد ،خاطرات خدیجیه افضیل وزییری؛
معلم مدرسه دوشیزگان و دختر بیبیخانم استرآبادی ،از مجموعه «مه لقا م  :»،سند شیماره  ،00082 32هیفحات 00 ،01
و  ،86ب من .0636

گرفتن درخواست ها برای تحصیل دختران ،شیخ فضلالله نیوری ،ایین بیار فتیوا داد کیه
« تأسی

مدارس دخترانه ،خ ف شرع اس

اسیت» (ناهیید .)02 ،0631 ،بااینحیال،

میارز زنان متوق نشد و ادامه یافت ،تاجایی که چند دهه بعد ،نه تن ا مدرسه رفتن ،بلکه
حتی دانشگاه رفتن زنان ،به امری بدی ی در ایران زمین تیدیل شد؛ راهی که منجر به تولید
بسیییاری از دسییتاوردهای دیگییر ،همچییون حضییور اجتمییاعی ،فرهییت های اشییتیال ،و
خودکفایی اقتصادی برای زنان ایرانی گردید.
از آن روزها تا به امروز ،بیش از یکصد سال گذشیته اسیت و موقعییت زنیان امیروز ایرانیی
نسیت به چند دهۀ گذشته بسیار تیییر کرده اسیت .هرچنید در دور کنیونی نییز تیا رسییدن بیه
«برابری جنسییتی»  ،راهیی طیوالنی در پییش اسیت امیا نمی تیوان انکیار کیرد کیه بسییاری از
«آرزوهای زنان» د ر یکصد سال پیش ،اکنون به «بدی یات زمانه» ما تییدیل شیدهاند .در چنید
دهۀ اخیر ،هم خانواد ایرانی تیییر کرده و هم موقعیت زنان و سطح خواستههای آنها دگرگیون
شده است اما نکتۀ م م و کلیدی این است که پارادایم غالب در جامعه شناسی خانواد ایرانیی،
ً
تقرییا تیییری نکرد ه است .پارادایم غالب در جامعه شناسی خانواد ایرانی ،همچنان متکیی بیر
ً
این اید دیرینه است که زنان در خانه« ،ذاتا» فاقد قدرت بهشمار می آیند؛ زیرا خانواده ،کیانون
پدرساالری است .پدرساالری هم نوعی ساختار سیلطه و انقییاد جنسییتی تلقیی میشیود کیه
چنان فراگیر است که بهراحتی نمی توان از دست آن خ هی یافت (مکی .)8103 ،بااینهمیه،
در کنار این «روایتهای پدرساالرانه» از خانواد ایرانی ،میتوانیم از چشم انداز دیگری نیز بیه
خانواد ایرانی بنگریم و آن ،توجه به ریزقدرت ها در شیکۀ میویرگی روابیط قیدرت در خیانواده
است که میتواند مناسیات پدرساالری موجود در خانه را بههم بریزد.
به زعم ما ،ریشۀ کشمکش و تضاد در خانواده ،ناشی از توزی نابرابر قدرت بین زن
و مرد است که آن ها را در موقعیت های فرادست /فرودست قرار می دهد و همین عامل،
خانواده را به کانون اعمال قدرت و مقاومت تیدیل می کند .دراین راسیتا ،تأ کیید میا در
ُ
پژوهش حاضر ،بر مطالعۀ مقاومت های 1سیال و متکثر زنان در سطو ،خ رد و در فرایند

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1منظور از «مقاومت» در این نوشتار ،کنشهای «فردی یا جمعی» و «آشکار یا پن انی» است که در راستای بیهچالش کشییدن
ساختارهای قدرت در خانواده عمل میکنند؛ کنشهایی که نهتن ا «تابعیت و انقیاد» را نفی میکنند بلکه «اییدوولوییهایی» کیه
از این «تابعیت» حمایت میکنند را نیز بهچالش میکشند (ویتز.)311 ،8110 ،
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زندگی روزمره است .دغدغۀ ما در این مقاله ،مطالعۀ فرودستی و انفعال زنان نیسیت،
بلکه روایت قدرت ها و مقاومت های ریز و پراکند زنان در خانه است .بیه همین دلیل،
در پی بررسی «مناب ساختاری» قیدرت (ماننید قیدرت اقتصیادی ییا اشیتیال زنیان)
نیوده ایم بلکه به دنیال مطالعۀ الیه های عمیق تر و تحلیل نقاط بی شماری از رویارویی و
نیردهای پن ان بین زوجین و مطالعۀ کانون های بی ثیاتی در خانواده بوده ایم که همواره
می توانند تیییر کنند .به زعم ما ،روابیط قیدرت و مقاومیت در خیانواده ،بسییار پوییا و
شکننده است .در خانواده ،اگر اعمال قدرت هست ،مقاومت هم هست و این یک نیرد
بی پایییان بییر سییر منییاب ارزشییمند اسییت؛ نیردهییایی کییه در حییوز «فرهنییگ» ،بنیییان
مشروعیت بخش پدرسیاالری در خانیه را بیه چالش می کشید و بیا بیه زیر کشییدن آن،
مناسیات جدیدی می آفریند.
دراین بین ،پرسش م می که در مورد سازوکار قدرت در خانواده پدید میآیید ،بیه شییو
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رویارویی افراد با آن مربوط میشود .زنان نیز همچون گروههای اجتماعی دیگر ،در مقابیل
قدرت اعمالشده بر آنها در خانه مقاومت میکنند؛ مقاومتهیایی کیه الیتیه کمتیر میورد
مطالعه قرار گرفته است .بهتعییر فوکویی ،هرجا قدرت وجود دارد ،مقاومت نیز وجیود دارد
(فوکو)23 ،0221 ،1؛ مقاومتی که در میدانهای گوناگون خانواده (مییدانهای اقتصیادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،عیاطفی ،و جنسیی) هرییک بیه شییوههای متفیاوتی عمیل میکننید.
دراینراستا ،پرسش اهلی پژوهش حاضر این است که «مقاومت زنیان در مییدان فرهنگیی
خانواده به چه هورت بروز میکند و تاب چه الگوها و شیوههایی است؟» بهبیان روشینتر،
زنان چگونه از «فرهنگ» ،همچون ابزاری برای نیردهای نمادین در خانه و علیه مردان ب یره
میگیرند تا بتوانند توازن قدرت در خانه را بهنف خویش تیییر دهند؟
 .1پارادایمهای نظری؛ از «بازتولید فرهنگی» تا «اندیشه مقاومت»

آیا سویههای انسانی در جامعه ،تسلیم ساختارهای اجتماعی هستند یا میتواننید در مقابیل
آن مقاومت کنند؟ این یکی از کلیدیترین پرسشهای مطر ،در جامعهشناسیی اسیت کیه
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نسیت «عاملیت و سیاختار» را بررسیی میکنید؛ پرسشیی کیه در چنید دهیۀ اخییر ،ذهین
اندیشمندان حوز خانواده را نیز بهخود مشیول کرده است .بیشتر نظریههای جامعهشناسیی

تا دهۀ  1،0211برداشتی منفع نه از زنان در برابر ساختار و نحو رویارویی آنها با قیدرت
داشتند .آنها بیر ایین نظیر بودنید کیه سیویههای اجتمیاعی و بیهویژه زنیان ،خواسیتههای
ایدوولوییک قدرت مسلط را در فرایند جامعهپذیری ،درونیی میکننید و از ایین طرییق ،بیه
تداو و بازتولید فرهنگی نظم حاکم دامن میزنند اما نظریهپردازان جدییدتر ،تصیور سیوی
منفعل را تا حد زیادی کنیار گذاشیتهاند و بیرای سیویههای اجتمیاعی ،نقیش فعیالی را در
رویارویی با ایدوولویی مسلط قاول هستند .اندیشمندان مختل در قالیب پیارادایم نظیری
دو  ،بر مف و مقاومت در برابر بازتولیید اییدوولوییک قیدرت تأکیید دارنید (آزادارمکیی و
رضایی .)0643 ،در ادامه ت پ کردهایم این دو پارادایم نظری در حوز قدرت و مقاومت را
بیشتر واکاوی کنیم.
 .1-1پارادایم نخست؛ بازتولید فرهنگی سلطه

پارادایم نخسیت ،دربردارنید نظرییههایی اسیت کیه خوانشیی انفعیالی از سیویه در برابیر
ساختارهای قدرت مسلط دارند .این رویکردهیا ،سی م انیدکی بیرای مقاومیت سیویههای
اجتماعی در مقابل نظم حاکم و قدرت مسلط قاول هستند که در ادامه بهاختصار بیه آنهیا
اشاره کردهایم.
 .1-1-1هژمونی فرهنگی

گرامشی 2در چارچو بازتولیید فرهنگیی ،از مف یو «هژمیونی» ب یره گرفیت .هژمیونی،
مف ومی برای تفسیر و تشریح سازوکارهای نفوذ و سیلطۀ ییک گیروه اجتمیاعی غالیب بیر
گروههای دیگر در سطح جامعه است؛ بهگونهای که گروه مسلط (ییا فرادسیت) ،میزانیی از
پذیرپ و رضایت گروه زیر سلطه (یا جماعت فرودست) را بهدست آورده باشد (گرامشیی،
 .)08 ،0210مف و هژمونی با «استی از طریق تحمیل و اجیار محی » متفیاوت اسیت.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1مانند نظریه آلتوسر ،نظریه هژمونی گرامشی ،مکتب انتقادی (هنعت فرهنگی و ،)...برخی نظریههای فمینیسیتی و تیا حیدی
خشونت نمادین بوردیو.
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تأکید این مف و بر این نکته ظریی اسیت کیه طیقیۀ مسیلط ،نیهتن ا از منظیر سیاسیی و
اقتصادی ،ن ادهای جامعه را کنترل میکند بلکه حتی بهلحاظ «فرهنگی» نییز نیوع نگیرپ
خود به انسان ،ج ان و مناسیات اجتماعی را چنان ج انشمول جلوه میدهید کیه بهشیکل
عقل سلیم درمیآید و آنهایی که زیر سلطه هستند (مانند گروههای فرودست) ،این نگرپ
طیقۀ مسلط را همچون بخشی از «نظم طییعی» جامعه تأیید کرده و میپذیرنید (گرامشیی،
.)33-31 ،0210
 .1-1-2از خشونت نمادین تا فمینیسم رادیکال

دراینراستا ،مف و دیگری که نظم موجود را بهلحاظ فرهنگی بازتولیید میکنید« ،خشیونت

نمادین» 1است که نخستینبار پیر بوردیو 2آن را مطر ،نمود .او چیرگی طیقه حاکم بر سیایر
طیقات جامعه از طریق تحمیل فرهنگی را «خشونت نمادین» میخوانید (بوردییو،8110 ،
 .)66-63بهنظر او ،خشونت نمادین ،برپایۀ تحمیل نظا ارزپها و هنجارهای یک طیقیۀ
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

6

دوره  ،41شماره 4
بهار 4111
پیاپی53

خاص بر طیقات اجتماعی دیگر در جامعه است .این هورت از خشونت ،اغلب از مسییر
نظا آموزشی و در فرایند جامعهپذیری ،به مخاطیان هدف القا میشود تا موقعییت افیراد را
در ریس هر قدرت در جامعه تثیییت کنید (بوردییو و پاسیرون .)3-1 ،0221 ،3خشیونت
نمادین ،از جن خشونت نر و غیرآشکار است که با همکاری شخصی انجا میشود کیه

خود در معرض این نوع از خشونت قرار دارد (بوردیو و واکوانت)031 ،0228 ،4؛ ازاینرو،
این شکل از خشونت« ،جسم» فرد را هدف قیرار نمیدهید ،بلکیه «ذهین و اندیشیه» او را

نشانه میگیرد و در پی م یار آن اسیت (بوردییو و ایگلتیون .)008-003 ،0228 ،5از نگیاه
بوردیو ،سرچشمۀ نابرابریهای اجتماعی در سطح جامعه ،شکلهای پن یان و نامحسیوس
سلطه یا همان خشونت نمادین است که سیب بازتولید ارزپهیای طیقیۀ حیاکم در سیطح
جامعه میشود؛ زیرا نظم حاکم از این طریق تداو مییابد و مشروعیت بهدسیت مییآورد.
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خشونت نمادین در پی این است که نابرابریهایی را که در سطح جامعه وجود دارد ،اموری
طییعی و ازلی نشان دهد (بوردیو و پاسرون.)2 ،0221 ،
درهمینراستا ،فمینیستهای رادیکال نیز از مفیاهیم هژمیونی و خشیونتهای نمیادین
بیرای توضیییح سییلطۀ جنسیییتی در جامعییه ب ییره میگیرنیید .فمینیسییم رادیکییال بییر نظریییۀ
پدرساالری ،بهعنوان یک نظا قدرت ،متمرکز است که جامعه را بهشکل روابط پیچییدهای
برپایۀ پیشفرض برتری مردان ،سازمان میدهد و از آن برای ستم بر زنان اسیتفاده میشیود
(فایرستون .)0211 ،1آنها بر این نظرند که عامل تیعی ها و نابرابریهای جنسی ،حیاکم
بودن «نظا پدرساالری» است و ادعا میکنند که عنصر اهلی پدرسیاالری کیه خیانواده را

(جنسن و ویسنانت .)8101 ،2فمینیستهای رادیکال،
فراگرفته است ،سلطۀ فرهنگی است ع
فرهنگ را جزوی از سازمان اجتماعی سلطه میدانند کیه توسیط میردان ،کنتیرل و بازتولیید

میشود .در نگاه آنها فرهنگ ،عاری از محتوای سیاسی و ایدوولوییک نیست ،بلکه نمودی
از آن است (تامپسون .)8110 ،3آنها خانواده را نیز نظامی میتنیبر ایدوولویی پدرسیاالری

میدانند که در آن مردان بر زنان ،بهلحاظ فرهنگی ،سلطه یافته و از ایین طرییق ،بهگونیهای
نظا مند آنها را سرکو کرده و بهحاشیه میرانند (مکی .)8103 ،4از نگیاه فمینیسیتهای
رادیکال ،یکی از شکلهای سلطۀ فرهنگیی در نظیا پدرسیاالرانه ،ظ یور پدییدهای بیهنا
«فرهنگ جنسیتی» است .فرهنگ جنسیتی در خیانواده ،سرشیار از پیا هیای اییدوولوییک
است .اینکه ما بهعنوان یک زن یا مرد ،پسر یا دختر ،کیستیم و چگونه «بایید» در فضیاهای
گوناگون و در رویارویی با جن مخال و همسر رفتار کنیم ،بخشی از فرهنگ جنسیتی و
ایدوولوییک است که توسط ن ادهای گوناگونی چون رسانه ،آموزپ ،و خیانواده ،بازتولیید

(چافتز8113 ،5؛ ریسمن 6و همکاران .)8104 ،این آموزههای فرهنگی ،خنثیی و
میشوند ع
تن ا بازتا واقعیت نیستند بلکه این پیا هیا بیا ارزپهیا و اییدوولوییهای خیاص مردانیه
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ساماندهی میشوند (ایوانز 1و همکاران .)8100 ،دراینراستا ،فرهنگ جنسییتی ،نیهتن ا در
پی کنترل باورها و ارزپهای زنان است بلکه فراتر از آن ،به دنیال کنترل و هدایت رفتارهای

آن است (وارتن .) 8113 ،2در نگاه فمینیسم رادیکال ،تحمیل فرهنگ جنسیتی بیر زنیان در
خانواده ،یکی از شکلهای اعمال غیرمستقیم قدرت و سلطۀ جنسیتی است.
بهطور خ هه میتوان گفت ،رویکردهای نظری مطر،شده در قالب پارادایم نخسیت،
بر قدرت ایدوولویی و بازتولید فرهنگی نظم حاکم تأکید دارند و دراینمیان ،نقش چنیدانی
برای مقاومت سویه های انسانی در مقابل قدرت مسلط و هژمونی فرهنگی آن قاول نیسیتند.
این پارادایم نظری ،برداشتی منفع نه از سویه دارد .برپایۀ این دیدگاه ،سویههای اجتماعی،
در فرایند عملکرد موفق ایدوولوییها شکل میگیرند و اندیشه و رفتار آنهیا نییز میتنیی بیر
خواستههای ایدوولوییک نظم حاکم سامان مییابد .این پیارادایم بهتیدری ،،بیا انتقادهیای
گوناگونی روبهرو شد که زمینهساز ظ ور و تقویت دسیتۀ دومیی از پارادایمهیای نظیری بیا
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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محوریت اندیشۀ مقاومت در ادبیات جامعهشناختی گردید.
 .1-2پارادایم دوم؛ افول ایدئولوژی و ظهور اندیشۀ مقاومت

پارادایم نخست ،بر نقش «ساختار» در تعینبخشی به زندگی اجتماعی تأکید بسییاری دارد
ولی پارادایم دو  ،بر «عاملیتهای انسانی» بیهعنوان سیویههای مقاومیت تکییه دارد .ایین
پارادایم کیه مف یو مقاومیت در برابیر بازتولیید اییدوولوییک قیدرت را برجسیته میکنید،
دربردارند دیدگاه هایی است که تصور سوی منفعل در مقابل ساختارهای حیاکم را بیهکنار
ن اده و برای وی نقش فعالی را در رویارویی با گفتمان ایدوولوییک قاولانید .نظرییهپردازان

در این پارادایم 3بر مف و مقاومت و مخاطب فعال تأکید دارند .در ادامه ،پارادایم دو را (با
تأکید بر اندیشههای میشل فوکو) بیشتر واکاوی کردهایم.
 .1-2-1وقتی قدرت و مقاومت به هم میرسند

تا پیش از ظ ور میشل فوکو ،برداشتهای دیگری از قدرت روا داشت؛ برای مثیال ،میاک
وبر بر این نظر بود که «قدرت ،توانایی تحمیل اراد خود بر دیگران حتیی بیا وجیود مقاومیت
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .3نظریهپردازانی مانند میشل فوکو ،میشل دوسرتو ،جان فیسک ،استوارت هال ،و...

آنها است» (وبر .)060 ،8102 ،این تعری از قدرت ،بیشتر بر حوز سیاسی متمرکز بیود و
جنیهای منفی و سرکوبگر از قدرت اراوه مییداد امیا فوکیو برداشیت جدییدی از قیدرت را بیه
تصویر کشید .او در تحلیل خود ،از «قدرت متمرکز» فاهله میگیرد و در مقابل آن ،قدرت را
پدیدهای فراگیر و پراکنده در سطو ،خرد میداند؛ سطوحی که در تجربههای زنیدگی روزمیر
افراد میتواند همزمان شاهد اعمال قدرت و مقاومت در برابر هم باشد .در تحلیلهیای فوکیو
از قدرت ،اهمیت پیشین مفاهیمی چون «دولت» و «قدرت سیاسی مسیتقر» کیاهش یافتیه و

بهجای آن ،مطالعه در سطح «سیاست خرد» 1اهمیت فراوانی پیدا کرده است .بنیابراین ،نیایید
تن ا بر هورتهای رسمی و ن ادینهشد قدرت تأکید کرد بلکه باید بهسراغ قدرت و مقاومت
در مقصد واپسین آن ،یعنی در سطح خرد مناسیات انسانی و حتی نحو رابطۀ فرد بیا خیودپ
ً
رفت (فوکو .)23 ،0221 ،این دقیقیا همیان موضیوعی اسیت کیه بیا عنیوان «میکروفیزییک

قدرت» 2در اندیشۀ فوکو مورد توجه قرار گرفته و با عملکردهای روزمر افراد ،ارتیاط پیوستهای
دارد (فوکو.)83 ،8113 ،
از دیدگاه فوکو ،قدرت تن ا دراختیار شخص ،گروه ،یا طیقهای خیاص نیسیت کیه آن را
بهگونهای یک سویه اعمال کند ،بلکه همگی ما در معیرض قیدرت هسیتیم .قیدرت چنیین
نیست که تن ا در دست کسانیکه حکومت میکنند یا در تصیاحب شخصیی آنیان باشید،
بلکه در زمانها و مکانهای متنوع و بهدست بسییاری از افیراد ،ن ادهیا ،و سیازمانها و در
هورتهای گوناگون عاعمال میشود (فوکو .)28 ،0221 ،بنابراین ،از دیدگاه فوکو« ،قدرت
همهجا هست؛ نه بهاینمعنا که قدرت ،همهچیز را دربر میگیرد ،بلکه بهاینمعنا که قیدرت

از همهجا میآید» (فوکو .)26 ،0221 ،بهاینمعنا ،قدرت ،یک کانون واحد و مرکزی ندارد
و برخ ف باور وبر و اندیشمندان مارکسیست ،بهشکل سلسلهمراتیی از بیاال بیه پیایین نییز
سامان نمییابد .همانطور که قدرت در نگاه فوکویی ،پدیدهای سیال و پراکنده است ،نقیاط
مقاومت نیز سیال و پراکندهاند .هرجا که قدرت اعمال میشود ،نشانههای مقاومت نیز بروز
مییابند .بههمیندلیل ،امکان مقاومت نیز در همهجا هست .هر فضایی ،آمیخته به «روابط
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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قدرت» است و در هیر رابطیهای ،قیدرت و مقاومیت بهگونیهای همزمیان حضیور دارنید.
چندشکلی بودن قدرت ،موجب تکثر و تنوع نیردها میشود که نشیاندهند فراوانیی نقیاط
مقاومت است (فوکو.)23 ،0221 ،
با این اوهاف ،باید خاطرنشان کرد که منظور ما از قدرت در این مقاله ،تعریی وبیری
آن نیست .در نگاه وبری ،درهورتی میتوان گفت که فردی دارای «قدرت» است که آن فرد
بتواند خواستۀ خود را «حتی با وجود مقاومت دیگران» به آنها تحمیل کند .در نگاه وبری،
ً
ً
قدرت تقرییا معادل سلطه است .او رابطۀ بین قدرتمند و قدرتپذیر را تقرییا هماننید رابطیۀ
«رعیت و حاکم» می داند .با این همه ،نویسندگان در نوشتار حاضر ،درک سلسیلهمراتیی از
قدرت ندارند .براساس درک سلسلهمراتیی از قدرت ،عدهای دارای قدرت و دیگران فاقید آن
ً
هستند .تعری وبری از قدرت ،سییب ایجیاد برداشیتی تقریییا ماننید درک فمینیسیتهای
رادیکال از خانواده میشود کیه برپاییۀ آن ،میردان ،دارای قیدرت و زنیان ،فاقید آن هسیتند.
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کاربست تعری وبری از قدرت در خانواده ،به سلطۀ مردان و انفعال زنان میانجامد.
این درحالی است که درک ما از قدرت در این مقاله ،یک درک فوکویی است .در منظیر
فوکویی ،مسئله این نیست که یک طرف رابطه ،قابلیت و توانی دارد که طرف دیگر ،فاقد آن
است بلکه قدرت در این نگاه« ،برایند نیروهایی» است که از «دو طرف» عاعمال میشیوند.

بنابراین ،یکی از دو قطب رابطه نمیتواند «فاقد نیرو» باشد .بههمیندلیل ،فوکو از «روابیط
قدرت» سخن میگوید نه «قدرت» (فوکو .)28 ،0221 ،او مقاومت را هم در همین بسیتر
بهعنوان یک «نیرو» در روابط قدرت میبیند و تا جایی پییش مییرود کیه میگویید هرجیا
مقاومتی در کار نیاشد ،در واق  ،روابط قیدرتی هیم در کیار نخواهید بیود؛ زییرا قیدرت و
مقاومت ،برایند نیروهای متقابل بر یکدیگرند (فوکو .)08 ،0244 ،در این نگیاه ،مقاومیت
هم نوعی قدرت است و زن ها در خانواده نیز فاقد قدرت نیستند ،بلکه یک طیرف از رابطیۀ
قدرت در خانواده بهشمار میآیند که میتوانند در مقابیل اییدوولویی پدرسیاالری و سیلطۀ
جنسیتی در خانواده به شیوههای گوناگونی مقاومت کنند .در این رویکرد ،وظیفۀ پژوهشگر،
نه اع

سلطۀ جنسیتی ،بلکه شناسایی الگوهای مقاومت در مقابل نظم جنسیتی مسلط در

خانواده است.

 .2روش پژوهش

این تحقیق ،یک پژوهش با رویکرد کیفی و در پی شناسایی الگوهای مقاومت فرهنگی زنان
در خانواده است .ب رهگیری از رویکردهای کیفی برای شناسایی الگوهیای مقاومیت زنیان،
کمک میکند تا چندوج ی بودن پدید موردمطالعه را بهگونیهای دقییقتر درییابیم .در ایین

پژوهش ،برای گیردآوری دادههیا ،از تکنییک مصیاحیۀ نیمهسیاختاریافته 1و تعیاملی 2ب یره
بردهایم .جمعیت موردمطالعه در این پژوهش ،زنان متأهل ت رانی بودهاند .فرایند نمونهگیری
نیز ،با منطق نمونهگیری هدفمند 3آغاز شد و سپ  ،با نمونهگیری نظیری 4ادامیه یافیت .از

روپ نمونهگیری هدفمند برای گزینش زنان موردمصاحیه و از روپ نمونهگیری نظری برای
تعیین تعداد زنان و یافتن مسیر مف ومی پژوهش استفاده شده است .در این مطالعه ،فراینید
نمونهگیری برپایۀ مضمونها و مفاهیمی انجا شد که در فرایند تحلیل ظ ور مییافتند .این
شیو نمونهگیری دارای ویژگی انیاشتی بوده و میتنیبر نمونیههای پیشیین اسیت (چیارمز،5

 .)23 ،8113افزونبیراین ،فراینیید نمونییهگیری نظییری ،میتنیبییر گییزینش تییدریجی (و نییه
یکبار ) مصاحیه شوندگان و تحلیل مورد به مورد است تا در پی آن ،پژوهشگر در فراینیدی
تدریجی ،مصاحیههای جدیدتری انجا دهد و ازاینطریق ،مفاهیم بهدسیتآمد عپیشیین را
تکمیل و غنیتر کند (گ سر و اشتراوس.)03 ،8113 ،6

س یرانجا  ،بییا اسییتفاده از معیییار اشیییاع مف ییومی ،7در مییورد تعییداد نمونییههای موردنیییاز

تصمیمگیری شد .برپایۀ این معیار ،هنگامیکه نویسندگان به این استنیاط رسیدند که انجا
تعداد بیشتر مصاحیه ،درعمل ،دادههای بیشتری را دراختیار آنها نمیگیذارد و تن یا تکیرار
دادههای پیشین است ،فرایند گردآوری دادههای جدیدتر را متوق کردند .درن ایت ،پ از
انجا  63مصاحیۀ عمیق و نیمهساختاریافته ،اشیاع مف ومی بهدست آمد.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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فرایند گردآوری و تحلیل دادهها نیز بههورت پیدرپی انجا شیده و پی از هیر مصیاحیه،
بیدرنگ مراحل کدگذاری انجا میشد .دراینراستا ،برای تجزییهوتحلیل دادههیا از روپ

تحلیل مضمون 1استفاده شده است .این شییو تحلییل در پیی الگوییابی از میتن دادههیا و
مصاحیهها است؛ بهگونهای که مضمونها از دادههای خا استنتا میشوند.
 .3یافتههای پژوهش

هدف پژوهش حاضر این است که نشان دهد ،زنان چگونه از ابزار «فرهنگ» برای مقاومت
در مقابل قدرت مردانه در خانه ب ره میگیرنید .دراینراسیتا ،پی از تحلییل مصیاحیههای
گوناگون ،به ریزمقولههای مختلفی رسیدیم که برایند آنها ،دستیابی به پن ،راهیرد عمده در
بین زنان برای مقاومت فرهنگی در خانواده بیود .در ادامیه ،ضیمن بهتصیویر کشییدن ایین
راهیردهای عمده و ریزمقولههای آنها در قالب جدول شماره ( ،)0هریک از این راهیردها را
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بههمراه روایتهای زنان در مورد آنها تحلیل و بررسی خواهیم کرد.
جدول  .4راهبردهای مقاومت فرهنگی زنان در خانواده
الگوی مقاومت

راهیردهای عمده
میارزه بر سر معنا
رمزگشاییهای تقابلی

مقاومت فرهنگی

بازی دوگانه با کلیشهها
نمایش تمکین
مقاومت از طریق سنت

ریزمقولهها
میارزه با فرهنگ جنسیتی
میارزه با خشونت نمادین
خوانش معکوس
تولید معانی دلخواه
میارزه با کلیشههای جنسیتی
فرو رفتن در کلیشههای جنسیتی
مقاومت همراه با اطاعت
گریز از سلطه بدون مقاومت آشکار
تأکید گزینشی بر سنتهای قدیمی
خلق سنتهای جدید

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .3-1مبارزه بر سر معنا

یکی از کانونهای اهلی کشمکش بین زن و مرد در خانواده ،مییارزه بیر سیر معنیا اسیت؛
معیانی تأمینکننید منیاف خیود (ییا همیان
میارزهای که در آن هر دو طرف ت پ میکنند
ع
ارزپها و باورهای خویش) را بههورت شعور متعارف و به شیکل امیوری طییعیی جلیوه
دهند که طرف مقابل باید به آن پاییند و حتی معتقید باشید .دراینمییان ،فرهنیگ جنسییتی
مسلط ،نابرابریهای جنسیتی در خانواده را همچون پدیدهای طییعی و غیرتاریخمنید جلیوه
میدهد .این فرهنگ که بیشتر ،تأمینکنند مناف مردانه است ،نیازمند یک فرایند پیوسیته از
مشروعیت سازی توسط بخشی از جامعۀ مردان است .این کار از طرییق نیردهیای نمیادین
برای دستیابی به هژمونی فرهنگی انجا میشود تا ازاینطریق ،ارزپهای فرهنگ جنسییتی
همچون ارزپهایی طییعی و بدی ی ،از سوی جامعۀ زنان پذیرفته شود.
اما این ،همۀ ماجرا نیست؛ زیرا اکنون افزایش آگاهی جنسیتی در زنان نسل جوان ،مییارز

فرهنگی در خانه را در قالب نوعی پادفرهنگ زنانه ،1شکل داده است .این پادفرهنگ زنانیه در
پی تفسیر متفاوتی از معنای روابط بین زوجین است که گاهی در تقابل با نظم جنسیتی مسلط
قرار میگیرد .بههمیندلیل با افزایش سطح تحصی ت و آگاهی جنسییتی در بیین زنیان نسیل
جوان ،خانواده به کانون مقاومت فرهنگی تیدیل شده است .در اینجا میارزه بر سر معنا است؛
میارزه بر سر این است که چه خوانش و معنایی از روابط در زنیدگی روزمیره ،درسیت اسیت.
معنا بخشیدن به دنیای اجتماعی ،جنییهای از مییارزه در خیانواده اسیت .اینکیه چیه رفتیاری
مشروع است و طرف مقابل (یعنی همسر) باید چگونه بیندیشد و در قالب چه مناسیاتی عمل
کند ،سرچشمۀ میارزات بیپایان در خانواده است .دراینراستا ،بخشی از زنان نسیل جیوان در
رویارویی با عاعمال قدرت توسط فرهنگ جنسیتی مسلط ،نهتن ا مانند پیشینیان خود ،بهراحتی

تسلیم نمیشوند ،بلکه حتی به شیوههای متفیاوتی مقاومیت میکننید و میکوشیند معیانی و
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

) ،شکلی از خردهفرهنگ اسیت کیه ارزپهیا و هنجارهیای رفتیاری آن بیا
 .1پادفرهنگ یا فرهنگ مخال (
معیارهای جریان اهلی فرهنگی در جامعه ،تفاوتهای بنیادینی دارد (هنسلین .)30 ،8100 ،یک پادفرهنیگ ،بییانگر اخی ق و
آرمانهای یک جمعیت خاص (مانند زنان ،سیاهپوستان ،یا نظایر آن) در یک دور مشخص اسیت .پادفرهنگهیا هنگامیکیه در
جامعه فراگیر میشوند ،این قابلیت را مییابند که تیییرات فرهنگی چشمگیری را رقم بزنند و خود را به جریان اهلی فرهنگیی در
جامعه تیدیل کنند (بریم و لی .)21 ،8111 ،پادفرهنگها حتی میتوانند به یک نیروی سیاسی یا غیرسیاسی تیدیل شوند .آنهیا
گاهی میتوانند تن ا از طریق نمایش تعارضهای نسلی و رد ارزپهای نسلهای پیشین توسط نسل جیوان تحولخیواه ،خیود را
آشکار کنند .پادفرهنگها در بین جوانان ،بیشتر از نسلهای دیگر روا دارد (شفر)30 ،8108 ،
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ارزپهایی را پدید آورنید کیه در خیدمت منیاف و موقعییت تیییریافتیۀ کنیونی آنهیا باشید.
دراینراستا زهره 68ساله ،فوقلیسان و شاغل میگوید:
با اینکه منم میرفتم سر کار ،ولی شوهر فکر میکرد ،آشپزی خونه فقط بیا منیه (فرهنیگ جنسییتی
مردمحور) 1،ولی ما یاد گرفته بودیم که باید شوهر رو وقتی ازدوا کردی ،از نو تربیت کنیی (تی پ
برای جامعهپذیری مجدد همسر) .اوایل باهاپ هحیت میکرد تا قانعش کنم که منم دار پابیهپای
تو کار میکنم و تو حداقل باید داخل خونه ،بعضی کارها رو انجا بدی .بعد از یک مدت اینو قییول
کرد و ظرف شستن دیگه با اون شد (بازتعری تقسیم کار خانگی) .بعد از اون ،احساس کرد ظرف
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شستن دیگه کافی نیست؛ چون گاهی وقتا اونقدر خسته یا بیحوهلها که نمیتونم غذا درست کنم
و احساس کرد اون باید در غذا درست کردن هم کمیک کنیه (پیشیروی در بیازتعری تقسییم کیار
خانگی) .برای سعید توضیح داد که آشپزی یک هنره و هر مردی باید این هنر رو بلید باشیه (مییارزه
بر سر معنا؛ تیییر معنای آشپزی از «وظیفهای» زنانه بیه «هنیری» فراجنسییتی) .اونیم اول مقاومیت
داشت که نه ،این کارا زنونه است ،ولی بهتدری ،قیول کرد (موفقیت در تییییر معنیا) .بیههمینخاطر،
بهتدری ،ب ش درست کردن چندتا غذا رو هم یاد داد و االن اون توی خونه ،هیم در ظیرف شسیتن
کمک میکنه و هم اینکه خیلی وقتا بهجای من هم غیذا درسیت میکنیه (تی پ در ج یت تثیییت
معنای جدید) ...خونۀ ما دیگه مثل خونۀ پدر و مادرپ نیست که همۀ کارهای خونیه بیا زن باشیه و
ً
شوهر کام به من کمک میکنه (موفقیت در جامعهپذیری دوبار همسر).

این موارد ،گویای این نکته است کیه «معنیا» ،مییدان مییارزه اسیت .مسیلح شیدن بیه
فرهنگ ،نوع دیگری از نیرد برای گسترپ دامنۀ آزادیهای زنانه قلمداد میشود .مییارزه بیر
ً
سر معنا در خانه ،عمدتا نیردی اع نشده است .در این میارزه ،نزاع بر سر این است که چه
چیزی «درست» است و این درستی را «چه کسی» میگوید و چگونه میتواند ارزپهیای
خود را بهعنوان ارزپهای درست ،به دیگیری القیا کنید و ازاینطرییق بیه نیوعی هژمیونی
فرهنگی در تولید و تثییت معنا دست یابد .درهمینراستا ،نوعی نیرد پن ان فرهنگی بر روابط
زوجین سایه میاندازد که هر طرف از رابطه سعی میکند ،ارزپها و معانی دلخواه خود را
بهعنوان ارزپهای «طییعی» به طرف مقابل تحمیل کند .در همین مورد ،لیی  81 ،سیاله،
لیسان و خانهدار نیز چنین میگوید:
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1عیارات داخل پرانتر ،مضامین و کدهای محققان بر روایتهای مصاحیهشوندگان است.

همسر اون اوایل آشناییاپ با من ،طیق نوع تربیتی که داشت ،فکر میکرد زنیی کیه حجیا رو
خیلی رعایت نمیکنه ،پ زن باحیایی نیست .بهخاطر همین ،خیلی به حجابم اییراد میگرفیت
(یکسانانگاری حجا و عفاف در فرهنگ مردساالر) ،ولیی مین بارهیا ب یش توضییح داد کیه
ً
حجا  ،اه ربطی به حیا نداره و خودپ اینو در مین و دوسیتا میدیید و بهتیدری ،بیا همیین
هحیتها و نشونههایی که ب ش میداد  ،ف مید که خیلی از زنهایی کیه بیه حجیا  ،اعتقیادی
ً
ندارند کام باحیا هستند (میارزه بر سر معنا؛ تفکیک معنایی بین حجا و عفیاف) ....اون االن
دیگه نگاهش فرق کرده و خیلی شییه من فکر میکنه و بهخاطر همین ،به حجا مین هیم دیگیه
گیر نمیده و در انتخا پوششم راحت شد (پیامد تضعی فرهنگ جنسیتی حاکم در خیانواده؛
گسترپ آزادی در انتخا نوع پوشش).

میدان خانواده ،عرهۀ میارز جنسیتی بیرای دسیتیابی بیه مشیروعیتی فرهنگیی اسیت؛
مشروعیتی که سیب گرفتن حق اعمال خشونت نمادین میشود .خشونت نمادین در خانیه،
با تروی ،فرهنگ جنسیتی سیب تحمیل نظا نمادها و معانی به زنان میشود؛ بهگونهای کیه
این نظا معانی بههورت نظامی مشروع و طییعی برای زنیان جلیوهگیر شیود .دراینراسیتا،
مییواردی چییون تحمیییل کییار خییانگی بییه زنییان و طییعیسییازی تقسیییم کییار سیینتی ب یرای
محدودساز ی زنان به کار خانگی ،مصداق خشیونت نمیادین جنسییتی در خیانواده اسیت.
خشونت نمادین در خانه ،بازتا یک نظم جنسیتی پدرساالر اسیت کیه از دیربیاز تیاکنون
وجود داشته است اما دراین بین ،بخشی از زنان نسیل جیوان در ییک فراینید پیشیروی آرا ،
درحال مقابله و تضعی تدریجی آن هستند تا ایدوولوییهای ن فته در آن را افشا و سسیت
کنند و ازاینطریق ،بتوانند برای خود فرهتهای بیشتری را در زندگی روزمره ایجاد کننید.
بههمیندلیل ،امروزه در مقابل «خشونت نمادین مردانه» در خانه ،نوعی «مقاومت نمیادین
زنانه» شکل گرفته است .افزایش روزافزون سطح تحصی ت و سرمایۀ فرهنگی و در نتیجیه
آن ارتقای آگاهی نسلی در میان زنان نسل جوان سیب پیدایش سطحی از آگاهی جنسیتی و
پیدایش مقاومت فرهنگی در بین آنان شده است که پیامد آن ،رویارویی و مقابله با هژمونی
نظیم بیهظاهر طییعیی پیشیین در
فرهنگی در حوز مناسیات جنسیتی است؛ مقیاومتی کیه ع

فرهنگ جنسیتی مردساالر را بهچالش میکشد و در پی نظمی جدید و حقیوقی متفیاوت بیا
نسل پیشین است .در این زمینه فرنوپ60 ،ساله ،فوقلیسان  ،و شاغل میگوید:
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زمان مامانهای ما ،فقط مرد خونه کار میکرد و زنها همیه خونیهدار بیودن ،ولیی االن خیلیی از
زنها ،بیرون از خونه کار میکنند و زمونه عوض شده (تیییرات اجتماعی در حوز زنان و در گذر
زمان ) ،اما خیلی از مردها هنوز همون انتظارات زن سنتی رو از زن نسل ما دارند .شوهر من وقتی
باهاپ ازدوا کرد  ،فکر میکرد که زنش باید مثل مادرپ ،هیح و شب براپ آشپزی کنه و خونه
رو تمیز کنه و هیچ انتظاری هم نداشته باشیه (خشیونت نمیادین؛ بازتولیید نقشهیای جنسییتی،
طییعیانگاری از کار خانگی زنان) .در این موارد با هم خیلی بحث و گفتوگو داشتیم تا تونسیتم
ً
ب ش بف مونم که «خونهداری» ،یک وظیفۀ زنانه نیست ،بلکه اتفاقا یک وظیفۀ مشترکه (میارزه بیر
سر معنا؛ ت پ برای تیییر معنای کار خانگی) .االن شوهر نگاهش نسیت به قیل عوض شیده و
در کارهای خونه خیلی کمک میکنه .م متر از همه اینه که اینها رو دیگه وظیفۀ خودپ میدونه.
اون بهتدری ،ارزپهاپ عوض شیده (موفقییت در تییییر ارزپهیای جنسییتی همسیر ،کیاهش
خشونت نمادین در خانه).

میارز فرهنگی بر سر معنا ،معادل میارز اجتماعی بیر سیر قیدرت اسیت .اگیر امیروزه
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بخشی از زنان نسل جوان در پی کنترل و نییرد بیر سیر معیانی فرهنگیی در خانیه و جامعیه
هستند ،به این دلیل است که فرهنگ ،نقشیی کلییدی در بازتولیید نابرابریهیای اجتمیاعی
دارد؛ زیرا «معنا» در خدمت «قیدرت» اسیت؛ قیدرتی کیه نیابرابری را تثیییت ،مشیروع و
بازتولید میکند .بااینحال در این نیرد فرهنگی ،کار اهلی زنان این است که نیهتن ا تسیلیم
نظییم جنسیییتی مسییلط نشییوند بلکییه حتییی معییانی فرهنییگ جنسیییتی غالییب را در خانییه،
ساختشکنی و تضعی کنند تا بیثیاتیهای آن ،تضادهای درونیشان و تاریخمنید بیودن
آنها و درنتیجه ظرفیت آنها برای قراوتهای مخال را آشکار کنند.
 .3-2رمزگشاییهای تقابلی

زنان ،گاه بیآنکه نیازی به «مقابلۀ آشکار» بیا میردان داشیته باشیند ،در مقابیل آنهیا مقاومیت
میکنند .آنهیا ایین کیار را از طرییق «رمزگشیاییهای تقیابلی» انجیا میدهنید .رمزگشیایی
تقابلی ،نمایانگر خوانش متفاوتی از معانی مسلط در فرهنگ جنسیتی است کیه ازاینطرییق آن
را تضعی میکند .در برخی موارد ،مقاومت فرهنگی زنان در مقابل چیرگیی و تسیلط فرهنیگ
جنسیتی ،نه از طریق رویارویی مستقیم با این فرهنگ و همچنیین ،میردان بیهعنوان حیام ن و
نافعان اهلی آن ،بلکه با تأویلهای جدید و تولید معانی دلخواه از همین فرهنیگ توسیط زنیان

امکانپذیر میشود .دراینراستا ،زنان از طریق تفسیرها و خوانشهای تازه از محتیوای پیا هیای
مسلط ،اقدا به مقاومت فرهنگی میکنند .درواق  ،آنها از هنجارها و ارزپهای جامعۀ خیود
به روپهای جدید ب ره میگیرند .زنان ،اگرچه پیا های جنسییتی را در فراینید جامعهپیذیری و
از طریق فرهنگ رسمی ،دریافت میکنند ولی بااینحال ،بخشی از آنها درعمیل ،ایین پیا هیا
را تیییر داده و معنای آنها را مصادره به مطلو میکنند .زنان ،این کیار را از طرییق برسیاختن
معانی دلخواه خودشان نسیت به آن پیا ها عملی میسازند .زنان نسیل جیوان ،معیانی مسیلط
فرهنگ جنسیتی را از طریق معانی فعاالنۀ خود ،وارونه و جابهجا میکنند .آنهیا بیا ایین کیار،
تسلط بر زندگی خود را بهتصویر میکشند .زنان اگر نتواننید فرهنیگ جنسییتی را تییییر دهنید،
دستکم نحو تفسیر خود از این فرهنگ و شیو عمیل بیه آن را تییییر میدهنید و ازاینطرییق،
فرهنگ جنسیتی را تضعی میکنند؛ فرهنگی که گاهی سعی میکند حتی از دیین تیذییه کنید
و سلطۀ مردانه در خانه را تثییت کند ،اما مقاومت زنانه ،همراه با خلق معانی جدیید ،همچیون
سدی عمل میکند که در برابر جریان اهیلی فرهنیگ جنسییتی قیرار میگییرد و آن را بیهعقب
میراند .ریحانه 63ساله ،دانشآموختۀ دکترا ،و شاغل دراینباره میگوید:
شوهر اون اوایل زندگی که با هم بحث میکردیم ،وقتی نمیتونست منو در بحثها قان کنه ،ی و
میگفت بیین تو زنی و همونطور که حضرت علی هم تیوی ن ،الی غیه گفتیه زنهیا عقلشیون
ناقصییه و بییرای همییین تییو نمیف مییی میین چییی میییگم (خوانشییی فرودسییتگرا از زنییان،
مشروعیتبخشی به سلطۀ جنسیتی از طریق تفسیرهای خاص دینی) .هر وقت اینیا رو میگفیت،
ً
من ب ش میگفتم که اوال داری اشتیاه میکنی ،چون حضرت علیی هیچوقیت ایین حیرف رو در
مورد همۀ زنها نگفته ،چون خیلی از زنها حتی همون زمان ،مثل حضرت فاطمه از خیلی مردها
ً
باالتر بودن و تو اتفاقا دین رو خو نف میدی و داری دین رو تحری میکنی (مقاومت فرهنگی،
ً
خوانش معکوس از آموزههای دینی ،خلق معانی جدید) .دوما ،خب اگر من بهخاطر اینکیه زنیم،
عقلم ناقصه و تو عقلت کامله ،پ چطور من تونستم دکتیرا بگییر  ،ولیی تیو هنیوز در لیسیان
موندی؟ اگر عقل زن ناقصه ،پ چطور االن درآمد من از تو کیه َمیردی و ادعیا میکنیی عقلیت
کامله ،بیشتره ؟ پ چطور من از تو هیورتر و تو از من عجیولتری ؟ (خیوانش معکیوس ،نقید
انگار فرودستی سرشت زنانه) ...بعد از یک مدتی که این حرفهیا رو مییزد و مین جیوابش رو
منطقی میداد  ،دیگه از این حرفها نزد و بعد از اون ،احساس کرد که انگار نگاهش هم عوض
شده و بیشتر از قیل حرفای من رو قیول میکنه (موفقیت در رمزگشایی تقابلی).
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خوانش معکوس و تولید معنای جایگزین ،ابزار م می برای تیییر روابط قدرت در خانه
ً
بهشییمار میآییید .زنییان لزومییا و همییواره پییذیرای گفتمییان مردانییه نیسییتند و بسیییاری از
رمزگذاریهای مردانه در فضاهای گوناگون با «مقاومت نشانهشیناختی» و رمزگشیاییهای
تقابلی زنان روبهرو میشوند .در این شیو مقاومت ،آنان با تولید معانی زنانه از نشیانههای
مردانه ،بهنوعی این نشانهها را تصاحب کردهاند و بهسود خود تیییر میدهند .اگرچه ممکن
است بسیاری از پیا های فرهنگی مربوط به حوز مناسیات جنسیتی ،بهدلیل سلطۀ مردان بر
فرایندهای بازتولید فرهنگی ،به شیوه و زبانی مردانه «رمزگذاری» شده باشیند ولیی معنیا و
ً
دریافت این نشانهها یا همان نظا «رمزگشایی» آنها ،لزوما مردانه نیست و زنان میتواننید
این نشانهها و پیا ها را به شیو دلخواه خیود بیازتعری کننید .آنهیا ازاینطرییق ،بیهتعییر
استوارت هال ،)001-081 ،8113( 1معنای بسیاری از پیا ها را وارونه میکننید و بهسیود
ً
خییود تیییییر میدهنیید .در چنییین وضییعیتی ،چیییزی کییه اهمیییت دارد ،لزومییا پیا هییای
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رمزگذاریشده نیست ،بلکه فراینید دریافیت و الگوهیای رمزگشیایی آنهیا اسیت .بیهبیان
روشنتر ،معنا هنگا تولید پیا توسط فرهنگ جنسیتی ،تثییت نمیشود ،بلکه زمانی تثییت
ً
میشود که زنان شروع به تفسیر آن پیا فرهنگی میکنند؛ تفسیر و خوانشی زنانه که الزاما با
رمزگذاریهای مردانه ،همساز نیست .فیروزه68 ،ساله ،لیسان  ،و خانهدار میگوید:
شوهر میگفت ،دانشگاه رفتن زن ،هم وقت تل کردنه و هم پول هدر دادن .برای همین ،موافیق
دانشگاه رفتن زنش نیود (پیامد فرهنگ جنسیتمحور؛ محرو سیازی زنیان از فرهیتهیای برابیر
آموزشی) ،ولی من میخواستم هرطور شده دانشگاه بر  .بزرگترین چالشم این بود که شوهر رو
راضی کنم (چالش مقاومت) .خیلی روی ذهنش کار کرد و ب ش گفتم اگیه زنیت دانشیگاه بیره،
ً
اتفاقا برای زندگیت ب تره؛ چون زنی که دانشگاه رفته بچههای ب تری میتونه تربیت کنه ،شوهرپ
رو هم بیشتر میتونه کمک کنه (رمزگشایی زنانه از پیامدهای تحصیل زن  -خلق معیانی جدیید؛
تحصیل زن ،فرهتی برای ارتقای زندگی مرد) .اینا رو که چندوقت ب ش گفتم ،دید آرو آرو داره
نظرپ عوض میشه و من اینطوری تونستم وقتی قیول شد  ،بر دانشگاه و شوهر نهتن ا با قیول
ً
شدن من در دانشگاه مخالفتی نکرد ،بلکه اتفاقا خوشحال هم شد و هزینیههای دانشیگاه رو هیم
میداد (غلیۀ رمزگشایی تقابلی زنانه بر رمزگذاریهای فرهنگی مردانه).
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

این موارد گویای این است که زنان ،تن ا کنشیگرانی منفعیل در روییارویی بیا پیا هیای
فرهنگی نیسیتند و هنگیا روییارویی بیا عناهیر فرهنیگ جنسییتی ،از پیشیینۀ اجتمیاعی،
نگرپهای فرهنگی و باورهای خود بهعنوان مناب تحلیل موقعیت ب ره میگیرند؛ درنتیجه،
همیشه این احتمال وجود دارد که معانی فرهنگی مسلط ،از نگاه آنهیا پذیرفتیه ییا انکیار و
طرد شود .بااینحال ،امروزه با افزایش آگیاهی زنیان« ،رمزگیذاریهای» فرهنیگ جنسییتی
ً
الزاما با «رمزگشاییهای» همخوان با آن روبهرو نمیشوند و در مقابیل ارزپهیای مسیلط
فرهنگ جنسیتی ،مقاومتی دستکم از سوی بخشی از زنان وجود دارد.
دراینراستا ،بهنظر میرسد که علت عمد ناکامی ایدوولوییهای جنسیتی در شیکلدهی
به ارزپها و نگرپهای زنان در این نکته ن فته باشد که زنان ،بهعنوان سیویههای اجتمیاعی،
کنشگرانی تاریخمند هستند و در هورتها و قالبهای اجتماعی متمیایزی زیسیت میکننید
که آمیختهای از سن ،جنسیت ،طیقۀ اجتماعی ،تحصی ت ،تجربههای پیشین ،نوع خیانواده،
تاریخچۀ زندگی فردی ،و عوامل اجتماعی مداخلهگر دیگری است .ترکیب پیچییدهای از ایین
عوامل ،هویتهای چندپارهای از زنان میسازد که محصول آن ،شخصییتی چندالییه و سییال
است که بهراحتی در چارچو یک گفتمان خاص قرار نمیگیرد.
 .3-3نمایش تمکین

ً
مقاومتهای فرهنگیی زنیان در خیانواده ،معمیوال بهشیکل مسیتقیم نیسیت ،بلکیه اغلیب
غیرمستقیم ،پن ان ،و ناملموس است .بههمیندلیل ،بهسختی میتواند با سیرکو مسیتقیم
شوهر همراه شود .در موارد متعدد ،مقاومت زنانه در خانه چنان نر و پن ان است که مردان
از مقاومت زنان ،حتی آگاه هم نمی شوند ،چیه رسید بیه اینکیه بخواهنید بیا آن بیه مقابلیه
برخیزند .دراینراستا ،یکی دیگر از شیوههای مقاومیت زنیان در مییدان فرهنگیی خیانواده،
«نمایش تمکین» درظاهر و مقاومت پن انی درعمل است .زنان گیاهی «نمیایش تمکیین»
میکنند؛ یعنی امری را بهظاهر میپذیرند و اطاعت هم میکنند تا حساسیت شوهر را خنثی
کنند اما درعمل ،کار دیگری میکنند .آنها «مقاومت همراه با متابعیت» میکننید .حمییرا
61ساله ،دیپلم ،و خانهدار دراینباره میگوید:
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من خیلی وقتها یک چیزی رو دوست ندار انجا بد  ،ولی همسر دوست داره ،برای اینکیه نیاراحتی
پیش نیاد و فکر کنه من باهاپ همنظر  ،ب ش میگم ،باشه چشم (نمایش تمکین) ،ولی انجا نمیید
ً
(مقاومت همراه با متابعت) .اونم خیلی وقتا بعدا یادپ میره ،ولی گاهی وقتا که میف مه اون کاری کیه
میخواسته رو انجا نداد  ،ب ش میگم که یاد رفت ،یا حواسم نیود ...اینطوری سعی مییکنم کیاری
کنم که نف مه من از عمد خواستهاپ رو انجا نداد (مقاومت نر و پن ان).

ً
راهیردهای مقاومت در زنیدگی روزمیر زنیان ،عمیدتا از جین راهیردهیای افراطیی و
تندروانه نیستند .چنین راهیردهایی معطوف به تعام ت نابرابر قیدرت در سیاختار خیانواده
است .اگرچه شیو رویارویی زنان در مقابل قواعد فرهنیگ جنسییتی در خیانواده ییا حتیی
جامعه ،تن ا اطاعت مح

نیست ،اما خ قیت و ابتکارهایی در زندگی روزمر زنان وجود

دارد که آنان ازاینطریق ،از پذیرپ و انجا دقیق قوانین و اعمال رویههای گفتمان جنسییتی
حاکم طفره میروند و به شیوههای ابتکاری ،این قواعید را زیرپیا میگذارنید .ایین شییوهها
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بسیاری از کردارهای زندگی روزمر آنان را دربر میگیرد .دراینمیان ،مواردی چون مقاومت
پن ان در مقابل نظم مسلط ،گریز از نظارتهای اجتماعی ،و دور زدن کنترلهای انضیاطی
که قدرت مسلط مردانه اعمال میکند ،بخشی از شیوههای مقاومت زنانه است که بیهظاهر
با اطاعت آنان نیز همراه است .یی 84 ،ساله ،دیپلم و خانهدار دراینباره میگوید:
خواهر  ،دوستپسر داره .می خواد یک مدتی باهاپ باشه و بیینه اگر خو بود با هم ازدوا کنند
(برقراری روابط پیش از ازدوا ) .به من از همون اول گفت و در جریانم ،ولی من به پدر جرویت
نمی کنم بگم .پدر انتظار داره هر چیزی پیش میاد من که دختر بزرگترپ هستم ب ش بگم ،مینم
ً
در ظاهر میگم باشه (نمایش تمکین) و احترامش رو نگه میدار  ،ولی این چیزا رو اه نمیگم
(مقاومت همراه با اطاعت) .چون پدر خیلی غیرتیه و اگر بف مه دخترپ با پسری دوسته ،خیلیی
عصیانی میشه و ممکنه کارای خطرناکی بکنه (فرهنگ پدرساالر؛ خطر خشم و خشونت) ...من
درسته نمیتونم غیرت پدر رو کنترل کنم ،ولی وقتی ب ش چیزی نگم ،خودبهخود میتونم جلوی
خیلییی از کارهییاپ رو بگیییر (مقاومییت نییر و آرا  ،م ییار فرهنییگ پدرسییاالر از طریییق کییاهش
دسترسیهای اط عاتی).

این موارد ،گویای این است که رفتار زنان ،میان اطاعیت و مقاومیت در نوسیان اسیت.
مقاومت همراه با اطاعت ،به سیاست غیرعلنی زنان در زنیدگی روزمیره اشیاره دارد کیه بیه
تمکین ظاهری در برابر ایدوولوییهای جنسیتی و سپ  ،مقاومتهیای غیرعلنیی و پن یان

آنها در مقابل این نظمهای ایدوولوییک اشاره دارد .افزونبراین ،نیاید از این نکته غافل بود
که در بین زنان ،کمتر میتوان مقاومت تند و مطلقی را در خانواده مشاهده کرد؛ زیرا آنها از
فرهتهای مقاومت خود به شییوههای خ قانیهتری ب یره میگیرنید .در زنیدگی روزمیره،
کنشهای زنانه میان اطاعت و مقاومت در رفتوبرگشت است .زنان ،گاهی نظیم جنسییتی
مسلط در خانه را بهچالش میکشند و آن را زیر پا میگذارند اما اغلب ،این کار را بهگونهای
ظری و هوشمندانه انجا میدهند تا نقطیۀ تعیادلی بیابنید کیه هیم خواسیتههای آنهیا را
برآورده کند و هم به طور مستقیم و آشکارا با نظم جنسیتی مسلط در خانه در تقابیل نیاشید.
پریسا 60ساله ،لیسان و خانهدار دراینباره میگوید:
من دوست ندار توی زندگیم تنش درست کنم .وقتیی ییک چیزاییی رو دوسیت دار کیه شیوهر
باهاپ مخالفه ،سعی می کنم وقتی شوهر مخالفت کرد ،خیلی باهاپ بحث نکنم .ب ش میگم:
«آره حرفت درسته؛ تو درست میگی» (نمایش تمکین ،پذیرپ ظیاهری سیلطۀ جنسییتی) ،ولیی
ً
سعی میکنم بدون اینکه حساسش کنم ،یک راه دیگه رو بر (مقاومت همراه بیا متابعیت)؛ میث
می خوا یک لیاسی که خود دوست دار رو بییرون بپوشیم ،ولیی مییدونم کیه شیوهر ممکنیه
مخالفت کنه ،ب ش میگم همۀ لیاسا االن کثیفه و بهناچار باید اینو بپوشیم ،چیون دیگیه لیاسیی
ندار یا یک ب ونۀ دیگه درست میکنم (مدیریت ذهن همسر برای دستیابی به نتای ،خاص) .وقتی
باهاپ درگیر بشم ،ل،بازی میکنه و بحیث و دعیوا راه مینیدازه (محاسییه هزینیههیای مقاومیت
آشکار) ،اما این جوری من بدون بحث و دعوا ،کار خودمو پیش میبر (مزایای مقاومت پن یان).
اینطوری کاری می کنم که اونم ناراحت نشه ،ولی منم راه خودمو بر و چیزایی که دوست دار رو
بتونم بپوشم (گریز از سلطه بدون مقاومت آشکار).

این موارد ،گویای این است که برخی زنان در روییارویی بیا فرهنیگ جنسییتی ،نیوعی
مقاومت پن ان را پیشه میکنند .آنها در مقابیل قواعید و هنجارهیای جنسییتی ،سیویههای
منفعلی نیستند ،بلکه به شیوههای گوناگون ،در مقابل گفتمان جنسییتی مقاومیت میکننید.
دراینراستا ،بخشی از زنان به ظاهر ،سلطۀ جنسیتی را پذیرفته و حتی رضایت خیود را از آن
نشان می دهند ،اما در بیشتر موارد ،قواعد فرهنگی و قوانین تحمیلی را به چیزی متفاوت بیا
ً
آنچه در هنجارهای جنسیتی بیان میشود ،تیدیل میکنند .راهکار ویژ آنها ،لزوما انکار و
طرد این قواعد و هنجارها نیست ،بلکه گاهی شیو بهکارگیری آن را تیییر میدهند .زنیان بیا
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این راهیرد ،از اطاعت در مقابل سلطۀ فرهنگی حاکم میگریزند ،بیآنکه بهظاهر مقیاومتی
نشان دهند یا خود اع

کنند که قواعد هنجاری حاکم را قیول ندارند .زیرپا گذاشتن نظیم

فرهنگی حاکم بدون طرد و انکار علنی آن ،حاهیل ابتکیار و هوشیمندی زنیان در زنیدگی
روزمره در هنر کنار آمدن و همراهی با نظم جنسیتی حاکم است .سیاست مقاومت همراه با
اطاعت در بین زنان ،شیکلی از مقاومیت اسیت کیه گرچیه از فرهنیگ جنسییتی جامعیه و
ارزپهای مسلط آن تیذیه میکند و بهظاهر ،مطی حامیان آن (یعنی مردان) است ،امیا بیا
ً
فرهنگ جنسیتی ،کام همسو و هماهنگ نیست و به شیوهای ظریی و هوشیمندانه ،آن را
نق

و تضعی میکند .ع وه بر آن ،این تضعی های پیاپی هنجارهای جنسیتی ،زمینه را

برای تیییرات گستردهتر در الگوهای فرهنگی در بازههای بلندمدت فراهم میکند.
 .3-4بازی دوگانه با کلیشهها
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کلیشه های جنسیتی ،مانعی جدی برای دستیابی به برابری جنسیتی هسیتند و سییب ایجیاد
تیعی

جنسیتی میشوند افزونبیراین« ،ت دیید کلیشیه» 1میتوانید اعتمادبیهنف زنیان را

کاهش دهد و درپیآن ،بر عملکیرد آنهیا تأثیرگیذار باشید .بیههمیندلیل ،زنیان در مقابیل
کلیشههای جنسیتی آسیبپذیر هستند .دراینراستا ،زنان برای مقاومت در مقابل قدرتی کیه
از سوی کلیشههای جنسیتی بر آنها وارد میشود ،وارد یک بازی دوگانیه میشیوند .شییو
نخست آنها« ،مقاومت در مقابل کلیشهها» است؛ زیرا یکی از موان توسیعۀ فرهیتهای
زنان در ایران ،کلیشه های جنسیتی است .زنان در چند دهیۀ اخییر ،همیواره بیا کلیشیههای
جنسیتی مقابل خود جنگیدهاند؛ کلیشههایی که تما عرهههای زندگی آنها را درنوردییده
است .هرچند برخی از این کلیشهها در طول زمان از بین نرفتهانید ،ولیی بهتیدری ،سسیت
شدهاند (مانند اینکه کار زن ،تن ا خانهداری است و زن نیایید بییرون از خانیه کیار کنید) و
برخی دیگر نیز دههها است که بهکلی از بین رفتهانید (ماننید اینکیه مدرسیه رفیتن و درس
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 ،اضطرابی است که برخی افیراد هنگیامی تجربیه میکننید کیه ممکین اسیت بیهدلیل
 .1ت دید کلیشه
تعلقشان به یک گروه اجتماعی ،جنسیتی ،قومیتی ،یا مذهیی یا رفتار خاص با کلیشههایی منفی قضاوت شوند اضیطرا ناشیی
از ت دید کلیشه میتواند سیب کاهش عملکرد افرادی شود که متعلق بیه گروههیایی بیا کلیشیههای منفیی هسیتند (اینزلیخیت و
اشمایدر.)3-3 ،8100 ،

خواندن زنان ،موجب فساد در جامعه میشود) .بااینحال ،بسیاری از کلیشههای جنسیتی،
همچنان عرهههای گوناگون زندگی زنانه را احاطه کردهانید و شییو تفکیر و عمیل زنیان و
م متر از آن ،مردان را در جامعه تعیین میکنند و سیب ایجاد بسیاری از محدودیتها برای
آنها شدهاند .دراینمیان ،زنیان بیا روپهیای فرهنگیی و عملیی در مقابیل ایین کلیشیهها
مقاومت میکنند .میارزه با کلیشههای جنسیتی ،ابزاری بیرای زنیان اسیت کیه از طرییق آن
بتوانند به حقوق برابر بیا میردان دسیت یابنید .دراینبیین ،روییارویی نیر و سسیت کیردن
کلیشههای مزاحمی چون «ظرف شستن یا پخیتن غیذا ،کیار مردهیا نیسیت»« ،بچیهداری
وظیفۀ مرد نیست»« ،جارو کشیدن ،کاری زنانه است» ،و مواردی ازایندست در خانه ،یکی
از راهیردهای مقاومت زنانه برای افزایش دامنۀ آزادی و فرهت توسعۀ فردی برای آنان است.
زینب83 ،ساله ،و دانشجوی فوقلیسان دراینباره میگوید:

ً
شوهر من ،ک در خانواده و فامیلشیون ایین فرهنیگ رایی ،نییود کیه مردهیا در کارهیای خونیه بیه
خانماشون کمک کنند (جامعهپذیری جنسیتی میتنیبر تقسیم کار سنتی) .حتی یکبار به من گفت،
ً
اگر من توی خونه مث ظرف بشور و مردهای فامیل بف مند ،تا یک سال همهجا مسخرها میکنند
و میگن من زنذلیلم (کلیشۀ جنسیتی از مرد ضعی ) .از یکی از دوستاپ تعری میکرد که توی

خونه وقتی م مون داشتند ،ظرف ها رو شسته و م مون ازپ عک گرفتیه و تیوی گیروه خیانوادگی
گذاشته و همه ب ش خندیدند (ت دید کلیشه؛ فشار فرهنگی برای پیذیرپ نقشهیای جنسییتی)...
ولی ما توی خانوادهمون اینو یاد گرفته بودیم که باید مرد رو بهتدری ،وارد کارهای خونیه کیرد تیا بیه
کمک کردن در خونه عادت کنه (مقاومت فرهنگی؛ ت پ برای جامعهپذیری مجیدد همسیر) .مین
مجیور بود این فرهنگ رو از ذهنش پاک کنم و بهتدری ،هم تونستم نگاهش رو به خانیهداری میرد
عوض کنم .اینطوری بخشی از کارهای خونه رو شوهر انجا میده و من وقت بیشتری میکنم که
به درس و دانشگاه خود برسم (موفقیت در تضعی کلیشههای جنسیتی ،گسترپ آزادی و فراغت
برای زن).

کلیشههای جنسیتی ،نقشها را جنسیتی میکنند .بااینحال ،بخشی از زنان نسل جیوان
ایرانی ،در مقابل کلیشههایی چون «خانهداری ،وظیفه زن است» ،مقاومت بیشتری نسییت
به زنان نسلهای پیشین خود بروز میدهند .آنها خانهداری را همچنان انجا میدهنید امیا
نه مانند مادران خود« ،وظیفۀ» زن بلکه «لط » او قلمداد میکنند .این درحالی اسیت کیه
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زنان نسلهای قییل ،خانیهداری را وظیفیۀ زن میدانسیتند (بنگریید بیه :هیادقی فسیایی و
میرحسینی .)0623 ،بخشی از زنان نسل جوان ،نگرپ زن خانیهدار را بیهچالش میکشیند
تا بتوانند همانند مردان ،بیرون از خانه به کار و تحصیل و توسعه فیردی خیویش بپردازنید.
شیرین81 ،ساله ،فوقلیسان  ،و شاغل دراینباره میگوید:

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

04

دوره  ،41شماره 4
بهار 4111
پیاپی53

ً
مادر هیچوقت با پدر بحث نمیکرد که خونهداری وظیفۀ اون نیست ،بلکه اتفاقا مادر خونهداری
ً
رو کام وظیفۀ خودپ میدونست و برای همین هم تا آخر عمر خونهدار موند و هیچ پیشرفتی نکرد
(پذیرپ کلیشه در نسلهای پیشین ،فرو رفتن در نقشهای جنسیتی) ،ولی من مثل میادر نیسیتم؛
چون میخوا پیشرفت کنم و نمیخیوا ییک زن خونیهدار بمیونم (مقاومیت در مقابیل کلیشیه در
ً
نسلهای جدید) .منظور این نیست که کارهای خونه رو انجا نمید  ،بلکه اتفاقا منظور اینیه کیه
اینو به شوهر بهطور غیرمستقیم ف موند که هرکاری توی خونه میکنم ،لط من بیه شیوهرمه نیه
وظیفها (تیییر معنای کلیشه؛ کار خانگی بهمثابه «لط » و نه «وظیفه») .برای همیین ،شیوهر ییا
باید این لط منو در کارهای خونه جیران کنه یا بهنحوی دیگه این کیارو بکنیه ،وگرنیه اگیر جییران
نکنه ،منم دیگه این لط ها رو نمیکنم.

زنان با کلیشهزدایی از اشتیال زنانه ،فرهتی مییابند تا به کار درآمدزا در بیرون از خانه
مشیول مشوند .آن ا از این طریق  ،هم مردان را به انجا کارهای مشارکتی در خانیه ترغییب
می کنند و هم با کسب استق ل اقتصادی ،نقش خود را در تصمیمگیریهای اساسی مربوط
به خانه افزایش میدهند .زنان با این کار ،هم قدرت مرد را محدود و هم اقتیدار خیود را در
خانه افزایش میدهند .ویدا68 ،ساله ،فوقدیپلم ،و شاغل دراینباره میگوید:
شوهر مخال کار کردن من در بیرون خونه بود .میگفت بشین به کارهای خونیه بیرس و بچیه رو
بزرگ کن .منم خر خونه رو تأمین میکنم (فرهنگ پدرساالر؛ تحمیل تقسیم کیار سینتی میتنیبیر
جنسیت) ،ولی این منو راضی نمیکرد؛ چون من میخواستم پیشرفت کینم .سیالها درس خونیده
ً
بود و نمیخواستم حاال رهاپ کنم و میخواستم حتما بر سیر کیار و بتیونم بیرای خیود درآمید
مستقل داشته باشم (در جستوجوی استق ل اقتصادی) .خیلی بیا همسیر هیحیت میکیرد تیا
ب ش نشون داد که این نگاهش به زن که باید توی خونه بشینه ،ییک نگیاه قیدیمی و تیوهینآمیزه و
نیاید جلوی زنش رو بگیره (مقاومت فرهنگی؛ میارزه با کلیشههای جنسیتی) .سر هر فرهتی که گیر
میآورد  ،اینو باهاپ بحث میکرد تا اینکه باالخره تسلیم شد و من تونستم بر سر کار.

در کنار راهیرد «مقاومت در مقابل کلیشههای جنسیتی» ،شیو دیگر مقاومت در خانه،
ً
نه مقاومت در مقابل کلیشهها ،بلکه اتفاقا «فرو رفتن در کلیشهها» است؛ بهاینمعنا که زنان
با هر کلیشهای میارزه نمیکنند ،بلکه با کلیشههایی میارزه میکنند کیه بهنظرشیان «کلیشیۀ
بد» هستند و آزادی و قدرت آنها را محدود کردهاند اما برخی کلیشههای جنسیتی که زنیان
را ضعی قلمداد میکنند ،در برخی موارد ،آشکارا بهکارشان میآیند بنابراین ،نهتن ا با این
ً
کلیشهها برخورد نمیکنند ،بلکه اتفاقا در آن فرومیروند .بیرای مثیال ،کیار نکیردن زن در
بیرون از خانه ،کلیشهای بود که پ از سالها مقاومت فرهنگی ،بسیاری از زنان توانستهاند
آن را تضعی کنند .اکنون نسیت به گذشته ،مردان کمتری با کیار کیردن زنیان در بییرون از
خانه مخالفت میکنند .این در حالی است که خر کردن کامل درآمد حاهیل از کیار زن
برای خانه ،عرههای است که بخشی از زنان در مقابل آن مقاومت میکنند و با فرو رفتن در
کلیشههای جنسیتی که «وظیفه تأمین مخار خانه با مرد خیانوار اسیت» ،سیعی میکننید
بخش چشمگیری از درآمد شیلی خود را بیرای خیویش ذخییره کننید .هسیتی83 ،سیاله،
دیپلم ،و شاغل دراینباره میگوید:
من درسته بیرون از خونه کار میکنم (کسب درآمد اقتصادی توسط زن) ،ولی خر خونه بیا َمیرده.
الیته منم گاهی برای خونه خرید میکنم ،ولیی راسیتش رو بخیوا بگیم ،اغلیب پیولم رو پ انیداز
میکنم (مشارکت اقتصادی حداقلی توسط زن شاغل) و به همسر هم اینو گفیتم کیه اون نیایید بیه
درآمد زنش کاری داشته باشه؛ چون درآمد زن برای خودشه ،ولی درآمید میرد بیرای خونیه هسیت
(تأکید بر کلیشه مرد نانآور).

این موارد ،گویای این است که بخشی از زنان نسل جوان ،کلیشۀ کیار نکیردن زنیان در
بیرون از خانه را شکستهاند ،ولی کلیشۀ «هزینههای زندگی فقط بیا میرد خیانوار اسیت» را
همچنان حفظ کردهاند؛ زیرا این کلیشه به آنهیا اجیازه میدهید کیه منیاب درآمیدی را کیه
بهدست میآورند ،تا حد زیادی برای خود ذخیره کنند .بهبیان روشنتر ،بهنظر میرسید کیه
بخشی از زنان ،تن ا با کلیشههایی میارزه میکنند که «حقوق» آنها را تضعی کردهاند ولی
در مقابل کلیشههای جنسیتی کیه «وظیای » آنهیا را محیدود کردهانید ،نیهتن ا مقاومیت
ً
نمیکنند ،بلکه کام آن را میپذیرند و گاهی حتی از آن دفاع هم میکنند تا میادا تضیعی
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شود .درواق  ،زنان برای «حقوق برابر» با مردان ،میارزه میکنند اما کمتر تین بیه «وظیای
برابر» میدهند که برپایۀ آن ،تأمین هزینههای خانیه را بهع ید هیردوی زوجیین قیرار داده
است .آنها با این راهیرد میتوانند در طول زمان« ،حقوق بیشتری» دریافت کنند ،بیآنکیه
ً
الزاما «وظای بیشتری» را پذیرفته باشند .هیا60 ،ساله ،لیسان و شاغل دراینباره چنیین
میگوید:
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بهنظر قوانین ایران ،خیلی مردونهست و باید حقوق زن و مرد در قانون خیانواده بیا هیم برابیر باشیه
ً
(مطالیه برابری جنسیتی در «حقوق»)؛ مث چرا مرد باید حق ط ق داشته باشه و زن نداشته باشه؟
در حالی که باید برابر بشه .اما اینها بهمعنای اون نیست که زنها هم مثیل مردهیا بیرن سیر کیار و
هرچی درآمد داشتن بیارند خونه (دفاع از نابرابری جنسیتی در «وظای » اقتصادی خانوار) .این بیا
هیچ قانون و عرفی سازگار نیست؛ چون وظیفۀ تأمین مخار خونه ،همیشه با مرد خونهست و نه زن
(فرو رفتن در کلیشه جنسیتی) .حتی زن اگر پول هم دربیاره ،هیچ وظیفهای برای خر کیردن تیوی
ً
خونه نداره و میتونه همه رو برای خودپ نگه داره .منم اکثرا همین کارو میکنم تا بتونم برای خود
یک پشتوانه داشته باشم (دفاع از کلیشه جنسیتی مرد نانآور).

زنان ،گاهی با فرو رفتن در کلیشهها ،نهتن ا بر کلیشیههای منفیی زنانیه تأکیید میکننید
(کلیشه هایی مانند اینکه زنان ،حساس ،ضعی  ،وابسته ،و ناتوان هستند) ،بلکه فراتر از آن،
کلیشههای مثیت مردانه (کلیشههایی مانند «مردان ،قویتر و پرکارتر از زنان هستند») را نیز
بهمثابه اهرمی برای فشار به خود مردان تیدیل کرده و ازاینطریق ،میردان را وادار بیه انجیا
کارهایی می کنند که زنان خواستار آن هستند .تأکید بر توانمندی مردان و ضع زنیان و در
پی آن ،انتظار کار بیشتر و درآمدزایی باالتر از سوی مردان و تحت فشیار گذاشیتن آنهیا از
طریق دوشیله یا حتی سه شیله کردنشان برای ب یود رفاه و کیفیت زندگی زنیان و خیانواده،
یکی از همین راهیردهای فرو رفتن در کلیشههای جنسیتی است که میتواند انتظارات کاری
و درآمدی را بهگونهای نابرابر در خانه ایجاد کند .م نیاز66 ،سیاله ،فیوقدیپلم ،و خانیهدار
دراینباره میگوید:
من خونهدار و همسر کارمنده (تقسیم کار سنتی؛ میرد نیانآور ،زن خانیهدار) ،امیا بیهخاطر ایین
گرونیهای چند سال اخیر ،دخل و خر زندگیمون خیلی با هم جور در نمیاومد (فشار اقتصادی،
ناکافی بودن درآمد توسط یک نانآور) .شوهر میگفت بیا از بعضی چیزا کمتیر مصیرف کنییم تیا

هزینهها بیاد پایین ،ولی من ب ش میگفتم نمیتونم با کمتر از این زندگی کنم .اون میگفت حداقل
تو هم یک مدتی سر کار برو ،تا کمکخر خونه باشی که به من انقدر فشار نیاد (تقاضای مرد برای
مشارکت اقتصادی زن) ولی من ب ش گفتم ،میبینی که من زنم ،ضعیفم ،و تو مردی و من که مثیل
تو توانی ندار و نمیتونم هیح تا بعدظ ر بر سر کار ( فرو رفتن در کلیشیۀ زن ضیعی و نیاتوان).
ب ش گفتم تو که اینقدر میگی هرفهجویی کنیم ،خب حداقل خودت بعدظ رها برو کیار دو و بیا
ماشین کار کن و یک مقدار بیشتر درآمد داشته باپ تا از این شرایط سخت دربیایم .اونیم چیارهای
نداشت و در آخر قیول کرد (تأکید بر کلیشۀ مرد قوی و تحمیل کار مضاع به مرد).

ً
اینها نشاندهند این است که کلیشههای جنسیتی ،تن ا الزاما ابزاری برای سرکو زنان
نیست ،بلکه گاه مردان نیز در مقابل آنها ،آسییبپذیرند .ضیع میردان در مقابیل برخیی
کلیشههای جنسیتی ،پدیدهای است که بخشی از زنان نسل جیوان امیروزی بیهخوبی آن را
دریافتهاند .افزونبراین ،زنان با ب رهگیری از کلیشیههای جنسییتی میتواننید بیا اسیتفاده از
هفتهای زنانه ،مانند ضعی بودن ،گریه ،ق ر ،بیدستوپا بودن و میواردی ازایندسیت،
مردان را در تصمیمگیریهایشان تحت فشار دوچندان نیز قرار دهند.
 .3-5مقاومت از طریق سنت

یکییی دیگییر از شیییوههای مقاومییت زنانییه ،ب رهگیییری آنییان از آدا ورسییو و سیینتهای
اجتماعی ،بهعنوان اهرمی برای اعمال فشار به همسر است تا ازاینطریق ،بتوانند به خواستهها
و اهداف خویش دست یابند .منظور از سنت ،راه و روپ انجا امور متداول در جامعه اسیت
که بهتدری ،در قالب رسمهای اخ قی ،پذیرفته و عمومیت یافتهاند .این سنتهای اجتماعی،
کنشهای یکسانی هستند که بر اثر تکرار فراوان در طول زمان تثییت میشوند.
ً
دراینمیان ،مقاومت زنان از طریق سنت ،معموال به دو شییو کلیی انجیا میشیود)0 :
تأکید بر سنتهای قدیمی و دیرپا؛  )8ابداع سنتهای جدید .سنتهای قدیمی ،بیشیتر در
دین و سنتهای جدید ،بیشتر در مدرنیته و دگرگونیهیای اجتمیاعی جدیید ریشیه دارنید.
سنتهای قدیمی در خانواده ،میتنیبر نوعی تقسیم نیابرابر جنسییتی اسیت امیا سینتهای
جدید ،بیشتر از سنخ برابری است .سنتهای قدیمی با اتکا بیه ریشیههای تیاریخی خیود،
همواره بازتولید میشوند ،ولی زنان به سنتهای قدیمی ،نگاهی گزینشیی دارنید .آنهیا از
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میان این سنتهای قدیمی ،بیشتر عناهر دلخواه و گزینشی را برمیگزینند و عناهر مردانیه
را وامین ند تا خوانش خود را از طریق این سنتها تحمیل کنند .زنان ازاینطریق میتوانند
به سنتهای قدیمی معانی تازهای بدهند و با بهاهط « ،زنانه» کردن آنها در مقابل مردان
مقاومت کنند .فرشته63 ،ساله ،فوقلیسان و خانهدار دراینباره میگوید:
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ً
ما رسم داریم که شوهر باید تاریخ عقد ،تاریخ عروسی ،و تاریخ تولد خانمش رو حتما براپ جشن
بگیره و به زنش هدیه و ط بده (سنت در خدمت اهداف زنانه) ،اما شوهر توی خانوادهشیون ایین
چیزا رسم نیست ،ولی من سعی کرد این رسم رو در بین خود و شوهر جا بنداز و این خواستها
رو غیرمستقیم ب ش بگم که اگر این کارها نشه ،هم خود و هم خانوادها خیلیی ناراحیت میشییم
(نیرد فرهنگی؛ نیرد بر سر تحمیل سنتها) .تازه ب ش گفتم این چیزا توی دوستامم رسمه (نمیایش
ً
فراگیری سنت)؛ مث درسته که شوهرای همۀ دوستای من بیرای دوسیتا  ،هدییه گرونقیمیت بیرای
ً
جشن تولد نمیگیرند ،ولی اون چندتایی که هدیه میگیرند رو مین داومیا تیوی خونیه بیا آ وتیا
مطر ،میکنم تا شوهر بهطور غیرمستقیم بف مه کیه مینم چنیین خواسیتهای دار (سینت بیهعنوان
ابزاری برای فشار فرهنگی) .االن چند ساله شوهر بهخاطر اینکه کم نیاره ،روز تولد بیرا ب تیرین
چیزا رو می خره .یک سال سروی ط  ،یک سال لپتاپ ،و پارسال هم ماشینی کیه خریید رو بیه
ب انه روز تولد  ،بهنا من کرد (تیدیل سنت فرهنگی به ابزاری برای ارتقای سرمایۀ اقتصادی زنان).

اما شیو دو مقاومت از طریق سنت« ،ابداع سنتهای جدید» یا تقویت آنهیا توسیط
بخشی از زنان نسل جوان است .سنتهای جدید ،آدا ورسومی هستند که زنان بهتدری،،
درحال جاانداختن و طییعی جلوه دادن آنها هستند تا با گسترپ این سینتهای نوظ یور،
آنها را به رسمهای پایدار و فراگیری تیدیل کنند .سنتهای اجتماعی ،همچون تیی دولییه
هستند .در این راستا ،اگرچه سنتهای قدیمی بیر بازتولیید همیان آدا ورسیو و مناسیک
پیشین در زندگی زناشویی تأکید میکنند اما سینتهای جدیید ،بیذرهای تییییر در روابیط
هستند و افزونبر تعری مرزها و محدودههای جدید ،دگرگونی در فرهنگ را نیز امکانپذیر
میکنند .سنتهای جدید ،ابزارهای مقاومت زنان در عصر مدرن هستند .این سینتها ،بیا
کاربرد اجتماعی و فراگیر بودن آن ،توجیه ،و با ضمانتهای اجرایی نامحسیوس ،پشیتییانی
میشوند .اگر زنان سالمند ،بیشتر بر سنتهای قدیمی و دیرپا تکیه دارند ،زنان نسل جدید،
هم بر سنتهای قدیمی سوار میشوند و هم اقدا به تولیید و خلیق و گسیترپ سینتهای

جدید میکنند .بهعنوان نمونه ،زنان نسلهای پیشین ،چندان س می از داراییهای منقیول و
غیرمنقول شوهر را تا زمان حیات همسر ،مطالییه نمیکردنید امیا زنیان جیوانتر ،بیا خلیق
سنتهای جدید ،اقدا به مطالیهگری در این داراییها میکنند تیا بتواننید سی م خیود را از
داراییهای همسر ،پابهپای او افزایش دهند .این امر ،تن ا در میان زنان شاغل و دارای درآمد
شخصی قابلمشاهده نیست ،بلکه بهتدری ،با فراگیر شدن سینتهای جدیید ،زنیان جیوان
خانهدار نیز س م خود را از داراییهای همسر خواستار میشوند .لی 61 ،ساله ،لیسان  ،و
خانهدار دراینباره میگوید:
شوهر وقتی میخواست اولین خونهمون رو بخره ،من ب ش گفتم که دیگه االن همهجا رسم شده که همیۀ
مردها نص خونه رو بهنا زنشون میکنند (تأکید بر سنتهای جدید درحالشکلگیری) و اونایی که این
کارو نمیکنند ،خیلی خودخواهند .اینطوری شوهر رو غیرمستقیم در فشار گذاشتم که موق سیند زدن،
بدون اینکه من چیزی بگم ،نص خونه رو بهنا من کنه (فشار فرهنگی برای پذیرپ سنت) و اون هیم بیا
اینکه میدونم به این چیزا اعتقادی نداشت ولی بهخاطر اینکه خودپ رو یک مرد مدرن نشون بده ،نص
خونه رو بهنا من زد (تأثیر برساخت سنتهای جدید بر تیییر رفتارهای اقتصادی همسر).

سنتهای قدیمی ،بیشتر ابزاری برای سلطۀ جنسیتی مردان بر زنان بودهاند اما زنان نسل
جوان ،نهتن ا در مقابل بخشی از سنتهای قدیمی مقاومت میکننید ،بلکیه فراتیر از آن ،از
سنتها علیه خود مردان نیز ب ره میگیرند .آنها با تیییر سنتهای پیشین و خلق سنتهای
جدید ،از ابزار سنت برای م ار مردان و دستیابی به اهیداف دلخیواه خیود ب یره میگیرنید.
بخشی از زنان نسل جوان ،درعمیل ،سیاسیت «ابیداع سینت» را همزمیان بیا دسیتکاری
سنتهای پیشین و گاهی حذف و طرد برخی از عناهیر آن ،بیهکار میبرنید .آنهیا تی پ
میکنند تا با ابداع سنت های جدید و گسترپ مناسک نوظ ور به تییییر معادلیۀ قیدرت در
خانواده و جامعه کمک کنند .در اینجیا مسیئلۀ اهیلی ایین اسیت کیه زنیان در پیی ابیداع
سنتهایی هستند که بتوانند از طریق آنها ،همسران خود را به مسیری که خود میخواهند،
هدایت کرده و آنها را به وفاداری ترغیب یا حتی مجیور کنند؛ جریانی که بیهنظر میرسید
بهآرامی توسط بخش قابلتوج ی از زنان نسل جوان درحال پیشیرد است .م سا82 ،سیاله،
دیپلم ،و خانهدار دراینباره میگوید:
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من میدونم که اگر مرد ،جییش ُپرپول باشه ،احتمال اینکه خیانیت کنیه زییاد میشیه (پیونید ثیروت و
خیانت)؛ برای همین نمیگذار جییش پرپول باشه .از طرفی نمیخوا درآمدپ هم کم باشیه کیه میا
آسیب بیینیم ،ولی فقط نمیخوا پولها توی حسا اون باشه تا احساس ناامنی نکنم .بیرای همیین از
همون اوایل زندگی گفتم که ما توی خونهمون رسمه که زن باید حسابدار خونه باشه و همۀ پولها بایید
در حسا خانم خونه باشه (برساخت سنت جدید) .اولش قیول نمیکرد ،ولی بعدپ وقتیی خیواهرا
ً
اومدن و گفتن این رسم توی خانواد ما هم هسیت و اتفاقیا خیلیی خوبیه ،اونوقیت شیوهر پیذیرفت
(پذیرپ سنت نوپا) .اینطوری شوهر هرچی پول در طول میاه درمییاره رو میرییزه بیه حسیا مین
(م ار همسر از طریق خلق سنت) .درواق  ،شوهر با اینکه درآمد خوبی داره ،اما پیول خیلیی زییادی
توی حسابش نیست و همۀ پولها در حسا من و کنترل منه .اینطوری خیالم راحته که هرکیاری هیم
نمیتونه بکنه (تولید سنتهای جدید و تأثیر آن بر افزایش قدرت و کنترل زن بر خانواده).

بااینحال ،نیاید این نکته را از یاد برد که سرچشمۀ بسیاری از سنتها ییا مناسیکی کیه
ً
تصور میشود در گذشتههای تاریخی و دور ریشه دارند ،کام جدیید و چهبسیا سیاختگی
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است (هابزباو و رنجر)0 ،0228 ،1؛ سنتهایی که میتوانند بهعنوان ابزاری فرهنگی برای
سلطه در حوزه های مختل عمل کنند .زمیانی ،میردان بیرای سیلطۀ جنسییتی در خانیه و

جامعه ،سنتسازی میکردند ،ولی امروزه با افیزایش آگاهیهیای جنسییتی در زنیان نسیل
جوان ،بهتدری ،آنها نیز به ابداع سنت روی آوردهاند؛ سینتهایی کیه بیا فراگییر شیدن در
بخش م می از جامعۀ زنان ،میتوانند بهعنوان یک هنجار قوی بر علیه مردان عمیل کننید.
اکنون زنان میتوانند از اهر سنت که دیرزمانی برای سرکو آن ا استفاده میشید ،حیال از
همان اهر بر علیه مردان و حفظ مناف خویش ب ره بگیرند.
بحث و نتیجهگیری

این پژوهش بیانگر شیوههای مقاومیت زنیان در «مییدان فرهنگیی» خیانواده اسیت .مقالیۀ
حاضر ،روایتگر عملکرد زنان جیوانی اسیت کیه میکوشیند بیا ب رهگییری از راهیردهیای
گوناگون ،سلطۀ فرهنگی مردان و فرهنگ جنسیتی مردمحور در خانه را بیهچالش بکشیند و
آن را بهعقب برانند .برپایۀ یافته های این پژوهش ،چیزی که در بین زنان جوان موردمطالعیه
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

مشاهده شد ،مف و جدیدی از مقاومت در سطح سیاست خرد و مقاومتهای میویرگی در
برابر قدرت اعمالشد مردان در خانواده بود .یافتههای پژوهش حاضر گویای این بیود کیه
زنان در میدان فرهنگی خانواده ،مشیول انواع مقاومتهای آشکار و پن ان هستند .زنیان در
میدان فرهنگی خانواده ،با ابزارهای خاص این مییدان عمیل میکننید .راهییرد اهیلی آنیان
«تیییر توازن قدرت» در خانه اسیت .مقاومتهیای فرهنگیی زنیان ممکین اسیت بیهظاهر
دست کم گرفته شود ،ولی درعمل ،سیب تضعی فرهنگ جنسیتی نیابرابر در خانیه ،تییییر
قواعد تقسیم کار خانگی ،توسعۀ آزادیهای فردی زنان ،کاهش فشار نقش آنان در خانیه ،و
حتی تولید ثروت و دارایی برای زنان میشود و بهاینترتیب ،زن امروز را از سلطه و انقییادی
که زنان نسلهای پیشین تجربه میکردند ،تا حدی رها میکند.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که زنان از راهیردهایی مانند «میارزه بر سر معنیا»،
«رمزگشاییهای تقابلی»« ،بازی دوگانه با کلیشیهها»« ،نمیایش تمکیین» ،و «مقاومیت از
طریق سنت» اقدا به مقاومت فرهنگی در خانواده میکنند .بااینحال ،موارد یادشده ،تن یا
بخشی از راهیردهای مقاومت خانگی است که زنان نسل جوان ،میتوانند با ایین شییوهها،
بهنرمی ،توازن قدرت را در خانه برقرار کنند .الیته «مناطق مقاومت» در خیانواده ،حتیی بیه
این موارد هم محدود نمیشود و بسیار فراتر از اینها است؛ زیرا مرزهای مقاومت ،هرگز نه
واضح است و نه بهدقت مشخص؛ بهاینمعنا که نقاط مقاومت میتوانند هرجایی در شییکۀ
روابییط قییدرت در خییانواده باشییند .درواق ی « ،خییانواده» یییک شیییکۀ بیپایییان از اعمییال
مقاومتهای مویرگی در زندگی روزمیره اسیت .بااینحیال ،ایین «راهیردهیای گونیاگون»،
نشاندهند این نکته است که «مناب مقاومت» زنان در خانواده ،متکثر است و مقاومت در
خانواده ،هییچ جایگیاه و کیانون مرکیزیای نیدارد و در عرهیههای گونیاگون و بهگونیهای
نامتمرکز عمل میکند .بهبیان روشنتر ،نقاط مقاومیت زنانیه در خیانواده ،پراکنیده و سییال
است و در قالب شییکهای میویرگی از خردهمقاومتهیا عمیل میکنید .چندشیکلی بیودن
مقاومت در خانواده ،سیب ایجاد کثرت و گوناگونی میارزههیا شیده اسیت کیه نشیاندهند
کثرت مقاومتها در عرهههای گوناگون در خانواده است.
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افزایش تحصی ت زنان در سالهای اخیر و گسترپ دسترسیهای گفتمانی به رسانههای
جدید (مانند ماهواره و شیکههای اجتماعی) ،بهتدری ،سییب افیزایش آگاهیهیای جنسییتی
زنان شده و همین امر ،مقاومت فرهنگی آنان را در سطحی بسییار بیاالتر از نسیلهای پیشیین
زنان رقم زده است؛ بهگونهای که زنان در میدان فرهنگی خانواده بیههیچروی منفعیل نیسیتند،
بلکه همواره بر سر معنا و تعیین آن میارزه میکنند تا معنای دلخواه خیود را تثیییت کننید .ایین
موارد ،گویای این نکتیه اسیت کیه قیدرت فراگییر و سیلطۀ کامیل در خیانواده ،دسیتکم در
نسلهای جدید زنان ،کمتر میتواند شاهدی برای خود پیدا کند؛ زیرا در مقابل هر قیدرتی در
خانواده ،همیشه مقاومت وجود دارد .در خانواده ،اگر اعمال قدرت مردانیه هسیت ،مقاومیت
زنانیه هیم هسیت و اییین ییک نییرد بیپایییان بیر سیر منییاب ارزشیمند اسیت .بییههمیندلیل،
«پدرساالری در خانه» (بهمعنای «سلطۀ حداکثری» بر ییک رابطیۀ زناشیویی) ،دسیتکم در
نسلهای جدید زنان ،ایدهای تضعی شده است؛ زیرا هیچ مردی بهراحتی نمیتواند «ساالر»
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تما میدانهای خانواده شود .همواره میتوان «بازی قیدرت» در خیانواده را بیههم زد .مییدان
فرهنگی خانواده ،محل نیرد برای تیییر موازنۀ قدرت در خانواده است.
افزون براین ،نیاید این نکته را از یاد بیرد کیه مقاومیت فرهنگیی زنیان ،اغلیب از جین
ً
مقاومت آشکار نیست؛ حتی خشن هم نیست ،بلکه غالیا پن ان ،متکثر و چندالیه اسیت و
در موقعیتهای گوناگون ،بهگونهای هوشمندانه و ظری عمل میکند .مقاومیت فرهنگیی
زنان ،ت پ برای گسترپ مرزهای تحمل رسمی (و غیررسمی) و افزایش حوزههیای آزادی
زنانه در زندگی روزمره به هر شکل ممکن است .این کار بیشتر از طریق تضعی مرزهیای
فرهنگی پیشین و بازتعری مرزهای فرهنگی جدید انجا میشود .مقاومت فرهنگی زنانیه،
فرایند بازی با خطوط قرمز فرهنگی است که گاهی برپایۀ سالها سلطۀ ایدوولوییک مردانیه
تثییت شدهاند تا این خطوط قرمز را تضعی کرده و سپ به عقبتر برانند.
بااینحال ،مقاومت فرهنگی زنانه در خانه ،در پیی تییییرات کی ن نیسیت .ایین شییو
مقاومت ،میتواند زمینهساز حرکتهای ک ن سیاسی و پدیدآورند کنشیگران تحولطلیب
باشد ،ولی در درجیۀ نخسیت مقاومتهیای خیانگی ،بیهمثابیه شیکلی از «نیاجنیشهیای
ً
اجتماعی» ،توضیحدهند منطق کنش جمعیتهیای گسیتردهای از زنیان اسیت کیه الزامیا

تشکلیافته نیستند و سازمان هنفی یا سیاسی ،یا حتی رهیر یگانهای هم ندارند ،اما با تیییر
در سیک زندگی خود و زیستن به شیوههایی متفاوت با نظم مسلط ،سیب تیییرات گسیترده
در طول زمان میشوند (بیات .)8101 ،زنان با عملکردهای آرا و بیسروهدا در راسیتای
تحقق خواسته های بنیادین خویش در بستر زندگی روزمره و از درون خانه حرکت میکنند و
همینطور آرا آرا بهپیش میروند تا بهتدری ،موازنۀ قدرت در خانه و سیپ  ،جامعیه را در
گذر زمان تیییر دهند .این نکته که کنشهای زنیان در رونیدی آرا « ،پیامیدهای جمعیی و
ً
گسترده» دارد ،الزاما بیهمعنای نیتمنیدی ایین دسیته از کنشیگران بیرای ایجیاد «تییییرات
هدفمند» در «سطح ک ن» نیست ،بلکه این تیییرات ک ن که در گذر زمان رخ میدهنید،
اغلب «پیامدهای کنش» زنان است ،نه «نیت» پیشینی آنها.
برایناساس ،این مقاومتهای نر و پن ان ،نهتن ا پیشفرضهیای رایی ،دربیار دییدگاه
فرودستی زنان در خانیه را بیهچالش میکشیند ،بلکیه حتیی فراتیر از آن ،از مقاومتهیایی
چندالیه و متکثر حکایت دارند که بهگونهای تدریجی عمل کرده و عرهیههای گونیاگون را
فتح میکنند .دراین راسیتا ،رسییدن بیه هیر خواسیتۀ زنیان در خانیه بیا ایجیاد چرخیهای از
فرهتها ،سرانجا به نردبیانی بیرای خواسیتههای دیگیر آنهیا تییدیل میشیود .آنهیا بیر
خواستههای کوچک متمرکز میشیوند و گا بیهگا بیهپیش میرونید؛ زییرا تیداو تییییرات
کوچکتر میتواند به دگرگونیهای بزرگتر در بلندمدت منت ی شود.
سپاسگزاری

این مقاله مستخر از رساله دکتری محمدحسین شریفی ساعی ،و به راهنمایی دکتیر تقیی
آزاد ارمکی است که در گروه جامعه شناسی دانشگاه ت ران از آن دفاع شید .نو یسیندگان بیر
خود الز می دانند از همه افرادی که در انجا این پژوهش ،آنان را یاری رساندند ،به وییژه
افراد مورد مصاحیه در پژوهش حاضر ،ن ایت تشکر و سپاسگزاری را ابراز نمایند.
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تکجنسیتی.فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.73-86،)0(00،

شاپا8116-0603:

URL:

نویسندگان/دسترسیبهمتنکاملمقالهبراساسقوانینکریتیوکامانز 

آزاداست.



«باید ریسک کنی»؛ ادراک زنان از ترس و راهبردهای رویارویی با
آن در سفرهای تکجنسیتی
ندا رضویزاده ،1سمیه ورشوی

2

دریافت6931/61/61 :؛ پذیرش6933/66/96 :

چکیده

انفدوبهتفدری 

بیشازدودههاستکهپژوهشگرانگردشگریبهموضفو جنسفیتتوجفهنشفانداده
مسئلۀنابرابری،محدودیتها،وادراکزنانازمحدودیت،ترس،خطر،تهدید،وامنیفت،واردوفوز 
مطالعاتاجتماعیوگردشگریشدهاست.پژوهشواضرباهدفبررسیترسهایزناندرسفررو

هایرویاروییآنانبااینترسهاانجامشدهاست.رویکردکیریبااتکابه01مصفاوبۀعمیف 

راهبرد
بهپایگاهاجتماعیفاقتصادیمتوسف سفاکن

یافتهاتخاذشد.مشارکتکنندگان،زنانمتعل 


ساخت

نیمه
شهرمشهدبودند.یافته هادرچارچوبسهنو ترس(ساختاری،اجتماعی،وشخصی)وسهنو شیو 

رویففاروییبففاایففنترسهففامقولهبنففدیشففد.درایففن بقهبنففدی،منرففورازترسهففایففاراهبردهففای
هایمواجههایاستکهبهسفاختاراجتمفاعی،کالبفدی،و بیعفی

«ساختاری»،منابعترسیاراهبرد
مقصدگردشگریمربوطمیشود.کاربردصرت«اجتماعی»برایترسهاوراهبردها،ناظربهامفوری

دهد.ترسهاوراهبردهای«شخصفی»نیفزبفهامفوریمربفوط

استکهدرفرایندکنشمتقابلرخمی
قابلیتهففا،وابتکففاراتشخصففیوشففناختی

اسففتکففهبیشففتردرمحففدود انتخابهففا،ترجیحففات،
دهدکهاگرچهزنانبهسببشرای ذهنیخود،شفرای عینفی


هایاینپژوهشنشانمی

گنجد.یافته

می
هایگردشگری،وبرساختاجتماعیترسدرزنان،ترسهاییراتجربهمیکننفد،امفادربرابفر

محی 
گیرندوازآنبهعنوانابزاریبرایتوانمندسازیخفود


یشمی
آن،انوا مقاومتفعاالنهیاانرعالیرادرپ
هایزنفانکشفورهایتوسفعهیافته

هابهلحاظکیریتوعم باتجربفه
گیرند.اگرچهاینتجربه 


بهرهمی
متراوتاست،اماباوجودتمهیداتمحافرهکارانهتر،مسیرمشابهیرامیپیماید .

گردشگریتکجنسیتی،گردشگریزنان،امنیتزنان،جغرافیایترس،چشمخیره

کلیدواژهها:
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 

.1گروهجامعهشناسیگردشگری،پژوهشکدهگردشگریجهاددانشگاهی مشهد،ایران(نویسندهمسئول)


.2گروهجامعهشناسی،پژوهشکدهگردشگریجهاددانشگاهی مشهد،ایران 

مقدمه

امروزهگردشگریدربسیاریازکشورهاودرمیانبسیاریاز بقفات،بفهعنوانبخشفیاز
هایموجودنشانمیدهدکفهدسترسفیهمفۀ


پژوهش
شود،اما

فعالیتفراغتیشناختهمی
افرادوزیرگروههایاجتماعیبهفراغتوگردشگریبهیکاندازهنیستونوعینابرابریدر
اینووزهوجوددارد(روجک0711،؛سریریومدیری0761،؛مرکزآمارایران.)0710،
نابرابریجنسیتیدرگردشگری،یکیازانوا نابرابریدردسترسیبهاینفرصفتفراغتفی
است.نابرابریزناندرگردشگریممکناستازمنابعگونفاگونیماننفددسترسفینفابرابر
مسئولیتهاینقشیآنانسرچشمهگرفتهباشد.

زنانبهمنابعاقتصادی،زمانفراغت،ونو
هایدیگربهفرصتهایبیشتروبرابفریبفا


کوشنددرووزه

کهمی

هاهمچنان

وال،آن

بااین
ویژهگردشگرینیزفعالشدهاند.

مرداندستیابند،دردستیابیبهفرصتهایفراغتیوبه

یوقتگذرانینیست،بلکهبفه ورخفا،،

افزونبراین،امروزهسررزنان،تنهاوسیلهایبرا
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شمارمیآیدکهدرگذشتهاغلببرایآنهانامناسفبتلقفی


عاملیتآنانبه
راهیبرایبیان

).درسالهایاخیفر،سفررهای

میشد(جردنوگیبسن8111،1؛ویلسنولیتل8111،2

زنانتنها،ورایمرزهفایجنسفیتی،رشفدچشفمگیریداشفتهاسفت.مسفافرتهایزنفان
ِ

هایجامعویاستوزنانباسررکردنبفهتنهایی،درپفی


تنهایی،مبارزهعلیهمحدودیت
به
مقابلهبااینمحدودیتهاهستند(واالجا .)6،8106،3


دهدکهزنانیکهبفهتنهاییبفهسفرر


شدهنشانمی

هایانجام
درعینوال،نتای پژوهش

میروند،ناگزیرازتحملانوا محدودیتهایجسمانی،شخصفی،عملفی،وفیفاییدر

).اوساسفاتبازدارنفدهایهمچفونتفرسو

سررهایشانهستند(ویلسفنولیتفل8116،
نگرانینیزازانوا محدودیتهاییاستکهبفراسفتراد زنفانازفیفاهایعمفومیتف یر
الیلوشیوههای

میگذارند.بااینکهترسدرزمر اوساساتپایۀانسانیقرارمیگیرد،اماد

نررمیرسد،تفرسموجفوددربفین

بروزاوساسترسدرافرادمختلف،متراوتاست.به
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 

ایماننفدواشفیهایبفودن،فرودسفتیمنزلتفیدرفیفای

زنان،مت رازمناسباتجنسیتی
اجتماعی،ونبوداوساسامنیتعمی است.برایناساس،ترسدرفرایندزندگیاجتماعی
صفورتجفداییگزینی


گیفردوبه
ودرکزنانازرواب ومناسباتقدرتجنسیتیشکلمی
رو،پژوهشهایپرشماری،

نمایانخواهدشد(صادقیفساییومیروسینی)0766،؛ازاین

مسئلۀترسزنان،ترسازجرم،واوسفاسامنیفتزنفاندرفیفاهایعمفومیرابررسفی
،آروین،ورویمپفور0718،؛سفرا زاده،

کردهاند(عشایریوهمکاران0718،؛پوراومد

؛صادقیفساییومیروسینی،

جواهری،ورومتی0710،؛محمدیومرادیپادوک0718،
گونهایمیاعف،بفرزنفانتف یر
شدهدرسرر،به 

،)0766اماترسواوساسخطرادراک
مکانهایناآشناو
میگذارد،زیراسرروخطر،جداییناپذیرند،چونسرر،نیازمندرفتنبه 

خودیخودبفرخطفروناا مینفانیداللفتدارد


هایاجتماعیبیگانهاسفتکفهبفه
محی 
براین،زناندربرابرانوا خاصیازخطرهاوتهدیفدها،ازجملفه
).افزون 

(چانگ8111،1
تروآسفیبپذیرترند

خطرهایجسمانی(برایمثال،آزارواهانتجنسی)درسرروسفاس

(کوزاک،کروتس،والو .)8113،2

کهگرتهشد،سررنهتنهاراهیبرایدستیابیبهترفری وفراغفت،بلکفهگزینفهای


همچنان
برایخرو خودخواستهازناویۀآسایش،تجربهکردنعاملیت،آزمودنوبفهچالشکشفیدن
خود،یافتنوسخودمختاریوخودتعیینگری،ومالقاتباافرادجدیفداسفت.بفهجزایفن

موارد،سررهایمرتب باشغل،فرصتهاییرابرایرشداجتماعیواقتصادیدراختیارزنفان
ورکلی،واشیهایشدنووذففیزیکیوبصریزنانازعرصۀ

دهد.افزونبراین،به

قرارمی
هفا،وهنجارهفایپدرسفاالرانهمیشفودکفه


هفا،نگرش

عمومی،خودموجبتقویتارزش
بهنوبۀخود،رشد،خودمختاری،واستقاللزنفانرامحفدودمیکنفدوبفهنابرابریهفادامفن
شدهنشانمیدهد،زنانبهدالیلگوناگونی،ترس


هایانجام
زند؛بااینوال،نتای پژوهش


می
تنهایاسررتکجنسفیتیزنفان
ابرسرر
رابیشترازمردانتجربهمیکنندواینامر،مانعیدربر
ِ
ِ

لحاظاجتماعیوگاهیخودخواسته،فرصت

شوندکهبه

اینعواملسببمی
است.مجموعۀ
ِ

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 
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سررتنهایاتکجنسیتیاززناندریغشودودرنتیجه،زنانازآ ارمثبتروانفی،اجتمفاعی،و
ِ

اقتصففادیآنبهگونففهاینففابرابربیبهففرهبماننففد.امففاتففرسواوسففاسنففاامنیدرسففررهای
ً
رومیشوند،موضفوعیاسفت
هایکمترآشناروبه 

تکجنسیتیکهزناندرآنمعموالبامحی 

هایداخلیکمتربهآنتوجهداشتهاند.باتوجهبهپایینبودنمیزاناشتغالزناندر


کهپژوهش

جامعۀایران1ودرنتیجه،تجربۀکمترزنانایرانیازفعالیتمسفتقلخفار ازخانفه،بررسفی
هایزناندرسررهایتکجنسیتیاهمیتفراوانیاست .


ترس
گوییبهپرسشهایزیراست :


باتوجهبهآنچهبیانشد،پژوهشواضردرصددپاسخ
جنسیتیچهترسهاییراادراکوتجربهمیکنند؟


زناندرسررهایتک
)0
هادرسررهایتکجنسیتیکدامند؟ 

)8راهبردهایزنانبرایمقابلهبااینترس
 .1پیشینه پژوهش
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رضففویزادهوبرادرانکاشففانی()0713درپژوهشففیبففاعنففوان«ادراکزنففانازگردشففگری
تکجنسففیتی،کارکردهففا،چففالشهففاوراهبردهففایمواجهففهدرخففانواده»دریافتنففدتعففداد

پژوهشهففایداخلففیایکففهموضففو گردشففگریتکجنسففیتیزنففانرابررسففیکردهانففد،

شماراسفت،امفاپژوهشهفایخفارجیپرشفماری،موضفو گردشفگریوبفهویژه


انگشت
بهسررمیروندرابررسیکردهانفد.

گردشگریتکجنسیتیزنان،وزنانیکهتنها2یامستقل3

هانیزترسزناندراینگونهسررهامطالعهشدهاست .


درتعدادکمیازاینپژوهش

ویلسنولیتل4درپژوهشیباعنوان«فرارنسبی»؟ت یرمحدودیتهابرزنفانیکفهبفه

تنهاییبفهسفرررفتفه

تنهاییسررمیکنند»بامطالعۀکیریشرای 81زناسترالیاییکهبفه

بودند،دریافتندکهترسوتردید،قیدهایشخصیپیشازسرر،وتفرسوآسفیبپذیریو

آیند.دراینپژوهشنگرشهایمیزبفانو


شمارمی

تنهایی،قیدهایشخصیهنگامسرربه
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 

.1برپایۀچکیدهنتای  رحآمارگیرینیرویکاردرپاییز،٧٩ازجمعیت11سالبفهبفاالیزنفان13/٩درصفدشفاغلهسفتند
بیتا)
(مرکزآمارایران .

عنوانقیدهایاجتماعیففرهنگیهنگامسرر؛فقداندانشمحلیاز


هایناخواسته،به

توجه
مقصد،سرربادیگران،واضطرابوخستگی،بهعنوانقیدهایعملیهنگامسرر؛وتحرک
نمابودن،بفهعنوانقیفدهایفیفاییهنگفامسفررشناسفاییشفدند


محدودشدهوانگشت
(ویلسنولیتل.)8111،و یلسنولیتلبهایننتیجهرسیدندکهترسادراکشد سفرردر
رفتند،بهچهارعاملمربوطمیشود:برداشت


المللیمی

تنهاییبهسررهایبین

زنانیکهبه
پذیریبفودن،وفسمحفدودیتدسترسفی،واوسفاسانگشفتنما

دیگران،مستعدآسیب

بودن(1ویلسنولیتل .)8116،

جردنوآیچیسندرپژوهشیباعنوان«گردشگریوجنسیشفدننگفاهخیفره:تجربفه
دریافتنفدزنفانتنهفادر
گردشگریزنانتنهاازقدرتجنسیتیشده،نرفارتوبدنمنفدی»
ِ

سرر،سوژهوابژ نگاههفایخیفر جنسفیتیمفردانهسفتند(جفردنوآیچیسفن.)8116،
شده،جنسیتیشده،وبدنمندشد گردشگری،زمینۀاینوضعیترابهعنوان


فیاهایجنسی
پنداشتهشد گردشگریفراهممیکند .

بخش بیعی

براونوعثمان2درپژوهشیباعنوان«تجربهزنانگردشگردرمصربهعنوانیکمقصد

بهایننتیجهرسیدهاندکهاینگردشگرانازنگاهخیرهوجنسیشفدهوآزارمفردان

اسالمی»
جامعۀمیزبانرن میبرند(3براونوعثمان .)8103،

سئووبراون4درپژوهشیباعنوان«زنانتنهایآسیاییگردشگر»دریافتنفدکفهتفرس،

لذتزنانازسرررامحدودمیکند(سئووبراون.)8106،سخنانجنسیناخواستۀمردان
دهدووسبییاوریوترسپیوسفتهبرایشفان


هاوسناخوشایندیمی

جامعۀمیزبانبهآن
رساناست.آنهابرایرویاروییبفاایفنشفرای ،نفو و

بهلحاظجسمیوعا ری،آسیب
هایترریحیشانرامحدودمیکنندتاخودراازخطرورظکنند .


زمانفعالیت
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 

استنادکردهاند:آزار،عبارتاستازتوجهناخواسته،ناخوانده،

.3براونوعثمانبهتعریفآزارازدیدجردنوگیبسن()2112
وجنسیشده
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یکسنخشناسیاز

هایی،مکناماراوپریداکس1درپیمایشیباعنوان«


باوجودچنینتجربه
ً
زنانمسافرتنهایمستقل»دراسترالیا،بهایننتیجهرسیدهاندکهزنان،لزومفااوسفاستفرسو
ً
هااستداللکردهاندکهاوتمفاالامنیفت،

خطرفراوانندارند(مكناماراوپریداکس 8101،
).آن
فرضهادربار اعتبارمقصد،براوساسامنیتزنانت یرمیگذارد .
مقصد،وپیش 

دربعییپژوهشهانیزراهبردهایمقاومتیزنانبررسیشدهاست.یانگ،خو فالتیمور،و


بفهایفننتیجفهرسفیدهاندکفه

مندپژوهشهایخطروجنسفیت»


مرورنرام
آرکودیا2درمقاله«
خطرهاییکفهزنفاناوسفاسمیکننفد،روابف قفدرتنفابرابررادرفیفایجنسفیتیونفژادی

کند؛بااینوال،زناناز ریف مفذاکرهدرمفوردخطرهفا،توانمنفدیهاو


گردشگریتقویتمی
یانگ،خوفالتیمور،وآرکودیا .)8103،

تجربههارانیزدر ولسررکسبمی 
کنند(


دوران3نیزدرمقاله«توانمندسازیوزناندرگردشگریماجراجویانفه:سفرریمفذاکره

گفذاریمیکننفد؛

کفهزنفاندرسفرر،محفدودیتهارادوبفارها 
رزش

اظهارمیکنفد

شده»
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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بنابراین،محدودیتهابرایآنها ابتنیستوایفنشفرای ،امکفانمفذاکرهومقاومفترا
پدیدمیآورد(دوران .)8108،

دهفدکفهزنفانیکفهبفهتنهاییسفرر


شدهنشانمی

هایانجام
درمجمو ،نتای پژوهش
پژوهشهفاوفاکیازایفن

کنند،ناگزیرازتحملمحدودیتهاییدر ولسررهستند.


می
استکهترسهاونفو رویفاروییبفاآنهفا،متف رازروابف قفدرت،روابف جنسفیتی،و

هایفرهنگیواجتمفاعیاسفت.بااینوفال،ایفنموضفو درمیفانزنفانایرانفی


برساخته
بررسینشدهاستوازاینرو،پژوهشواضردراینراستاسازماندهیشدهاست .

 .2چارچوب نظری پژوهش

جنسفیتیزنفان،درقالفبنرریفههایمحفدودیتدر


درسررهایتک
لحاظنرری،ترس

به
فراغت،جغرافیایترسزنان،ونگاهخیرهدرگردشگریتحلیلپذیراست .
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 

 .2-1نظریه محدودیت در فراغت :آزادی مشروط و قیدهای قابلمذاکره

اگرگردشگریرایکفعالیتفراغتیدرنرربگیریم،بهتعبیرهریس(،)78،0717قلمفرو
تجربۀآزادی،انتخفاب،خفودابرازی،ولفذتاسفت.درعینوفال،روجفک()78،0711
فراغترافارغازهرقیدینمیداند.اوخا رنشانمیکنفدکفهدررویکفردنرفریکفنش،
مسففیرهایرفتففاردرفراغففتبففاعففواملیچففونشففبکههایخففانواده،فرمهففایاجتمففاعی،
هایجنسی،تقسیمهاینژادی،نابرابریهایاقتصادی،ودیفنارتبفاطدارنفدوایفن


تراوت
عوامل،رفتارهایفراغتیرامقیدمیکنند.جکسنوهندرسن«،1محفدودیت»رامجموعفه

عواملیمی دانندکهسببناتوانیاففرادبفرایشفرکتیفامانفدندرفعالیتهفایفراغتفی،

دسترسیبهخدماتفراغتیوترریحی،یادستیابیبهسط مطلفوبرضفایتمندیشفوند
ترینالگویدستهبندیمحدودیترا

(جکسنوهندرسن.)0111،کرافردوگودبای،شایع
ها،محفدودیتهایموجفوددربرابفر


نررآن
مطرحکردهاند(کرافوردوگودبای 0163،
)،به

ففردی،ودرونففردی»


اری،بین
مشارکتدرفعالیتفراغتیمیتوانددرسهمقولفه«سفاخت

دستهبندیشود :

هایساختاری،یعنیهرعفاملیکفهبفیناولویتهفایاوقفاتفراغفتو


محدودیت

مشارکتمداخلهمیکند؛ 


2

هایروانشناختیونگرشهفاییاسفت


،مربوطبهوالت
هایدرونفردی


محدودیت

کهشرکتافرادرادرفعالیتفراغتیمحدودمیکند؛ 

نیزآنهاییهستندکهازتعامالتاجتماعیافرادبادیگران
هایبینفردی 3


محدودیت


مهم(دوستان،اعیایخانوادهوهمکاران)ناشیمیشوند .
 .2-2نظریه فمینیستی و جغرافیای ترس زنان

)،بهعنوانیکجغرافیدانفمینیست،باخل مرهومجغرافیایترسزنان،
ولنتاین 0118(4
عنوانساختارهایاجتماعیوفیزیکیایفهمکرد

کندکهفیاهاومکانهارابایدبه

بیان 
می
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 
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کهاز ری رواب پیچید جنسیتی،فرهنگی،قومی،نژادی،وقدرتشکلمیگیرندوافراد
).ولنتفاینبیفانمیکنفدکفهارتبفاط

واقداماتآنهارامدیریتمیکننفد(ولنتفاین0118،

خشونتمردانبامتنمحیطی،ت یراتعمیقیبربسیاریازاسترادههایزنانازفیفادارد
هایذهنفیترسآلففودمحی هفاازجففوانیاز ریف تصففوراتواصفلازشففنیدن


ونقشفه
هایرسانهایوایدئولوژیخانوادهبه

هایترسناکوتوصیههایدیگران،وازگزارش


تجربه
اینترتیب،زنان،تقسیمجنسیتیفیارامیآموزند(ولنتاین،0118،
شودوبه 


زنانمنتقلمی
نررولنتاین،زنان،مجموعهایازراهبردهایاجتنابیرابرایاسترادهازفیاهای

 0161
).به
تنهاییبفهبرخفیمکانهفانرونفد،از


گیرندکهبه
کارمیبرند؛براینمونه،یادمی


عمومیبه
غریبهها،فیاهایدورازمحلسکونت،وشب،ترسداشتهباشند(ولنتاین.)0161،این

زمانها،جغرافیایترسزنانراتشکیلمیدهند .
فیاف 

 .2-3نگاه خیره در گردشگری و زنان گردشگر
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گونهایگستردهموردتوجهقرارگرفتهاست.
هایاخیر،دیدگاههایفوکودربار قدرتبه 


دردهه
الهففامگیریازفوکففو،مصففدا هایروابفف قففدرت،در
درجامعهشناسففیگردشففگری،بففا 

ظاهرغیرسیاسیوشوخیهایگردشفگرانوراهنماهفا،درنگاههفایخیفر 


کارهایبه
کسبو

کارکنانصنعتگردشگریومحلیهابهگردشگران،درعملکردضواب اخالقی،در راوی


وکاربردکتابچههایراهنما،وماننداینهامشفاهدهشفدهاسفت(چانفگومیلفر.)8111،1

شفوند،انگشفتنما


هفامی

هاومحلی
مهمتریندلیلاینکهگردشگران،ابژ نگاهخیر واسفطه

بودنگردشگرانوازاینرو،قابلیتشانبرایهدفواقعشفدناسفت.مرئفیبفودن،آنهفارادر
ایکهعامالنقدرت،آنهارامدیریتمیکنند .

دهد؛به 
گونه

موقعیتآسیبپذیریقرارمی


جردنوآیچیسن،2بات کیفدبفرجنسفیتیبفودننگفاهخیفره،دریفکمطالعفۀتجربفی

عنوانگردشگر،موجبمیشودکهنگاهخیفره،از

اندکهویوربدنمندزنانتنها،به

دریافته
ِ
سمتزنانجریانیابد.زنانفرضمیکنندکفهمفردانمحلفیفکفر


سمتمردانمحلیبه

سادگیدردسترسهستندودرواکنش


لحاظجنسی،به

هابابودنشاندرآنجا،به
میکنند 
آن

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 

بهایننگاه هایخیر جمعیاجتماعیوفرهنگی،زنفان،پیوسفتهدرگیفرنرفارتبفرخفود

میشوند(جردنوآیچیسن.)8116،

 .3روش پژوهش

گونهکهگرتهشد،پژوهشهایپیشفیندرایفران،توجفهزیفادیبفهکشففترسفیرها،


همان
هفایسفررهایتکجنسفیتیزنفان


هایعملیزناندربارهترس
معانی،دریافتها،وراهبرد

درصفدپژوهشهفای

هانداشتهاند،ونزدیکبفه61


هاباترس
ایرانی،وشیو رویاروییآن
اند(یانفگ،
هایپوزیتیویستیانجفامشفده 

خارجیمربوطبهموضو اینمقالهنیزبهروش
اینرو،پژوهشواضر،رویکردکیریوترسیریرابفرای
)؛از 
خوفالتیموروآرکودیا 8103،

کاربردهاسفتوبفابفهکارگیری

بررسیموضو سررهایتکجنسیتیدرمیانزنانایرانیبه
یافته،درپیپاسفخگویی


ساخت
روشمردمنگاریبااسترادهازتکنیکمصاوبۀعمی نیمه

وهشاست.دادههایپژوهشنیفزبفااسفترادهازروشتحلیفلمیفمون،

بهپرسشهایپژ

تحلیلشدهاند .

جامعۀموردبررسیاینپژوهش،زنانمتعل بفهپایگفاهاقتصادی فاجتماعیمتوسف و
شهرمشهدبودندکهبهتنهایییاهمفراهبفازنفاندیگفر،بفهسفررتکجنسفیتی


ساکنکالن
گیریدردسترسانجامشدونمونفههایبعفدی


روشنمونه
رفتند.نمونهگیریدرابتدا 
به


می
ها،بهروشگلولهبرفیانتخفابشفدند،وسفرانجامبفا01نرفراز

تادستیابیبهاشبا داده
ها،مصاوبۀنیمه ساختاریافتهانجامشد.برایانتخاباعیاینمونه،ابتدااز ری یفک


آن
ففنمونههایی

واسطهففکهازدوستان،آشنایان،همکاران،یاخویشاوندانپژوهشگرانبودند

آن،بهتدری نمونههابادرنررگرفتنوفداکثرتنفو ونوسفاندر
از 
شدندوپس 


انتخابمی
هایسن،تحصیالت،وضعیتاقتصادیفاجتماعی،ونو سررهایآنانمتنو شدند.


مقوله
شوندگان،مصاوبههادرمنزلآنانیامحفلکارشفانانجفامشفد.

براساسترجی مصاوبه
منرورتحلیلدادهها،

تماممصاوبههاباا ال ورضایتمصاوبهشوندگانضب شدندوبه

هاکلمهبهکلمهپیادهشدندوبرایورظوریمخصوصیمصاوبهشوندگان،اسامی


مصاوبه
مستعاربرایآنهادرنررگرفتهشد .

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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)بهنقلازمحمدپور()086،0761چندراهبردرابرای
جانسنوکریستینسن 8116(1
ارتقایاعتبارپژوهشکیریپیشنهادکردهاند.پژوهشواضرازدوراهبردازایفنمجموعفه

بهرهبردهاست :

توصیفگرهایبااستنباطپایین،2وتشخیصخارجی3؛


هاازآنهااسترادهشد .

توصیفگرهایبااستنباطپایین:پیوستهبرایارائۀیافته


تشخیصخارجی:ازپژوهشگرانهمکارخواستهشدتفاگفزارشپفژوهشوبفهویژه
یافتههارامطالعه،ونرراتخودرااعالمکنند.

همرفته01،مصاوبهبازنانانجامشد.وضفعیتت هفلاعیفای
دراینپژوهش،روی 

نمونهبهشکلزیربود8:نررمجرد0،نررمطلقهیابیوه،و1نررمت هل.اینافرادبفهلحاظ

سال)بودند.بهلحاظتحصیالتنیز8،نرر

سن،درباز سنی81-31سال(میانگین08/3
نرفرکارشناسفیارشفد،و0نرفردکتفرا

تحصیالتدیپلموزیردیپلم7،نررکارشناسی7،
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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نررخانهدار8،نرفردانشفجو،و1نرفرشفاغلبودنفد.

داشتند.بهلحاظوضعیتشغلی6،

بهلحاظترکیبهمراهان،یکیازمصاوبهشوندگانسررتنها7،نررسررهمراهبفابسفتگان
زن،وبقیهسررتکجنسیتیبادوستانراتجربهکردهبودند.بهلحاظانگیز سرر0،نرفربفا

انگیز زیارت3،نررباانگیز  بیعتگردی،و6نررباانگیزهترری یابازدیدخویشاوندان
بهسررتکجنسیتیرفتهبودند .

 .4یافتههای پژوهش

نگریوآیندهبینیدرمورددرد


گوید،ترسهموارهباپیش
آنگونهکهاسوندسن 0711(4
)می

وآسیبومرگاوتمالی،همراهاست.دراینبخش،انوا ترسهاوراهبردهایزنانبفرای
مقابلهباترسدرسررهایتکجنسیتیتشری شدهاست .

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 

یادداشفتهفایمیفدانیپژوهشفگر،

کننفدههفاو


مشفارکت
یشد بسیارنزدیفکبفهگفزارشهفای
عبارتبند 

«.2کاربردتوصیف
توصیفگرانبااستنباطپاییناست» .

قولهایمستقیم)یکنو بسیاررای مورداستراده از
کلمه(مانندنقل 

کلمهبه
تهای 
عبار 
«.3استرادهازمتخصصانخارجیبرایارزیابی کیریتمطالعه» 


 .4-1انواع ترسها و راهبردهای زنان برای مقابله با ترس در سفرهای تکجنسیتی

برپایۀمیامینکدها،ترسزناندرگردشگریرامیتواندرچارچوبسهمقولفۀتحلیلفی


تریبهدستآمدهاست .


هایعمده،میامینجزئی

یکازاینمقوله
بقهبندیکرد.درهر

ترسهای ساختاری
(اجتماعی ،کالبدی ،طبیعی)
• ترسوابستهبهزمان

ترسهای اجتماعی
کلیشههادرموردساکنانمقصد

•

• اوتمالوقو بالیای بیعی 
رؤیتپففذیرینیروهففایامنیتففیو
• 
تجهیزات نرامی 

ترسهای شخصی
گمشدندرمقصدسرر
• 

مکانها 
• آزارکالمففففففی،فریبکففففففاریو • ناشناختگی 
زمینففهچینیکالمففیوعملففیآزار • ازدوامجمعیت 
جنسففیازسففویمففردانجامعففه
میزبانومسیر 



• نگاهخیرهمرداندر ولراهودر
مقصدسرر 
• نمایشآزاردهندهازسویمردان 
ربودهشدنوتجاوزبهعنف 
• 

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

ناامنیهایجانیومالی 
• 
شکل  .4مقولههای تحلیلی ترسهای زنان در سفرهای تکجنسیتی


توانآنهفا


گیرندکهمی

کارمی
زنانبرایمقابلهباانوا ترس،راهبردهایگوناگونیرابه
رادرقالبسهمقولۀتحلیلیساختاری،اجتماعی،وشخصی بقهبندیکرد .


راهبردهای ساختاری

راهبردهای اجتماعی

• استرادهازفناوریارتبا ی

• سازماندهیاجتماعیسرر

• استرادهازفناوریا العاتی 

• همگامشدندرخاللسرر 

• ورکففتدرسففاختارهایفیففاییو

جففداییگزینیدررویففاروییبففا

•

زمانیامن 
• استراده از خدمات نهفادی صفنعت
گردشگری 
• مطالبففهتیففمینامنیتففیازصففنعت
میزبانی 

بعییزنان 
• راهبففرداجتنففابیدررویففاروییبففا
مردان 

راهبردهای شخصی
• کسفففبا العفففاتازخطفففرو
ناامنی
• خودالقاییارزشمندی تجربهسرر 
• توسلبهعواملدینیومعنوی 
• القایا رباالبودنسن 


• راهبرد تهفاجمی در رویفارویی بفا
مردانمزاوم 

شکل  .2مقولههای تحلیلی راهبردهای زنان در مقابل ترسهایشان در سفرهای تکجنسیتی

04
باید ریسک کنی؛ ادراک
زنان از ترس و ...

 .4-2گونهشناسی ترسهای زنان در سفر تکجنسیتی

بندیکفرد:ترسهفای

توانآنهارادرسهگونهدسفته

هایترس 
هامی

بامقولهبندیمصدا 

تهبندی،خطرهفایفا
هایاجتماعی،وترسهایساختاری.مبنفایایفندسف 


شخصی،ترس
جرمهففاییاسففتکففهمشففارکتکنندگان،اوتمففالوقففو آنهففاراپیشبینففیمیکردنففدو

اینسبب،اوساسترسراتجربهکردهبودند .
به 
 .4-2-1ترسهای ساختاری

زناندر ولسررودرمقصدسررترسهفاییراتجربفهکردهانفدکفهناشفیازسفاختارهای
اجتماعی،کالبدی،یاشرای  بیعیاستوبه ورعینفیوپیشفینیوجفوددارد،یفااوتمفال
ایترسیرمیکندیااوتمالآنرادرودیباالارزیابیمیکندکه

وقو دارد،وفردآنرابه 
گونه
ها،ترسساختارینامیدهشدهاند .

اشمیکند.دراینپژوهش،ایننو ترس


تهدیدآمیزتلقی
مشارکتکنندگانجوانکهتجربۀسررهایپرشماریبهمقاصفدآسفیایی

ازدیدیکیاز
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ویژهسفاعتهایپایفانیشفب،در


هایخاصی،بفه
موردعالقۀایرانیهاراداشت،درزمان
بعییمقاصد،وسترسغلبهمیکند.

سیمین«:منخیلیسررخارجیرفتم:امارات،ترکیه،تایلند،مالزی،سنگاپور،چفین،
تویهمۀاینکشورامنبهعنوانیکخانماوساسامنیتکردم،امافق یکمقفدارتفوی
ترکیففه،اونففمیففکسففاعتایی،سففاعتایآخففرشففب،اوسففاسنففاامنیمیکففردم؛ازسففمت
مرداشون» .
اوتمالوقو بالیای بیعینیزترسبرانگیفزاسفت،بفهویژهدرمقاصفدیکفهمسفتعد
رخدادفجایع بیعیهستندوتاریخواخباریازوقو اینبالیا(ماننفدزلزلفهوسفیل)در
اندازهایبرجستهومشهورهستکهگردشگرانازآنآگاهباشند .
هاوجودداردوبه 


آن
پریروزکهرفتفهبفودیمچشفمۀمرتیفیعلی،دیفدیمکفهازبفاالدارهسفنگ

محبوبه«:
لزلهخیزیهمهستش.
می ریزه.راستشروبخواین،اونجایهکمترسیدم.چونیکمنطقۀز 

یکآنبهخودمگرتم،بیا!بااینسرراامکاندارهکهجونخودمروازدستبدم.یکلحره
ُ
ترسیدم.بعدیکیازدوستامگرت،نترسیننترسین،بزهانکهدارنشفیطونیمفیکنن،داره
سنگامیریزهپایین».


درزنفانبرمیانگیفزد.

ویورآشکارنیروهایامنیتیوتجهیزاتنرفامیهفمتفرسرا
رسید،مشاهدهاینصحنهها،اوتمالباالیوقفو درگیفریوخشفونت،ووفس


نررمی
به
ناامنیجانیراالقامیکند .
سیمین «:کربالونجفخیلیترسناکه،چونهمشتوخیابوناشنیروینرامیهست،
کنیاالنبمبمیترکه» .


همشوسمی
 .4-2-2ترسهای اجتماعی

هاییناممیبردندکهدرفرایندکنشمتقابلباسفاکنان


اززنانموردمصاوبه،ازترس
برخی
مقاصدگردشگری،یاگردشگراندیگررخمیدهدیاامکانوقو دارد(کلیشفههادرمفورد
ساکنانمقصد،آزارکالمی،فریبکاریوزمینهچینیکالمیوعملفیآزارجنسفیازسفوی
مردانجامعۀمیزبانو مسفیر،نگفاهخیفر مفرداندر فولراهودرمقصفدسفرر،نمفایش
آزاردهندهازسویمردان،ربودهشدنوتجاوزبهعنف،ناامنیهایجانیومالی).
استرادهازوسایلوملونقلدرمحی شهرهایناآشناییکهکلیشههاییدرموردساکنانآن

درذهنزنانوجودداشت،یکیازسرچشمههایترسبرایبسیاریاززناندرسررهایداخلی

وخارجیبود،زیرابیمآنداشتندکهراننده،برنامهایبرایتعرضدرذهنداشتهباشد.
ترسهسوارتاکسفیبشفه،میترسفی

سیمین«:کرمانروبلدم،اماشیرازوتبریز،آدممی
ً
ببردتیکجایدیگهبهجایمقصدت.منواقعامیترسیدم.منتوشفیرازوتبریفزبیشفتر

ترسیدمتادبی».
نررمیرسد،اینموضو باایفد «جغرافیفایتفرس»ولنتفاین()0161تنفاق داشفته

به
باشد.بهنرراو،پیونفدهایقفویاجتمفاعیوفیفاییبفامحفلسفکونت،دررویفاروییبفا

دهدوفردمیدانفددرهنگفامتفرسیفاتهدیفد،


نرسمی

ها،اعتمادبه

هایناآشناوغریبه

بومی
توجهدرسخناناینمشارکتکننده،اینبودکفهدرسفرر


چگونهکمکبگیرد،امانکتۀجالب
خارجی،کمترازسررداخلی،ترسازاسترادهازوسایلوملونقلعمفومیراتجربفهکفرده


1
فیای
بیشتر
بارهممکناستفرضیههایسونمزوگراف

است.دراین
ِ
ِ
محتملباشد:غریبگی ِ

خارجیوفقدانهرگونها ال یاخبریدرموردوقو جرمدرجامعۀخفارجیواوتمفالآن،

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 
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اوساسامنیتبیشتریبفهگردشفگرمیدهفد،زیفراا العفاتازمقصفد،ارزیفابیراتغییفر

گونفهایتنفاق آمیز،
میدهفد(سفونمزوگفراف)0166،؛بنففابراین،درپفژوهشواضفر،به 

دادوآشنایی،ترستولیدمیکرد.


کنندگان،اوساسامنیتمی

غریبگی،بهبعییازمشارکت
داد.مکناماراو


کلیاوساسامنیتمی
فرضدیگراینکهاعتباروتصویرمثبتمقصدبه 
ور


گونهایمشفابه
)نیزازیافتههایخوددراسترالیاچنیناستنبا یداشتند.به 

پریداکس8101(1
داوریهایمنریدرمورداجتما محلییاقومیمقصد،
وپیش 

امامعکوس،تصوراتقالبی2
ً
یکیازمنابعترسبود.اینتصوراتقالبیممکنبودلزومابهآزارگریمربفوطنباشفد،بلکفه

هاییباشدکهبه ور انوی،اوتمالبروزآزاررادرذهنتقویتکند .


صرت
ً
ً
محبوبه«:اصالمنمدوستنداشتمتوبازارتنهفاباشفم.مفثالشفنیدهبفودمکفهکردهفا
مرداشونقویاند.دوستداشتمباکسیباشموتنهانباشم».

هایخیرهومتلکهفایمفردانرادرمقصفد،آلفودهبفه


کنندگان،نگاه

یکیازمشارکت
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ایمبنیبرتمایلشبهارتبفاطجنسفیبفا


داوری

دانست؛پیش
پیشداوریدربار خودشمی

رهگذران،واینپیش داوری،برایشآزاردهندهبفود.اومعتقفدبفود،جفذابیتجفوانیاش،
تحریککنند ایننگاههاوآزارهایکالمیبودهاست:

الهام «:بعدازسوریه،رفتمترکیه.ترکیهبادخترمرفتمکفهچهارسفالشبفود.....مامفا
چونخیلیجوونبودم،مشکالتیبامردایترکیهداشتمومزاومممیشدن.مردایترکیهو
ََ
انیازلحاظاخالقیخیلیبدن....ماینمرداخیلیبدنگاهمیکردندومعیارایدیگهای
ایر
کردنمفنچفونزنایرانفی

گرتن،فکرمی
دربار زنایایرانیداشتن،یکچیزاییبهمنمی
ِ

هستم،زنخرابم.»...

شفکلدیگفرینیفزآنهفارامفیآزرد،


موردپاکدامنیزنفانبه
قیاوتهایناصوابدر

ازجمله :
لیال «:ببینخبمنهمشاینفکروداشتمکهمباداکسیمزاوممبشفهیفافکفربفدی
دربار منبکنن» .
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 

زنان،تردیدیاپیش داوریمنریدیگراندربار پاکدامنیخودشانرانفوعیآزاربهشفمار

ویثیتیازایناتهامضمنیداشتند.گوییآنهفاپیشفاپیشمفتهم

میآوردندوهموارهترسی

بودندوبرایبرائتازایناتهام،بایدشواهدیدررفتارخودارائهمیکردند.گاهینیزالزم
بود،مستنداترسمیارائهدهند،زیراشواهدعرفی،کافیتلقینمیشد؛براینمونه،یکی
ازمشارکتکنندگاندربار یکمرکزاقامتیدرایرانبیانکرد :

امپیشاومدهنگاهبدمردمرودیدمبهخودمتوسرر.یفهباربفا
مریم«:منخیلیزیادبر
ِ

اینکهمعرفی نامۀدانشگاهداشتم،رفتمهتل.زنگزدنخونهباپدرمصحبتکردنتاراضی

َ
اهبدنبههتلووتیمیخواستنمنوبررستند.ادارهماماکن».
شدنمنرور ِ
گففاهیرفتارهففایمشففکوکوآزاردهنففده،ازنگففاهخیففرهوآزارکالمففیمففردانیففا
انگیخت.زمانیکفهرفتفارو

داوریهایاوتمالیفراترمیرفتوترسبیشتریرابرمی


پیش
نررمیرسید،زناناوتمالوقو مزاومفتجسفمیو

گرتارمرداندرمقصد،فریبکارانهبه
شدتترسبرانگیزبود .


کردندواینامربه
تعرضراباالارزیاب 
یمی
باریکفروشندهایگرت:بیابریمجنسفوتفوانبفار


ترسیدم.یک

تویترکیهمی
سیمین«:
نشونتبدم.منترسیدم،نرفتم،فهمیدمنیتشچیه».
ترسازسرقتپولواموالدرمکانهاومقاصدگونفاگون(ماننفدتفرسازسفرقتدر

خیابانووتی درهتل)نیزترسرایجیبود.ایننو ترسبهفیاهایکالبفدیمقاصفدیفا
هامحدودنبودووتیمیتوانستدروسایلنقلیۀسررنیزرخدهفد.

مکانهایپذیراییآن

اینبهآنمعنااستکهترسدرتمام ولسررپراکندهبود.اگرچهاوساسامنیت،بستهبه
شدگیودسترسپذیریآن،متراوتبود .

نو وسیلۀنقلیهومیزانکنترل
کردم،میترسیدمبابتآدماییکفهتفواتوبوسفن،


منخیلیبااتوبوسوالنمی
لیال«:
میترسیدمآدمایبدیباشن».

هاینامتعارف،بلکفهبفارفتارهفایغیرورففهای


تنهابانگاه
بهنررسیمین،زمینۀآزار،نه
گونهرفتارهابفهعنوان


شودکهمولدترساست.این
کارکنانصنعتگردشگرینیزفراهم 
می
نکتۀمنرییکمقصدیایکخدماتدهندهدرذهنگردشفگر بفتمیشفودوجایگفاهآن

اندازد.چنینتجربهای،اگرچهتنهادرسخنانیکیاز


خطرمی
مقصدیاخدماتدهندهرابه
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رفتفارورففهایکارکنفان

مشارکتکنندگانوجودداشت،اماضفرورتآمفوزشوضفمانت

صنعتمیزبانیرا،از ری وضعمقرراتمناسب،گوشزدمیکند:
سیمین«:تویایرانتاسرکوچهبخوایبفری،برگفردیدوتفامتلفکبهفتمفیگن....
عنوانمیفکخفانمتنهفامفیریتفو


رم،چونامنیتندارم..وقتفیبفه

مسافرتداخلینمی
یهشهردیگه،توبریهتلتویهشهردیگه،آدمایفکجور

خیابوناذیتتمیکنند،چهبرسه

ده.یاوتیشمارهتلرنبهتمیدهیابدنگفاه


کننوپذیرشبهتگیرمی

اینگاتمی

دیگه
میکنن.توایران،نگاهایآدمااذیتتمیکنه».

 .4-2-3ترسهای شخصی

ها،قابلیتهفا،


مطلوبیت
ایازترسناشیازترجیحاتفردی،

ترسهایشخصی» 
،گونه
« 
یامهارتهایشخصیدررویاروییبفاشفرای سفرراسفت.ایفنترسهفاممکفناسفت

هایشخصیداشتهباشندیابرساختههایاجتماعیباشند .

ایدرتجربههاوخا ره


پیشینه
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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هفاوازدوفامجمعیفت،بفهتنهایی


هایفیزیکیفیفا،ماننفدناشفناختگیمکان

ویژگی
وجبترسشودوافزونبراین،میتوانستبرترسازگمشدندرمقصدسرر

میتوانستم

دامنبزند .
فرزانه«:اگرمحی رونشناسم،نگرانم،وقتیمحی روبشناسم،دیگهترسیندارم».
ترکیبهمزماندوعاملتراکمجمعیتوناشناختگیمکانها(فیایکالبدیغریبفه)

تردامنمیزند.برایلیالکهازشهر

رس،درزنانکم 
تجربه

بهاوساسناامنیودرپیآن،ت
کوچکتریبهتهرانمی رود،شاغلنبودهوکمترتجربۀویورمستقلدرفیاهایعمومی

غریبهدارد،شهربزرگوازدوامجمعیتغریبهدرفیاهایعمومیترسبرانگیزاست .

..منازآدماشمیترسم،ازدزدی

لیال«:تهرانخیلیبزرگبود،منخیلیمیترسیدم..
ترسهاونجا.ازشلوغیاونجاخیلیمیترسیدم».


آدممی
ویژهدرمقاصفدخارجیففف

ترسازگمشدنیکیازترسهایرای درمیانزنفانفففبه

ً
بود.اینترسمعموالدرمقاصدخارجی(بهدلیلناآشناییبازبانجامعۀمقصفد)تشفدید
یتلنیزچنینتجربهایرادرزنفانمشفاهدهکردهانفد(ویلسفنولیتفل،

میشود.ویلسنول

 .)8111

هایزنانبیشازهرچیز،ازیکسو،برآمدهازادراکفی


رسد،ترس

نررمی
درمجمو ،به
پذیریبدنجنسیشد زنفان،وازسفویدیگر،ناشفیازتردیفددربفار توانمنفدی

ازآسیب
ِ
جسمانی،روانی،وشناختیبرایغلبهبرتهدیدهاوآزارگرهفایاوتمفالیاسفت.اینگونفه

چشممیخورد،زیرااینبدنزناناستکهنهتنهادرنگاه

گونهاینابرابردرزنانبه
هابه 
ترس 

سنتیوفرهنگپدرساالر،بلکهدرفرهنگغالفبمحصفوالتفرهنگفیجهفانی(سفینما،
نسیشدهاست.افزونبفراین،ازآنجاکفه

هایاجتماعی)کموبیشج


ها،وب،وشبکه

نشریه
زناننسبتبهمفردان،هفمفرصفتکمتفریبفرایتوانمندسفازیداشفتهاند(نفرخفعالیفت
پذیری،هموارهناتوانیوترسبفهآنهفا

اجتماعیواقتصادیپایین)،وهمدرفرایندجامعه
القففاشففدهاسففت،خودبففاوریکمتففریدررویففاروییبففاعوامففلترسبرانگیففزدارنففدو
همینسبب،ترسبیشتریراتجربهمیکنند.
به 
 .4-3راهبردهای زنانه برای غلبه بر ترسهای سفر

هایواصلازآندرسفررتنهفایفاجمعفیبفدون

هاومحدودیت
زنانبرایمقابلهباترس
ِ

مردان،راهبردهایگوناگونیرادرپفیشمیگیرنفد.ایفنراهبردهفارامیتفواندرسفهگفروه
اهبردهایساختاری،اجتماعی،وشخصی بقهبندیکرد.گرتنفیاسفت،ایفنراهبردهفا
ر 
ً
هایساختاری،اجتماعی،وشخصیپیشگرته،همخوانیندارند .

یکباترس

به
یک

لزوما
ِ

 .4-3-1راهبردهای ساختاری

هایساختاری،بیانگردسفتهایازراهبردهفاهسفتندکفهکنشفگردرقالفبآنهفااز

راهبرد
نهفادییفاظرفیتهفایفیزیفکفیفا،بفرایتف مینامنیفت،کنتفرل

هایاجتماعی
ِ

ظرفیت

تهدیدها،ومدیریتاوساسترسخوداسترادهمیکند.راهبردهایساختاریایکفهزنفان

ً
کارمیگرفتند،معموالدربردارند استرادهازفناوریارتبا ی(موبایلبفرای


موردمطالعهبه
تمففاس)،اسففترادهازفنففاوریا العففاتی(نرمافزارهففاوخففدماتموبففایلیوبففرخ بفرای
مسیریابی)،ورکتدرساختارهایفیاییوزمانیامن،استرادهازخدماتنهادیصنعت
گردشگری،ومطالبۀتیمینامنیتازصنعتمیزبانیبود.
هایسررهایخارجیاست،امروزبفهکمکفنفاوری


ترینترس
«گمشدن»کهازرای 
ارتبا اتوا العات،ترسکمتریبرمیانگیزد :
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واالاینموبایلهاهستش،بترسی،شفمار دوسفتاهسفت.زنفگمیزنفی،

محبوبه«:
ً
گیفالنجاهستم....مطمئنبودمکهتواینشهر،اینارواصالگمنمیکنم».


می
داشتندففدرکفاربرد

کردهوشاغلففکهعادتبیشتریبهاستقالل


ترتحصیل

زنانجوان
تروبینیازتربودند:


تر،ودرنتیجهمستقل
فناوریدرسرربهروزتر،مسل 

ً
پفیاس
شفدم،جی 

سیمین«:مناصالتوپکننگفرانگفمشفدننبفودم.هرجفاگفممی
زدمومسیروپیدامیکردم».


می
استرادهازخدماتنهادیصنعتگردشگری،ازجملهسفرربفاتفورسازماندهیشفده،

راهبرددیگرساختاریمقابلهباترساست.سررباتورسازماندهیشدهدرقالبپکی تور،
ً
بهدالیلگوناگونی،کمتردرمیانایرانیانروا داردومعموالالگفویغالفبسفررنیسفت
تنهاییسررکنند(بفهویژه

(فروغزادهورضویزاده،)0717،امابرایزنانیکهقصددارندبه

شده،گزینهایاستکهاز ریف آن،تفرسخفودراکنتفرل


خارجی)،تورسازماندهی
سرر
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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ریزیشدهوامنیفتآنبرپایفۀ
برنامه 
میکنند،زیرازمان،ومکان،وخدماتدرآن،ازپیش 

ً
استانداردهایصنعتگردشگری،نسبتاتیمینشدهاست .
لیال«:ببینخب.منهمشاینفکروداشتمکهمباداکسیمزاوممبشهیفافکفربفدی
کردمکهباالخرهبفاتفورمفیرمو

دربارهمنبکنن.اماخبازاون رف،خودموتوجیهمی
برمیگردم».

ایکهتیمیننسبیایبرایامنیتبهگردشفگرانبدهفد،تفرس

وجودنرامنهادی 
شده

زنانراازویوردرعرصۀعمومیکاهشمیدهد:
هایآرمداریکهمشخصبودمجوزتاکسیرانی

نگار«:توجزیر قشم،مافق باتاکسی
دارندوتحتنرارتهستند،جاییمیرفتیم.وتیاگهتاودودساعت01-00شببیرون

بودیم،زیادنمیترسیدیماتراقیبیرته».

گونهایفعاالنهومستقیم،تیمینامنیت
هایاوساسترس،به 


زنان،گاهیدرموقعیت
صنعتمیزبانیمطالبهمیکردند :

خودرااز
نگار«:منوخواهرزاد جوانم،دوسالپیشرفتهبودیمقشم.اتا آقایمیانسالتنهایی
کنارمابودکهنگاه هاورفتارمشکوکیدرالبیداشت.ماهمرفتیمسفراغرسپشفنهتفلو


خواستیمکهاتا ماروعوضکنه.اونماینکاروکردوخیالمونکمیراوتشفدودیگفه
آقاههروندیدیمش».
 .4-3-2راهبردهای اجتماعی

راهبرد هایاجتماعیرویاروییباترس،کنترلترساز ری تمهیداتکنشمتقابفلبفود.
یکراهبردرای درمقابلنگاهخیر مردانورویاروییبامردانمزاومیامردانیکهبفالقوه
شمارمیآیند،راهبرداجتنابیاست.بسیاریاززناندرهنگفاماوسفاسخطفرو

مزاومبه
آلود،اجتنابمیکنند .


آمیزیاترس
اوساسترس،تنهاازموقعیتمخا ره
کنه....آدمسفعیمیکنفهدوری


یکزن،نگاهمردهیزوغیرهیزرووسمی
محبوبه«:
کنففهازایففنمففردا.مففیرمتففومغففازهاشخففوبنگففاهولحففنفففر میکنففه،میخففوادبففا
ایچیزیباشه،وتیاگهبهترینجنسروداشتهباشه،نمیخرم».


استراده

سوء
اعتناییوتراهربهندیدن(نادیدهگرفتنعامدانه)میکوشندخودرا


گاهینیززنانبابی
بفربیتفوجهیمخفابرهکننفد.ایفن

ازکانونتوجهفردبالقوهمزاوم،دورکنندیاپیفامیمبنی

کندوبفهمعنایسفلبکفردنفرصفتتفداوم


عیگسستدرتعاملایجادمی
بیتوجهی،نو

نررمیرسفد،ایفننفوعیراهبفرد

ارتباطوسلبفرصتمزاومتاز رفمقابلاست.به
ظاهرمنرعالنه،اماکوششآگاهانهوفعاالنهایبرایمحافرتازخوداست .

به
کنن.نگاههایهیزروخیلی

ببینخانمهاخیلیسریعوسچشمبدرووسم 
ی

فرزانه«:
فهمم.بالفاصلهفاصلمروباهاشوننشونمیدمکهیعنیازاینخف 

راوتبالفاصلهمنمی
ً
قرمزمناجازهنداریکهجلوتربیای.مثالمتلکبگه،بگفهبفره،خفودشروخسفتهمیکنفه.
ً
ردمیشم».
اصالچرابایدخودمودرگیراینسریمسائلبکنم.خیلیراوتازکنارش 
شکلدیگرراهبرداجتنابی،واکنشسردونامتناسبباکوششمردانبراینزدیکشدن
درستیرمزگشایینکفردنپیفام

هامستلزمتراهربهناخوانایییابه

بهزناناست.اینواکنش
ِ
مردانیبودکهدرپیسرنخدادنونزدیکشدنبهزنانبودند.
ً
اسمیکفردییفکجفورینگاهفاشیفکوفالتیداره؛مفثالاز

فرزانه«:یکآقاییبفودکفهاوسف

ورترشفلوغیها


رفتماون

رقصیدم،می

رقصیدیم،منجلویکوپهاوننمی

اومدیمبیرونمی

مونمی

کوپه
ً
کرد،خیلیجدیباهاشصحبتمیکردم».


اومدبامنصحبتمی
موشرو میکردم.مثالمی
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هفایاجتمفاعیآشفناوامفناسفت؛بفهویژه

راهبرددیگر،قفراردادنخفوددرموقع 
یت

است.اینالگو،شایعترینالگویرویارویی

سررهاییکههمراهبادیداربستگانودوستان1
ففبهویژهسفررهای
جنسیتی 


هادرمیانزنانموردمطالعهبود.دراغلبسررهایتک

باترس
کردندکهمیزبانشانیکفردازپیشآشنا،ازقبیلبستگان

تنهاففزنانمقصدیراانتخابمی

یادوستانیابستگاندوستانبودند .
ِ
ً
لیال«:منعموماسرراییرفتمکهجا.میزبانآشنامداشتم.امااگفرخفودممیخواسفتم
شناسفماونفارو،وخفودمبایفدجفامیگفرفتم،خفب


هماهنگکنم،وجاییبفرمکفهنمی
میترسیدم».

توانستبهسفرعتتفرسازمحفی غریبفهرا

تجربۀمحی ناآشناهمگامبافردآشنامی
سهیل،وبهدورازترسکند .

بزداید،وتجربههایبعدیرات

فرزانه«:دوتاسررکاناداداشتم.کاناداروتنهارفتم،ولیدعوتبودمبافامیفل.اونجفاییکفه
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کنم،یکروزکهمیرم،چرخیبا

کسیروداشتم،رفتمباخیالراوت.اولاوساسغریبیمی
وراونور».
رماین 
می 
دوستوفامیلمیزنم،محی رومیشناسم،روزدومدیگهتنها 

وال،کاهشترس،هموارهباانتخابمقصدهاییبامیزبانآشناامکانپذیرنبود.


درعین
همگامیبازناندیگردرسرر،راهبردرای دیگریبرایت مینامنیتوکاستنازاوسفاس
نررمی رسیدهمگامیوپیوستنبهدیگریوویوردیگری،ازترسدرمحی 


ترسبود.به
زداییمیکند.


ها،هیبت

غریبهودرویورغریبه
شدیمومیرفتیم


چهارتاخانومجمعمی

خواستیمبریم،سه

وقتیزیارتمی
معصومه«:
رفتیم.خریدهمبادوستامونمیرفتیم».


زیارتیانمازجماعت،تنهانمی
هایمسافرتینبودکهبفه فور بیعفی،

اینهمگامی،تنهادرچارچوبتورهایآژانس
کنندگان،بفهگروههفای


هایبعیفیازمشفارکت

تیفمینامنیتفیبیشفتریداشفت.تجربفه
شدکهبهمدیریتدوستانهوغیررسمییکزنانجاممیشفد.چنفین


همسرریمربوطمی
ً
زنیمعموالقابلیتهایمدیریتیبیشازدیگرانداشتوازکاریزمایقابلتوجهومقبولیت
کافیبرایتصمیمگیریبرخورداربود .

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 

محبوبه «:یکجوراییخانمدکتر،یکوفالتیمثفلپشفتیبانبفودن،بفاخفا رجمعی
ً
گیرنمارودرجریانمیذارن...،نه،اصالنمیترسیدم.

باهاشونرفتم،چونا العاتمی
ازهیچی....وخانمدکترکهخودشفونآدمخیلفیباصفالویتیهسفتنوا مینفاندارمدر
موردخیلیازمسائل».
ً
اینگروههایهمگام،معموالسررهاییپیوسفتهوپیفاپیداشفتندوایفنسفبکسفرررا

سازماندهیشفدهپذیرفتفهبودنفد.زنفان،


جنسفیتیجمعفیونیمه

ایسفررتک

عنوانگونه
به
اوساسامنیتوایمنیرایکیازکارکردهایایفنسفبکسفررمیدانسفتند.ایفنیافتفهبفا

ففف
فففکهدربفار زنفانمیانسفالانجفامشفدهاست 
نک،بینی،ووین )8118(1
یافتههاییا

ِ
همسوییدارد .

یکیاززناننیزدرمقابلاوساسناامنیوترسیکهویفورمفردانمفزاومیفابفالقوه
ً
مزاومبرایشایجادمیکرد،راهبردکامالفعالوتهاجمیرادرپیشمیگرفتتاتهدیدهای
اوتمالیراخنثیکند :
مهسا ...«:وتیپسرایدانشجوممکفنبفودکفهبخفوانمزاومفتایجفادکفنن،ولفی
برخورد،باعثمی شهکهودوودودخودشروبشناسه،برهمهکه رفمقابلشضفعیف

ً
نیست،اینخیلیمهمه.یعنیآدمبایداینمحکمبودنروتمرینکنه.مثالبگی«هفاچفی
رمحرمفنامحرمیاگهدستبهشفوننزنفی،هفرکفار

کننبهخا


یعنیفکرمی
میگی؟»...

ً
توننبکنن؛درصورتیکهبرایمناصالاینجورینبوده».


می
بعییاززنانبرایننرربودندکهنفو پوشششفان،مفانعمزاومفتمفردانمیشفود.
درواقع،رویاروییبامردانرااز ری پیامنمادینیکهنو پوششمنتقلمیکرد،مفدیریت
نررمیرسید،اینراهبردراکهالبتهباسبکزندگیوسبکدینداریاینزنفان


کردند.به

می
هایاجتنابیبهشمارآورد .

آمیختهشدهبود،میتوانازجنسراهبرد

وقتمشکلیپیشنیومد.ماهمهچفادریبفودیموزنهفای.از

ملیحه«:توسررامهیچ
نررسنمکاملیبودیم».
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 
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امابعییدیگراززنان،پوششرامتغیرمؤ ریدرکنترلرفتارتهدیفدآمیزوآزاردهنفد 
ً
مرداننمیدانستند،بلکهرفتارراواملپیاممؤ رتریمیدانستند.معموالزنفانیکفهخفود،

پوششسهلگیرانهتریراانتخابکردهبودند ،رفدارایندیدگاهبودند :

چادرییکمحجبه،منکهزنفممتوجفهمیشفم

زهرا«:بهترازپوششنو رفتاره.یک
مشکلدارهچهبرسهبهمردا.اماگامبرداشتنیکزنباوقارمتینکفهعفزتنرفسداره،راه
شمیکمردهممتوجهمیشفه.وتفی


کنه.منکهمتوجهمی
رفتنشبایکزندیگهفر می
راهرفتنش.واالمیخوادوجابشرورعایتکردهباشهیانکردهباشه».
ت کیدبرکنترلشدیدپوششورفتاردرسرر،متناسبباهنجارهایاخالقیگردشگران
ومیزبانان،بااستنباطجردنوآیچیسندربررسفیزنفانمسفافر،همسفوییدارد:نرفارت
شدهبرکنش هایخودبرایمحافرتازخفویشدرمقابفلهرگونفهتعفرضمفردان


درونی
(جردنوآیچیسن .)8116،
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بعییازمشارکت کنندگانبرایننرربودندکههمگامیبابعییزنفانممکفناسفت

آنهارابیشتردرمعرضآزارمردانقراردهد .

ً
وجفهرفتوآمفد

فرزانه«:اصالباآدمیکهمرزنداشتهباشفهوآدمجلرفیباشفه،به 
هیچ
نمیکنم» .

تصوربراینبودکهظاهربعییزنان،واملپیامدسترسپذیرییاتمایلبفهبرقفراری

ارتباطصمیمانهیاجنسیبامردانغریبهدرسرراسفت.زنفان،راهبفردجفداییگزینیرادر
تنهابرداشفتهایدیگفرانازجملفهمفردانبفالقوه


کردندتفانفه

مقابلچنینزنانیپیشهمی
مزاوم،بلکهخطروترسشانراکنترلکنند.
 .4-3-3راهبردهای شخصی

راهبردهففایشخصففیبففهمجموعففهایازراهبردهففاگرتففهمیشففودکففهبیشففترازجففنس
شناختیفرفتاریهستند.اینراهبردها،متکیبهدستکاریعواملعینفیبیرونفییفاکفنش

متقابلنیستند،بلکهبدونمداخلۀمستقیمدربیرون،تنهامتکیبهبازترسیرذهنیموقعیفت
هستند.زنان،درفراینداینبازترسیر،اوساسترسخودرامدیریتمیکنند .

ویژهترسهفایسفرر،سفخن

بعییاززنان،بهصراوتازترسهایفراگیفرخفود،بفه

ها،خودسرررفتنراوسیلهایبرایرویاروییفعاالنهباترسهایخود

گرتند.یکیازآن

می
ِ
دانستودرواقع،خفودسفرررففتنتفکجنسفیتیرابفهعنوان


وغلبهبرترسازناتوانیمی
راهبردیبرایرویاروییباترسسررتکجنسیتیدرنررگرفتهبود :
ره،بیشترمیتونممراقبخودمباشموخفبایفن

لیال...«:ازاون رفمسنمباالترمی
کممیتونمدرمواجههباخطراتازخودمدففا 


دونستمکهکم

کردومی

استرسموکمترمی
ام،یکیازدالیلیکهمیخوامتنهاسررکنم،اینهکفهیفهکفمبفه


دمترسویی
کنم.البتهمنآ
ترسهامغلبهکنموباهاشمواجهبشم».

یکیازراهبردهایشخصیرویارویی،ریسکپذیریباوجودآگاهیازخطرونفاامنی
بود؛براینمونه،یکیاززنانبااستنادبه«ارزشمندیتجربۀسرر»،آمادگیروانیخفودرا
نررمیرسیدکهاوبرایمقابلهبا«اوساس»تفرس،نفوعیبده فبستانیفا


کرد.به

ورظمی
ً
گونهایکفه
بندیکردهبود؛به 

هزینهففایدهرادرذهنخودصورت
وسابکامال«عقالنی» 
اینترتیب،تفرساز
پوشیبودند.اوبفه 


خطرهایسرردرمقابلدستاوردهایآن،قابلچشم
رنگمیکرد .

سرقتاموالخودرادرذهنشکم
روکفهنمیتونفه


هامونقرلشدهبود.دزد،همفه

ماوسایالمونگرونه،دوچرخه
مهسا«:
ً
ببره؛مثالممکنهزینشروبازکنه811،تومنه،شانژمانشروبفازکنفه011،تومنفه....،م
ً
بخوایاینچیزاشوفکرکنی،نبایدهیچکاریکنی.واقعابایدریسککنی،ارزششروداره
کهیکچیزاییروتجربهکنی».
هایخارجیانجامشدهدربار موضو اینپژوهشنیفزچنفینراهبردهفایی


درپژوهش

1
انفدکفهزنفانعالقهمنفدبفه


،مشفاهدهکرده
مشاهدهشدهاست؛براینمونه،فندوویلسن

رادهمیکنند:ورظنگرشمثبت

مو سواری،دررویاروییباقیدهایسررازسهراهبرداست
سواری،برنامهریزیوآمادگیکامل،وصبوربودندرسرر(فند

بههمۀجنبههایسررمو 

وویلسن.)8108،
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 
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متغیرمهمت یرگذاردیگربرمیزانترسزنان«،سن»بود.گوییباالرفتنسن،بهزنفان
مفیداد.ازدسفتدادنجاذبفۀ
وسیازقدرتوتسل برشرای خطرنفاکوترسبرانگیفز 
جسمانیبرا رباالرفتنسن،اگرچهبه ورمعمول،واقعیتخوشایندیبرایزناننیست،
رسدکهبهموازاتافزایشسنزنان،ازسنگینیوکنترلکنندگی«نگاه


نررمی

امادرمقابلبه
هامیبخشدو
بهآن 
کاستهمیشودوسنباالتر،نوعیاوساسآزادیوامنیت 

خیر مردانه»
ترسشانراازموردآزارقرارگرفتن،کممیکند .
باالرفته،دیگهفکرمیکنمکهنگفاه.اففرادبهفمففر 

محبوبه«:چوناالنسنماز11
گمکیمیخوادمنوببینه!منشکلمنشفون


تربودمآره،ولیاالنمی

کنهم...شایدجوون

می
11ام.شایدسنهممهمه».
یدهکهباالی 
ده.خندهم،چهرهامنشونم 


می
معنویاسترادهمیکردند.

بعییاززناننیزبرایغلبهبرترسخودازراهبردهایدینیف
هابهمراهیمیچونتوکل،متوسلمیشدند،یاباخواندنادعیهوقرآن،یاصفدقهدادن،


آن
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

16

دوره  ،41شماره 4
بهار 4111
پیاپی53

اینترتیببرترسخودغلبهکننفد.بفدیهی
میکوشیدندخطرهایاوتمالیرادفعکنندوبه 

استکهاینامرنیازمندگرایشمذهبیوباوربهعاملیتعواملمعنویدردفعخطربفود.
خوانففدنآیففههاییازقففرآنودادنصففدقهدرمقابففلتیففمینامنیففتوسففالمت،راهبففرد
شدهایدرفرهنگسرردرمیانایرانیاناستکهبعییزنفانمشفارکتکنندهبفهآن
شناخته 

اشارهکردند .
بحث و نتیجهگیری

میالدی،جنسیتبهموضو مهمیدرادبیاتگردشفگریتبفدیلشفده

ازمیانهدهۀ0111
است(سئووبراون،)8106،امااینموضو ،بازتابچندانیدرپژوهشهفایگردشفگری
درایراننداشتهاست.پژوهشواضرباهدفبررسیترسهایزناندرسرروراهبردهفای
رویاروییآنانبااینترسهاوشناختفرایندهایبرساختهشدنترسزناندرسررانجفام

شد.یافته هادرچارچوبسهنو ترس(ساختاری،اجتماعی،وشخصی)وسهنو شفیو 

رویاروییباترس(ساختاری،اجتماعی،وشخصی)مقولهبندیشدند.دراین بقهبندی،

هایمواجههایاستکفه

منرورازترسهایاراهبردهای«ساختاری»،منابعترسیاراهبرد


بففهسففاختاراجتمففاعی،کالبففدی،و بیعففیمقصففدگردشففگریمربففوطمیشففود.صففرت
«اجتماعی»برایترسهاوراهبرد ها،ناظربهاموریاستکهدرفراینفدکفنشمتقابفلرخ
هفمبفهامفوریمربفوطمیشفودکفهبیشفتردر

دهد.ترسهاوراهبردهای«شخصفی»


می
ها،ترجیحات،قابلیتها،وابتکاراتشخصیوشناختیمیگنجند .


انتخاب
محدود 
،همچنانکفهدر


ویژهدرشفب
هایساختاری،تفرسوابسفتهبفهزمفان ،
بفه


ازبینترس
پژوهشهایدیگرنیزمشاهدهشدهاست(ولنتاین،)0161،درمیانزنانایرانینیزبهچشم

ً
میخورد،امااوتماالدرپژوهشهایدیگر،کمتربهعناصرمحیطیالقفاگرنفاامنیتوجفه

شدهاست،زیرازنانایرانی،بدوناینکهقصدمفاجراجوییداشفتهباشفند،مقصفدسفرری
ایکهنیروها
گونه 
اندکهبهناامنیشهرتدارد؛به 

(مقاصدزیارتیدرعرا )راانتخابکرده
وتجهیزاتامنیتیونرامیسفنگینبفه ورآشفکاروغیرمعمفولیدرمحی هفایشفهری
خورند.ترس هایاجتماعی،بیشفترناشفیازآزارهفایبالرعفلیفااوتمفالآزار


چشممی
به
هایترسبرانگیز،یفاهرگونفهکوششفی


مردانجامعۀمیزبانبود.نگاهخیره،متلک،نمایش
برایجلبتوجهوتعاملبفازنفان،بفدونآنکفهزنفانتمفایلیبفهارتبفاطداشفتهباشفند،از
مصدا  هایآنبود.زنان،هموارهخطربالقو ربودهشدنیاموردتجفاوزقفرارگفرفتنرادر
پذیریمبتنیبرادراکیازبدناست


ها،ناشیازاوساسآسیب

نررداشتند.بیشتراینترس
بدنجنسیشده»نامید.ترسازسرقتنیزترسعامیبودکهزنانداشتند

کهآنرامیتوان«
شد.بهگرته


هایشخصینیزبیشتربهناشناختگیوعدمآمادگیشخصیمربوطمی
و 
ترس
ترینوقویتریناوسفاسانسفانی،


)قدیمی
ایچ.پیالوکرافت(بهنقلازاسوندسن0711،

تفرسازناشفناختههااسفت؛بنفابراین،بیهفوده

ترینترس،


ترینوقوی

ترساستوقدیمی
شدهبهدوراست،چنفینترسفیویفور

نیستکهدرسرربهمقصدیکهازمحی شناخته
هایاینپژوهشنشاندادکهاینترسدرزنانیکهتجربههای


قدرتمندیداشتهباشد.یافته
اجتماعیکمترومهارتهایکمتریبرایغلبهبرناشناختگیداشتند(بهعنوانمثال،شاغل

نبودندیاباابزارهایفناوریآشناییکمتریداشتند)،بیشازدیگفرانبفودواغلفب،نفوعی
همینترتیب،
کردنفد؛بفه 

تردیفددرتوانمنفدیبفرایمفدیریتخفوددرسفررراگفزارشمی
کردهترودارایتجربفههای
هایرویاروییایندوگروهنیزمتراوتبود.زنانتحصیل 

راهبرد
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هایفعاالنهایماننداسترادهازفناوریا العاتی،کسبا العات

اجتماعیبیشتر،راهبرد
ازخطروناامنی،القایارزشمندیتجربۀسرربهخود،مطالبۀتیفمینامنیتفیازصفنعت
میزبانی،وراهبردتهاجمیدررویفاروییبفامفردانمفزاومرابیشفتردرپفیشمیگرفتنفد؛
هفایانرعفالیتریراانتخفاب

دروالیکهزنانیکهتجربۀاجتماعیکمتریداشفتند،راهبرد

هفابیشفترمعطفوفبفهگریفزازموقعیتهفا،سفازماندهی

میکردندوماهیفتایفنراهبرد

اجتماعیسرر،وگزینشهمراه(پیوستنبههمسررانیامیزبانآشناوخویشاوند)،انتخاب
هایتیمینشفده(اسفترادهازخفدماتنهفادیصفنعتگردشفگری،ورکفتدر


موقعیت
امن)بود.افزونبراین،آنهابرایرویاروییباترسهفایخفود

ساختارهایفیاییوزمانی
هففایشففناختیوبازترسففیرموقعیففتاسففترادهمیکردنففد.ایففنامففرموجففب

ازراهبرد
هفا،جسفارتمیکردنفدتفابفا


شفد.برخفیازآن

نرسشانمی

خودتوانمندسازیواعتمادبه
دربرخیازپژوهشهفایدیگفر

«تجربهکردن»،آمادگیروانیوعملیخودراارتقادهند.
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نرسآنهااشارهشده

توانمندسازبودنخودسرربرایزنانوتقویتاعتمادبه
نیزبهموضو
ِ

اسففت(جففردنوگیبسففن8111،؛ویلسففنولیتففل8111،؛8116؛ویلسففنوهففریس،

؛مکنامففاراوپرایففدکس8101،؛دوران.)8108،
8118؛چیانففگویوگاراتنففام 8118،1
پژوهشهفایخففارجیبیشفترموضففو سفررهایماجراجویانففه(دوران)8108،و

هرچنفد
)وسررهایتجاری،بهویژه

گونههایخاصیمانندمو سواریزنان(فندوویلسن8108،

انفد.ایفننکتفه،بفهویژه

سررهایزنانتنهفا(هفریسوویلسفن،)8113،رابررسفیکرده
هنگامیکففهزنففانغیرشففاغلایرانففیبففهآناشففارهکردهانففد،جالبتوجففهاسففت،زیفراکففار

شمارمیآیند(اوری،)8111،امادر


هاییدرمقابلهمبه

شدهوسرر،فعالیت

سازماندهی
تجربۀزنانایرانی،هردوتوانمندسازهستند،زیرافرصتتجربههاییخار ازنقشسفنتی
ند،وتیاگربهانداز سرربفهتنهایی،

زنانه،یعنیخانهداریبرایزنانایرانی،رافراهممیکن

شفده،چفالشبرانگیزنباشفند.زنفان

یاسررماجراجویانه،یاسفرربفهمقاصفدکمترشناخته
گزیدند،بفهجایمحفرومکفردنخفودازفرصفتسفرر


هاییکهبرمی
موردمطالعهباراهبرد
رسمیزدند.ایفن

تکجنسیتی،دستبهمذاکرهبرسرقیدها،موانع،وعواملایجادکنند ت


فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 

)میگوینفد،
کار،تنهاا ریکوتاهمدتندارد،بلکههمچنانکههفریسوویلسفن( 8113
عزتنرسومهارتهایاجتماعیارتقایافته،ا ربلندمفدتیبفرزنفدگیزنفانمیگفذاردو

زندگیآنهارادگرگونمیکند .

موردقیاوتناصوابقرارگرفتن،یکیازمنابعترسواضطرابزنانبود.اینموضو 
ورمستقیمتهدیدنمیکند،امابهویثیتوجایگاهاجتمفاعی

اگرچهجانیامالآنهارابه

زنانمربوطمیشود.نگرانیازداغاجتماعی1پاکدامننبودندرمیفانزنفانغیرایرانفینیفز


مشاهدهشدهاست(خان.)8100،2راهبفردرویفارویینمونفۀموردمطالعفهبفامسفئلۀداغ
آمیزوگریزازموقعیتهایاهمراهیبفا


هایجنسیتی،مرزبندیوسواس

اجتماعییاکلیشه
ً
افراد(جداییگزینی)بود.اوتماالبهدلیلهنجارهایمذهبیوسفنتیموجفودکفهبفیشاز
فرهنگغربی،رواب زنانومردانغیرخویشاوندرامقیدمیکند،زنانایرانفیموردمطالعفه
بینند.بخشزیادیازمقالههایخفارجیمنتشرشفدهدربفار 

نیزخودرادرمعرضداغمی
سررتکجنسیتیزنان،بهسررزنانتنهاوسررهایماجراجویانهوترریحیمربوطمیشود،

امازنانایرانیموردمطالعه،کمترسررتنهارابرگزیدهبودندوبیشترسفررهاییبفاهمراهفی
افرادآشنایابست ۀتوریاسرربهمقاصدیکهمیزبانیآشنادرآنجامنتررشانبودراانتخفاب
ها،اوساسامنیتآنهاراتقویتمیکرد،وشایدبرایزنانایرانیکه

میکردند.اینراهبرد

ترروبهرو


ایپررنگ
هایاجتماعیکمتریدارندوبابرساختاجتماعیترسبه 
گونه


تجربه
رتریبهنرربرسفد؛هرچنفدایفنراهبفرد،مقاصفدوفرصفتهایسفرر

هستند،راهبردمؤ
تکجنسیتیرابرایزنانمحدودمیکند.محفدودبفودنامکفانوانتخفابسفرراز ریف 

خدماتنهادیصنعتگردشگری،بهدالیلاقتصادی،ساختارفرهنگی،وشرای صفنعت
گردشگریدرایران،تقویتکنند اینمحدودیتاست .
شدهوجنسیتیشدهوبدنمند


شدتبرماهیتجنسی
ازپژوهشهایغیرایرانی،به

برخی
مقاصدگردشگریت کیدداشتندوآنراعامفلمهمفیدربفرانگیختنتفرسزنفاندرسفرر
ً
میدانستند،امازنانایرانیآنرادقیقابهاینشکلتجربهنمیکردنفد.همچنفین،بفااینکفه

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 
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بلیغفاتگردشفگریبفرماهیفتجنسفیوجنسیتیشفده

پژوهشهایخارجیبفرعامفلت

گردشگریت کیدداشتند(ازجملهپریچاردومورگان8111،؛جردنوآیچیسفن،)8116،
امااینمسئلهدربار ایرانصاد نیست.تبلیغاتگردشگریدرایران،بفهدالیفلقفانونیو
همینسبب
دشگرنیستوبه 

براسترادهازجاذبههایجنسیزنانهبرایجذبگر


عرفیمبتنی
یافتهایازسرشففتجنسیشففدهوبدنمنففد
نررمیرسففیدکففهآگففاهیوادراکتوسففعه 

بففه
گردشگریدرزنانایرانیموردمطالعهوجودندارد.بااینوال،درموردزنانایرانی،فیفای
ایویژهویکتاکهبه ورخفا،درگردشفگریرخ


عنوانتجربه

شدهنهبه

جنسیتیوجنسی
شود،بلکهبهعنوانبخشیازتجربفۀروزمفر 


دهدونقشگردشگرمؤنثموجبآنمی

می
زنانمطرحمیشودکهگردشگریهمازآنمستثنانیست .

شوندگانبههیچموردیازتمایلشخصیبهسررتنهایاجمعیزنانهباانگیز 

مصاوبه
ِ

جنسیاشارهنکردهاند.اینامرممکناستچندعلتداشتهباشفد:

سرررمانتیکورواب 
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)0شیو ناچیزچنینانگیزههاییدرجامعۀموردمطالعه؛)8روشگزینشاعیفاینمونفه
کنندگانیروبفهرونشفدهاسفت)؛)7چنفین


کفهپژوهشفگربفاچنفینمشفارکت
گونه 
ای
(به 

مینسفبب،
شفدتتفابواسفتوبهه 

انگیزههاییازسرربرایزناندرجامعهموردمطالعهبه

اندواینتجربههاراروایتنکردهاند .

مصاوبهشوندگانازاقرارخودداریکرده

شدنتفرس،نشفاندادکفهچگونفهمجموعفهایازخفا راتو

بررسیفرایندبرساخته
دهفد،بفه ور

هایترسآوروراهبردهفایزنفانراشفکلمی


هایشخصی،موقعیت

تجربه
بخشفد.ایفنیافتفهها

غیرمستقیمکنترلمیکند،وفرایندنرارتبرخویشتنراتکفوینمی

ت ییدگردیدگاهولنتاین()0161وجردنوآیچیسن()8116استکفهبفرایفننررنفدکفه
ساختارپدرساالرانۀکنترلاجتماعی،تجربه،تحرک،وآزادیهایزنانگردشگرراتاوفدی
هدایتمیکند .

دهدکهاگرچهزنفانبهسفببشفرای ذهنفی


شانمی
درمجمو ،یافتههایاینپژوهشن
هایگردشگری،ترسهاییراتجربهمیکنند،امااینکهمگامبا

خودوشرای عینیمحی 
دگرگونیهایاجتماعیدیگروویوربیشترآناندرجامعۀایرانی،به ورکاملتسلیمایفن

چالشمیکشند؛دربرابرآن،انوا مقاومتفعاالنهیاانرعالیرا

نرارتنمیشوندوآنرابه


ورکامفلبفرآنهفاچیفرهشففودو


هفابفه

دهنفدایفنترس

گیرنفدواجفازهنمی

درپفیشمی
بفهگامو
هایسررتکجنسیتیراازآنهاسلبکند.زنفانموردمطالعفۀایرانفی،گام 


فرصت
وبفهچالشکشفیدن
بااوتیاط،اینگونهسررهارابرایخرو ازشرای روزمره،محکزدن 

هفاومحفدودیتهاو


هایروانفیوعملفیدررویفاروییبفاترس

خود،تقویتتوانمنفدی
کارمیگیرنففد.اگرچففهایففن

مهارتیهففا،واوسففاسخودمختففاریوخففودتعیینگریبففه


کم
هایزنانکشورهایتوسعهیافتهمتراوتاست،اما

هابهلحاظکیریتوعم باتجربه
تجربه 

بهمحافرهکاریرامیپیماید .

مسیریمشا
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منابع
اسوندسن،الرس(.)0711فلسفه ترس (مترجم:خشایاردیهیمی).تهران:نشرگمان .
رویمپفور،نگفار(.)0718ارزیفابیاوسفاسامنیفتزنفاندرفیفاهای
پوراومد،اومد؛آروین،محمود؛و 
شهری؛مطالعهموردی:منطقهیکشهراهواز.مطالعات شهری.86-17،)87(8،
رضویزاده،ندا؛وبرادرانکاشانی،زهفرا(.)0713ادراکزنفانازگردشفگریتکجنسفیتی،کارکردهفا،چفالشهفاو

راهبردهففففففایمواجهففففففهدرخففففففانواده زن در توسعععععععه ت سیاسعععععع .811-706،)08(8،
روجک،کریس(.)0711نظریه فراغ  ،اصول ت تجربهها (مترجم:عباسمخبر) تهران:نشرتیسا .
سرا زاده،سیدوسین؛جواهری،فا مه؛ورومتی،الهام(.)0710پوششزنانواوساسامنیتدرفیاهای
عمومی مطالعات اجتماعی ایران .071-01،)8(1،
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).تراوتهایجنسیتیدراوقاتفراغت تحلیل اجتمعاعی نظعو ت

سریری،خدیجه؛ومدیری،فا مه(0761
نابرابری اجتماعی.003–081،0،
صادقیفسایی،سهیال؛ومیروسینی،زهرا(.)0766بررسیجامعهشناختیعواملمفؤ ربفرتفرسازجفرمدر
میانزنانشهرتهران نامه علوم اجتماعی.081-018،)78(03،
عشایری ،اها؛عباسی،الهام؛نطقی،علیرضا؛آخوندزادهآرانی،محد ه؛ونوری،رمیانعلی(.)0718عوامل
مؤ ربرترسزنانازجرمدرفیایشهری پژتهشهای دانش انتظامی .081-001،30،
).گونه شناسیگردشگرانشهری:کاربستمفدلنهفادیکوهففن

فروغزاده،سیمین؛ورضویزاده،ندا(0717
(مطالعهموردی:شهرمشهد) برنامهریزی ت توسعه گردشگری.031-010،)1(7،
محمدپور ،اومد( .)0761ضد رتش :منطق ت طرح در رتششناسی كیفی (جلد .)0تهران:جامعهشناسان
محمدی،جمال؛ومرادیپادوك،مریم(.)0718بررسیاوساسامنیتزناندرمنا مختلفشهرینمونفه
موردیمنا 1و07اصرهان.مطالعات جامعهشناختی شهری (مطالعات شهری).011-038،)1(7.
مرکفففزآمفففارایفففران(.)0713چکیفففدهنتفففای  فففرحآمفففارگیرینیفففرویکفففارپفففاییز.٧٩برگرفتفففهاز
مرکز آمار ایران (.)0710چکیده نتای

رح آمارگیری گذران وقت نقفاط شفهریتابسفتان .0710برگرفتفهاز

هریس،دیوید(.)0717مفاهیو كلیدی در مطالعات فراغ (مترجم:محمدسعیدذکفائیوسفناچاوشفیان).
تهران:نشرتیسا .
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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،96-69 ،)4(41 ،پیاپی  ،53بهار 4111
شفیعی ،سمیه سادات ( .)0011تحلیل جنسیتی پیامهای تصویری قرنطینه خاانیی بارای مقابلاه باا کروناا .فصلنامه تحقیقلم
فرهاگی ایران.96-69 ،)0(00 ،
شاپا8114-0401 :

2

 نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

تحلیل جنسیتی پیامهای تصویری قرنطینه خانگی برای مقابله با کرونا
سمیه سادات شفیعی

*1

دریافت8911/50/81 :؛ پذیرش8911/80/05 :

چکیده

مقاله حاضر با تمرکز بر خانه و روابط موجود در آن ،پیامهای فراخوان قرنطینۀ خانیی در مقابل هماهگیری
کرونا را بهلحاظ جنسیتی بررسی کرده است تا شناختی از مناسبات جنسیتی بهنمایشدرآمده و نیاز رواباط
قدرت و ایدئولوژی پدرساالرانۀ نهفته در آن بهدست آورد .تحلیل محتوای  081پیام با موضاوع «در خاناه
میمانیم» و «در خانه بمانیم» نشان میدهد کاه خاانوادب بهنمایشدرآماده در ممموهاه پیامهاا ،خاانوادب
ای دارای دو فرزند دختر و پسر است .تعداد خانوادههای دارای فرزند تک پسر و نیاز دارای دو فرزناد
هسته ِ
پسر در جاییاههای بعدی قرار دارند .مردان در 04درصد موارد ،بلنادتر از همسرانشاان ترسایم شاده و در
 00/99درصد موارد ،تنها یا اصلیترین شخصیت انسانی پیاام را تشالیل میدهناد ،ساوژههایی تااریخی
مانند همو نوروز ،حاجیفیروز را بازنمایی میکنناد ،کاادر درماانی هساتند یاا درحاات ناواختن و شانیدن
موسیقی ،خواندن کتاب ،تماشای تلویزیون ،ورزش کردن ،یا جنییدن با ویروس ،قدرتمند و موفا باهنظر
میرسند .تنها در یک تصویر ،شاهد حضور یک زن بهتنهایی و بههنوان نیاروی فعاات اقتصاادی هساتیم و
درممموع ،مردان هستند که بهلحاظ کمی و کیفی حضور فرادست خود را بهلحاظ جاییاه نقشی در ذهان
مخاطب حک میکنند .روابط بهتصویر درآمده ،در امتداد کلیشههای جنسیتی باوده و باا لفلات از نقاش
اجتماهی زنان در حوزب همومی و نیز اهمیت کارکردهای نقشی آنان در حوزب خصوصای ،باهویژه در دورب
همهگیری کرونا ،نظم جنسیتی سنتی را ترویج میکنند.
کلیدواژهها :کلیشه جنسیتی ،خانه ،زنان ،مردان ،کرونا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1گروه جامعهشناسی تاریخیانظری ،ادیان ،پژوهشلده مطالعات اجتماهی ،پژوهشیاه هلوم انسانی و مطالعات فرهنیای،
تهران ،ایران (نویسنده مسئوت)


مقدمه

خانه بهگونهای در روابط انسانی تنیده شده است که میتواند مابهازایی بارای خاانواده بهشامار
آید؛ بنابراین ،هرچند بررسی موضوع خانه بههنوان شللی فیزیلی ،توجه طراحان و معماران را
بهخود جلب کرده و تخصصی سازهگرایانه را میطلبد ،اما از دیدگاهی جامعتر ،خانه یلای از
بنمایههای پژوهشهای هلوم اجتماهی است ،زیرا محلی برای روابط انسانی سااختارمند در
قالب خردترین واحد اجتماهی ،یعنی خانواده است .این همسویی بهاندازهای است که برپایاۀ

فرهنگهای محلی ،خانه ،هویتی انسانی مییاباد .1دوبااتن 2دراینبااره مینویساد« :معناای
خانه ،مسئلهای فرهنیی و متغیر است .با فاصاله گارفتن از خاناههای ساادب باساتانی و نفاوذ
پیچیدگی فزایندب جهان جدید به فضای درون خانههای این هصار ،ایان فضاا بیشازپایش از
کارکرد پناهیاهی خود که مأمن جسم و روح بود ،فاصله گرفته و به محافظ هویت تبدیل شده
است» (دوباتن01 ،0844 ،؛ بهنقل از ارمغان.)۲8 ،0860 ،
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کارکرد خانه تنها به ویژگیهاای پناهبخشای آن از بعاد فیزیلای و سارپناه و نیاز حفاظ معیشات
انسانی جاری در آن است که وابساتیی فارد باه آن را در پای دارد.
محدود نمیشود ،بلله این روابط
ِ

درواقع ،این نوع و ماهیت روابط پایدار در خانه است که به تولید و بازتولیاد اناواع سارمایه انمامیاده
و ساکنان آن را به تعل  ،ترک ،یا انفعات وامیدارد؛ هرچناد بیتردیاد تناوع برداشات از خاناه در گارو
ماهیت چندبعدی و منظومهای شلل خانه است .سیلسمیت )0649( 3مدهی است:

کیفیتهایی که می توانند یک فضا را از دیدگاه افراد به خانه تبدیل کنند ،حاصل یک شبلۀ
معنایی شخصی و پیچیده از مؤلفههایی چون شادی ،تعل  ،مسئولیت ،املان بیاان خاود،
بقااا و دوام ،حااریم خصوصاای ،چشاامانداز زمااانی ،دانااش ،مقصاادی باارای برگشااتن،
خویشااوندی ،اناو و پاایرایی ،محایط احساسای ،سااختار فیزیلای ،خادمات ،ساابک
معمارانه ،محیط کاری ،و مواردی ازایندست هستند (بهنقل از :ارمغان.)۲8 ،0860 ،

در ماههااای اخیاار ،جهااان بااا بااروز بح اران کرونااا و بااههم ریخااتن نظاام اجتماااهی
ازپیشتعریفشده ،لافلییر شد .انساان ،کموبایش در هماۀ جواماع ،خاود را در رواباط و
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1برای نمونه ،در فرهنگ هرفی جامعۀ ما گاهی از لفظ خانه برای نامیدن همسر بهره گرفته میشود.

سازوکارهای اجتماهی درهمآمیخته ،سرگشته و حیاران یافات .تارس از مارب نابهنیاام یاا
ناخوشی فراتر از آستانۀ تحمل با لحظاههای او هماراه شاد و فضاای ذهنایاش را بهساوی
پرسشهای جدیدی از کیستی خود و چیستی رابطهاش باا جهاان خاارس ،ساود داد .نظام
پیشین ،تنها رابطۀ انسان با انسان ها را مختل نلرد ،بللاه رابطاۀ انساان باا کاار و درنتیماه،
کسب دستمزد را نیز بهچالش کشید و درنتیمه ،به ساختاربندی جدیاد اقشاار و طبقاههای
اجتمااهی در جواماع کمترتوسااعهیافته و فاقاد پوشااش رفااهی حااداکجری انمامیاد .حتاای
کشورهای توسعهیافته نیز در معرض آزمون اولویتها قرار گرفتند و در مواردی بهنفع نیروی
کار جوان ،بر ح زندگی سالمندان مالیاتداده چشم بستند .در گیرودار این تنیناها ،ماندن
در خانه ،تنها راهحال قطاع گساترش کروناا دانساته شاد و متخصصاان و دساتاندرکاران
بهداشت و درمان و سیاستگااران اجتماهیافرهنیی در سطح جهاان از طریا تارویج و
اهمات دستورالعملهایی با مضمون رهایت بیشینۀ فاصلۀ اجتماهی ،برای تشوی به قرنطینه
خانیی تالش کردند .دراینراستا ،پیامهای تبلیغاتیای ساخته شدند که برپایۀ هناصر بومی،
فراخوانی برای خانهنشینی بودند.
محتااوای رسااانهای ایاان پیامهااا ،چیاازی بیشااتر از نوشااته و تصااویر و صاار مااوارد
بهنمایشدرآمده در آنها است و این به ماهیت پیچیده و پراهمیت رسانه مرباو میشاود .در
دنیای معاصر ،رسانه در شللگیری تصور ما از ماهیت خطر ،رواباط بینفاردی ،ویاروس ،و
خانه ااهمچون هر پدیدب اجتماهی دییریاا نقش بسازایی دارد .هلوهاا و فیلمهاا ،ضابط
بیتللف رخدادها نیستند ،بلله یلی از روشهای بیشمار بازنمایی هستند .تصویرها ،از هر
خود مدلوت نیستند ،بلله
نوع که باشند (هلو ،نقاشی ،یا حتی تصاویر متحرک یا دیمیتات)ِ ،

بازنمودی هستند که در طوت فرایند انتقات تنظیمشده با نورپردازی ،همل ملانیلی دست و لنز
یا رایانه بر روی کالا ،فیلم ،یا هر مادب دییری ثبت شدهاند (کاالیر)80 ،0840 ،؛ بناابراین،

در هر شللی از تصاویر ،دخالت ،تصمیمگیری ،و انتخااب آگاهاناه یاا ناآگاهاناهای دخیال
است که املان انتقات خود ابژه تصویری را نمیدهد و این هد را دستنیافتنی میکند .دامنۀ
نفوذ رساانههای کالسایک و نیاز مماازی و اثرگاااری تبلیغاات ارائهشاده در آنهاا باههنوان
ً
محصولی نمایشی ،و نه لزوما واقعی ،در رویلردهای گوناگون هلوم انسانی از ابعاد مختلاف

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

08
تحلیل جنسیتی پیامهای
تصویری قرنطینه ...

در هلوم ارتباطات بررسی شدهاند ،اما این رویلرد مطالعاات فرهنیی اانتقادی اسات کاه باا
تمرکز بر کاارکرد تلاویحی تبلیغاات ،از نقاش آنهاا در بازتولیاد رواباط اجتمااهی ،تارویج
ارزشهای لالب ،و بهاشتراکگااری معانی ایدئولوژیک فرهنیی ،سخن میگوید.
بهنظر میرسد ،این پیامها ،با درک ابعاد بحرانای گساترش بیمااری ،تاالش کردهاناد از
هناصر بصری جاری در زندگی روزمره برای اقناع مخاطب بهره بییرند و با پیوند زدن اذهان
همومی با واقعیت ،همیان را به رهایت دستورالعملهای بهداشتی تشوی کنناد؛ بناابراین،
این پیامها بههنوان ابزاری ارتباطی ،آمیختهای از هناصر فرهنییااجتماهی را در خود داشته
و با هد النا و ترلیب مخاطب به ماندن در خانه و کااهش حاداکجری حضاور در حاوزب
همااومی طراحاای شااده و ماننااد هاار محصااوت فرهنیاای دییااری ،آلشااته بااه ارزش و بااار
ایدئولوژیک و دربردارندب روابط قدرت هستند .کشف این باار معناایی بارای پژوهشایران
هالقهمند به مطالعات زنان و جنسیت ،سمتوسوی پژوهش را به تمرکز بر روابط دو جنو
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و چیونیی حضور و نقشهاای اجتمااهی بهتصویرکشیدهشاده از آناان رهنماون میکناد.
برایناساس ،پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که «این پیامها چه تصوری از خاناه را
ترویج میکنند؟» یا «در این متون ،چه الیوی هامی از خانه ارائه شده است؟» و «این الیو
چه داللتهای جنسیتیای با خود دارد؟»؛ «آیا سبب تداوم تصور ما از کلیشههای جنسیتی
میشود یا در راستای دگرگونی یا زدایش آنها است؟»
 .1پیشینه پژوهش

برخی مطالعات انمام شده درباره موضوع مقاله بر حسب ترتیب زمان انتشار مورد بررسای
قرار گرفته است .کلیشههای جنسایتی باهلحاظ ماهیات و ابعااد و نیاز اناواع ساازوکارهای
نهادینهسازی در محتواهای رسانهای مختلف ،موضوع این دست پژوهشها بوده است.
فروتن ( )0816در پژوهشی با هنوان «مالحظات جمعیتای در فرهناگ هاماه ایاران باا
تأکید بر ضربالمجلها» مادهی اسات کاه کلیشاههای جنسایتی بهگوناهای چشامییر در
فرهنگ هامه و ضربالمجلهای ایرانی بازنمایی شده است؛ چنانکه زناان بیشاتر در قالاب
ویژگیهایی همچون گلهگزاری ،رازدار نبودن ،ناصالح در مشورت ،ناقصالعقال ،وفاادار و

ً
صادد نبودن و درمقابل ،مردان ،معموال در قالب صفتهایی مانند رازداری ،وفایبهههد ،و
اهتبار حر و قولشان بهتصویر کشیده شدهاند.
مقصودی ( ،)0848در پژوهشی با هنوان «بررسی نقش زنان در داستانهای کودکاان»
در بررسی کتابهای داستانی کودکان نیز طیف بسایار گساتردهای از کلیشاههای جنسایتی
برای زنان اامانند نازکدت و سسترأی ،ناقص هقل ،دلبر و زیبا ،بیوفا و خائن ،منفعال در
تصمیمگیری ،فاقد ابتلار و نوآوری ،و خرافاتیاا را مشخص کرده است.
صااادقی فسااایی و کریماای ( )0840در پژوهشاای بااا هنااوان «کلیشااههای جنساایتی
سریاتهای تلویزیونی ایرانی سات »0848نشان دادهاند که مهمتارین کلیشاههای جنسایتی
مرتبط با زنان ،دربردارندب مواردی همچون فریبلار ،ناقصالعقل ،بیوفا ،منفعل و فرودست
و در مورد مردان ،مواردی چون صداقت ،هقل ،وفاداری ،فعات بودن ،و فرادستی است.
نتایج پژوهش جانهلیزاده ،مقیمی ،و امینی ( )0841با هنوان «تبیاین جامعهشاناختی
جاییاه حرفهای زنان دانشیاهی؛ مطالعه موردی :زناان هیئات هلمای دانشایاه اصافهان»
نشان میدهد که حدود  ۲0درصد از اهضای هیئات هلمای دانشایاهها ،زن و حادود 40
درصد آنها مرد هستند .این پژوهشیران ،هامل تصورات قالبی و کلیشههای جنسیتی را بار
دستیابی کمتر زنان به موقعیتهای سازمانی مؤثر دانستهاند.
معینیفر ( )0844در پژوهشای باا هناوان «بازنماایی کلیشاههای جنسایتی در رساانه:
مطالعه موردی صفحه حوادث روزنامه همشهری» با تحلیل محتاوای الیوهاای بازنماایی
کلیشههای جنسیتی در رسانه ،آشلارترین کلیشاه را بازنماایی ماردان در نقاش «مهااجم و
معترض» به زنان ،و زنان را بههنوان «قربانی» میداند.
حسینی و دشتی ( )0860د در پژوهشی باا هناوان «بازنماایی کلیشاههای جنسایتی در
رسانه :مطالعه ادبیات داستانی آتاحماد» مادهی وجاود کلیشاههای جنسایتی (پرحرفای،
خرافاتی ،هیمانی ،و انفعات برای زنان و پرخاشایری ،هصابانیت ،و سالطهگر باودن بارای
مردان) در این آثار هستند.
فروتن ( )0860در پژوهشی با هنوان «هژمونی مردانه جامعهپاایری در ایاران» مادهی
است که کلیشههای جنسیتی ناظر بر انفعات جنو مؤنث و اقتدار جنو مااکر ،بهگوناهای

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

09
تحلیل جنسیتی پیامهای
تصویری قرنطینه ...

برجسته و چشمییر از طریا ساازوکارهای فرایناد جامعهپاایری جنسایتی ،باهویژه نظاام
آموزشی ایران ،بازنمایی شده است که به بازتولید هژمونی مردانه در ابعاد گوناگون فرهنگ و
اقتصاد جامعه میانمامد.
نتاایج پاژوهش واحادی و سیدرضاایی ( )086۲باا هناوان «تحلیال گفتماان انتقاادی
داستانهای جالتآتاحمد و سیمین دانشور» در تحلیل گفتمان انتقادی داستانهای جاالت
آتاحمد و سیمین دانشور ،نشاندهندب وجود گفتمان معطو به کلیشههای جنسیتی در این
آثار است.
ممموهۀ ایان یافتاهها و نیاز پژوهشهاای مساتمر (ر.ک باه :فاروتن0841 ،؛ 0861؛
0860؛ 8108؛  )8101نشان میدهد که نهاد خانواده ،گروه هماالن ،نظامهای آموزشای،
رادیو ،تلویزیون ،سینما ،مملهها ،و ...از طریا ساازوکارهای جامعهپاایری ،کلیشاههای
جنسیتی را بازتولید میکنند و در فرایند زندگی روزمره ،با بازنماایی ماردان باا ویژگیهاایی
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همچااون رقابااتجو ،پرتلاااپو ،ساالطهجو ،و ممادلااهگر ازیکسااو و نشااان دادن زنااان در
نقشهای کدبانو ،خانهدار ،معلم و پرستار با ویژگیهایی همچاون ناازکدت و سساترأی،
دلبر و زیبا ،منفعل ،فاقد قدرت تصمیمگیری برای خانواده ،فاقد ابتلار و نوآوری ،هاطفی و
احساساتی ازسویدییر ،به تصورات کلیشهای ما بههنوان کنشیران اجتماهی دامن میزنند.
خانه ،محمل اصلی خانواده و سرپناهی برای تعامالت واقعی زوجین و فرزندان اسات.
بیشک تصور ما از خانه در فرایند دگرگونیهای همی ناشی از روند شتابان شهرنشاینی در
نیم قرن گاشته و رواس موضوعهایی مانند بلندمرتبهسازی ،کوچکسازی ،و کااالیی شادن
خانه و تغییرات اجتماهی هماراه باا ایان دگرگونیهاا ،دساتخوش تحاوت شاده اسات ،اماا
تصویرسازی رسانهای ،در صورتبندی ذهنای ماا از رواباط و مناسابات اجتمااهی نقاش
تعیینکنندهای دارد .درنتیمه ،تصویرهای موردبررسی این مقاله میتوانناد افزونبار کاارکرد
اصلی آموزشیاهشداردهندب خود برای پرهیز ازدر معرض بیماری قرار گرفتن ،دربردارنادب
پیام هااای اثربخشاای در حااوزب روابااط قاادرت و مناساابات دو جاانو بااوده و بااا تقویاات
ایدئولوژیهای پدرساالرانه یا برابریخواهانه ،مشوقی برای الیوسازیهای ذهنی کنشیران
بهشمار آیند و چهبسا به برساخت واقعیت نیاز میانمامناد .هاد اصالی مقالاۀ حاضار،

شناسااایی روابااط قاادرت نهفتااه در مناساابات جنساایتی ارائهشااده در ایاان پیامهااا اساات.
افزونبراین ،این مقاله در پی شناخت ویژگیهای بهنمایشدرآماده از خاانواده و همچناین،
یافتن معنای خانه و مؤلفههای شللدهنده به آن در پیامهای یادشده است.
 .۲چارچوب نظری

کلیشه ،هبارت است از تنزت انسانها به ممموههای از ویژگیهای شخصیتی مبالغاهآمیز و
ً
معموال منفی؛ درنتیمه ،کلیشهای کاردن شخصایتها هباارت اسات از فروکاساتن ،ذاتای
کردن ،آشنا کردن و تجبیت تفاوتها و از طری کارکرد قدرت ،مشخص کردن مرزهای میان
بهنمار و نلبتبار ،ما و آنها (مهدیزاده .)06 ،0860 ،دراینمیان ،کلیشاههای جنسایتی،
بههنوان نمونهای بسیار آشلار ،تصویر ذهنی یلنواخات و قالببندیشادهای از حالتهاا،
رفتارها ،و ویژگیهای خاص مربو به زنان و مردان را ارائه میدهند ،بدون آنلاه بررسای و
آزمون شده باشند.
اجتماهیشدن ،اللب مبتنیبر همین کلیشههای جنسیتی است که سمتوسوی جدیادی
به ساحتهای زیست فردی میدهد و درنتیمه ،در گار زماان ،زناان و ماردان سااخته ،و باه
الیوها و صفتهای زنانه و مردانه موصاو میشاوند .ماسای و هملااران ( ،)0668حلایم
( ،)0669ریلاای و مککااارتی ( ،)8118و لیندساای ( )810۲ایاان نااوع اجتماهیشاادن را
جامعهپایری جنسیتی دانسته و استدالت کردهاند کاه برخای کلیشاهها و اندیشاههای قاالبی،
بههنوان مفروضهها و گزارههاای ازپیشپایرفتهشاده ،مسالم بهشامار میآیناد و برپایاۀ آنهاا
ممموههای از نیرشها و نقشهای جنسیتی از طریا فراگردهاای جامعهپاایری در جامعاه
ترویج ،تقویت ،و نهادیناه میشاوند .کلیشاههای جنسایتیای مانناد اینلاه ماردان ،مادیران
موف تری نسبت به زنان هستند چون توانمندیهای مادیریتی بیشاتری دارناد ،توانمنادیهای
زنان برای آموزش کودکان دبستانی مناسبتر است ،زنان بهلحاظ جاوهری آشاهزهای مااهری
میشوند ،و ...از سوی نظامهای آموزشی و ساازوکارهای دییار جامعهپاایری در بسایاری از
کشااورهای جهااان پیشاااپیش بااههنوان واقعیتهااای مفااروض پایرفتااه شااده و در فراینااد
اجتماهیشدن افراد در آنان نهادینه میشود و درنتیمه ،باور همومی سبب اقناع جمعی شده و
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سرانمام ،شااهدیم کاه ایان باورهاا و نیاز الیوهاای رواباط و مناسابات دو جانو در قالاب
کلیشههای جنسیتی از نسلی به نسل دییر منتقل میشود .باهاینترتیب ،همچنانکاه گازارش
شلا جنسیتی بههنوان یک شاخص کمی ،به تمایز کشورها برپایاۀ دسترسای دو جانو باه
منابع و فرصتهای اقتصادی ،سیاسی ،و آموزشی میپاردازد ،کلیشاههای جنسایتی باههنوان
خاستیاه این تفاوتهای چشمییر از طری ساازوکارهای فاراوان جامعهپاایری قابلتوضایح
است .طبیعی است که در جوامعی کاه کلیشاههای جنسایتی ،زناان را موجاوداتی حسااس و
ظریف و منفعل تعریف میکنند و سازوکارهای اجتماهی ،آنان را به حوزه خصوصی محادود
میسازند ،نمیتوانند املانی برای بروز و نمود استعدادها و توانمندیهای خویش بیابناد و در
درازمدت ،چرخههای بازدارناده ،آناان را بیشازپایش بهساوی محرومیتهاای میانمادت و
درازمدت ااهرچند خودخواستهاا میکشاند.

نتایج پژوهش آلبرس و جنسن )8111( 1نشان میدهد که کلیشههای جنسیتی ،حتی در
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هرصۀ رقابتهای سیاسی نیز نقش تعیینکنندهای دارند .بسیاری از پاسا گویان مااکر در
پااژوهش آنهااا باار ایاان نظاار بودنااد کااه مااردان ،سیاسااتمدارانی آگاااهتر ،قابلاهتمااادتر ،و
قانعکنندهتر از زناان سیاساتمدار هساتند ،درحالیکاه ایان کلیشاههای جنسایتی در میاان
پاس گویان مؤنث ،رواس کمتری داشت .در هرصۀ بازار کار و مشارکت اقتصادی نیز نتاایج
پژوهشهای فروتن ( )8108و ترن ( )810۲نشان میدهد که هرچناد در سااتهای اخیار
کلیشههای جنسیتی منفی در زمینۀ توانمندیهای اقتصادی ،شاغلی ،و مادیریتی زناان ،در
مقایسه با گاشته ،کاهش یافتهاند ،اما اینگونه کلیشهها همچنان وجود دارند.
نظریۀ کلیشهسازی در ارتباطات دربردارندب اصولی است که هبارتاند از:
 تمام پیامهای رسانهای بهگونهای پیوسته ،افرادی را از گروههای گوناگون سنی ،جنسی،
و از گروههای اقلیت و اکجریت بهتصویر میکشند؛
 این کلیشهها با ارائۀ برنامههای پیوسته منفی ،در پی آن هستند تا گروههای مشخصای
از اجتماع را صاحب صفتهای منفی فراوان و جنبههای مجبت اندک (نسبت به دییاران در
گروههای اکجریت یا حاکمیت) نشان دهند؛

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 این نوع کلیشهسازی ،کموبیش در شاخههای گوناگون رسانه وجود دارد و هماۀ آنهاا
روش یلسانی را در این زمینه دنبات میکنند .صنعت سینما ،رادیو ،تلویزیون ،و مطبوهاات
بهگونهای هماهنگ در این کلیشهسازی شرکت دارند و همدییر را تقویت میکنند؛
 این ارائهها برای گاروه مخاطباان معاین (باهویژه مخاطباانی کاه درهمال تماسای باا
گروههای موردبحث ندارند) کلمهها را بهگونهای خاص معنا میکنند؛
 برایناساس ،اهضای گروه مخاطب مشخص ،معانی این الفاظ را بهخاطر میساهارند
و در حافظۀ خود ذخیره میکنند (دفلور و دنیو.)9۲4-9۲6 ،0841 ،
فیسک و هملاران ( )0660از دو نوع کلیشهسازی توصایفی و تماویزی یااد کردهاناد.
درحالیکه در نوع توصیفی ،ممموهه اهتقادات و فرضایهها دربااره ویژگیهاای گروههاای
اجتماهی مبنای قضاوت درباره آنها قرار میگیرد ،در نوع دوم ،کلیشهساازیهای تماویزی
به باید و نباید تبدیل میشود و استانداردهای رفتاری را تمویز میکند.
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ارتباطی ،یلی از روشهای مهم در پژوهشهای اجتماهی است که با استفاده از آن میتوان
انااواع مسااائل و موضااوعهای موردبحااث در مطبوهااات ،برنامااههای رادیااو و تلویزیااون ،و
فیلمهای سینمایی را چه بهلحاظ کمیت (فراوانی و تلجر) و چه بهلحاظ کیفیت (اهمیات و
ارزش) بررسی کرد (رایف و دییران.)0840 ،
فن تحلیل محتوا ،بررسی و تمزیهوتحلیل منابع نوشتاری ،گفتاری ،و تصاویری از هار
نوع را درنظر دارد و کوششی برای کشف ،تفسیر ،و تحلیل پیام نهفته در مناابع اسات .ایان
فن ،وسیلهای برای تمزیاهوتحلیل مانظم ،هینای ،و کلای محتاوای مشاخص فراوردههاای
ارتباطی (تصویری ،نوشتاری ،و صوتی) است و روشی کمی برای تفسایر و تعیاین مناابعی
است که بهطورکلی ،کیفی بهشمار میآیند (زیتو.)81 ،061۲ ،
تعریفهای سهگانۀ زانگ و ویلداماث ( )8116از تحلیل محتوای کیفی نشان میدهاد
که تحلیل کیفی بر تحلیل و تبیین منسمم گفتارها /متاون و زمیناههای ویاژب آنهاا متمرکاز

است .تحلیل محتوای کیفی از محاسبۀ کلمهها یا استخراس محتاوای هینای از متاون فراتار
میرود و معانی ،قالبها ،و الیوهایی که مملن است در متن موردنظر آشلار یا پنهان شده
باشد ،را بررسی میکند .این روش به پژوهشیران املان میدهد کاه واقعیات اجتمااهی را
بهگونهای ذهنی و درهینحات ،هلمی ،درک کنند.
جامعۀ آماری این پژوهش ،همۀ تصویرهایی است کاه باا باهکارگیری جملاههای «در خاناه
بمانیم» و «در خانه میمانیم» در بخش جستوجوی گوگل قابلدسترسای باوده اسات .تاالش
شد از تصویرهایی استفاده شود که درجۀ وضوح و کیفیت الزم را برای بررسی داشته باشند و نیز
بهلحاظ برخورداری از هناصر بصری بومی ،مشخص بودن منبع تولید اثر ،یاا معاانی برآماده از
هبارتهای نوشتاری ،معتبر دانسته شده و در ارتبا گیری با مخاطب و القاای پیاام تاا انادازهای
موف باشند .رویهمرفته ،همۀ تصویرهای موجود از آلاز پاویش مباارزه باا کروناا در زمساتان
 0864تا مرداد  0866گردآوری شدند .تصویرهای مربو به این موضاوع در طاوت ایان مادت
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زمانی پیوسته رصد میشد تا هر تصویر جدیدی ،از نظر پژوهشیر دور نمانده و بررسای شاود.
سرانمام ،به شیوب تمامشماری 081 ،تصویر بههنوان جامعۀ آماری درنظر گرفته شد.
 .۴یافتههای پژوهش

یافتهها پو از معرفی اولیه ،در دو بخش ارائه خواهند شد.
 .۴-1معرفی پیامهای تصویری

بهمنظور آشنایی بیشتر ،نمایی از همۀ تصویرهای تحلیلشده در شلل شماره ( ،)0ارائه شده است.

شکل  .4تصویرهای گردآوریشده با موضوع «در خانه بمانیم» و «در خانه میمانیم»

ادامه شکل  .4تصویرهای گردآوریشده با موضوع «در خانه بمانیم» و «در خانه میمانیم»

 .۴-۲تحلیل کمی یافتهها

در این بخش ،گزارشی از تحلیل کمی دادههای گردآوریشده برپایۀ موضاوهات مارتبط باا
محور اصلی پژوهش ارائه شده است.
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 .۴-۲-1بهکارگیری سوژه انسانی

بهطورکلی ،نزدیک به  99درصد از تصویرها ،دارای سوژه انسانی بودهاند؛ بهبیان روشنتر،
برای القای پیام ماندن در خانه در  80درصد از تصاویر ،خانه بدون درنظار گارفتن رواباط
جاری در آن و تنها بههنوان یک چهاردیواری و سقف باالی سر بهتصویر کشیده شده است.
جدول  .4بهکارگیری سوژه انسانی
دارد

ندارد

جمع

تعداد

16

00

081

درصد

 48/9۲درصد

 80درصد

011

 .۴-۲-۲تصویرسازی از انسان

همانگونه که میبینیم ،تصویرسازان برای انتقات پیام خود از طریا شخصایتها و رواباط
انسانی ،بیش از همه از تصویرسازی دیمیتات بهره گرفتهاند .بهنظر میرسد ،بهکارگیری این

روش هنری باا توجاه باه املاناات متناوع آن در بهرهگیاری از انادازب قلام ،تناوع رناگ ،و
خالقیت های بصری ،در ترکیب با نقاشی و هلو ،سهم چشمییری در القای پیام به طیف
گستردهتری از کاربران داشته و ازاینرو ،با استقبات بیشتر هنرمندان گرافیست روباهرو شاده
است .کاربرد چشمییر پیلتوگرام در رتبۀ بعد ،نشانیر موفقیت این نمادهای بصاری اسات
که معنای خود را از طری شباهت تصویری حالت و رفتار به نمودهاای هینای بیرونای باه
بیننده منتقل میکنند .این شیوب مدرن بیان هنری ،ورای ارزشهای بومی و محلی ،باههنوان
مخاطباان دارای فرهنگهاا و زبانهاای
راهنمایی همهفهم و بارای آساان شادن ارتباا باا
ِ

گوناگون بهکار گرفته میشود .هرچند این نشانههای تصویری ،فاقاد هالمتهاای صاورت
هستند و نمیتوان احوات شخصی ،سن ،و حالتهای بیاانی را در آنهاا دیاد ،اماا باهدلیل
داشتن ماهیت گرافیک واقعگرایانه و قابلدرک ،پایرش باالیی در جهان یافتهاند.
جدول  .۲نوع تصویرسازی از شخصیت انسان
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پیکتوگرام

عکس

نقاشی ،تصویرسازی دیجیتال

جمع

تعداد

80

09

86

16

درصد

 81/81درصد

 8۲/81درصد

 89/06درصد

011

 .۴-۲-۳نمایش شکل خانه

خانه ،در بیشتر موارد ،بهشلل خانۀ مستقل ،کلبه ،و چهاردیواری نمایش داده شده اسات و
بهجز حدود  01درصد از موارد ،نماهای نزدیک داخل خانه و نیز مواردی که فارغ از هرگونه
نماد بصری با موضوع خانه هستند ( 0۲درصد) ،تصویری از آپارتمان نمایبینیم؛ بناابراین،

باید گفات باا اینلاه آپارتماننشاینی شالل اصالی سالونتیاه در جواماع شاهری اسات،1

تصویرگران ،گرایش چندانی به استفاده از آن نداشتهاند؛ بنابراین ،تصویرها با فاصله گارفتن
از واقعیت روزمرب زندگی ایرانیان ااکه بیش از سهچهارم آنهاا در شاهرها سااکن هستندااا
کوشیدهاند تصویری آرمانی از خانۀ مستقل ارائه دهند.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1برپایۀ نتاایج سرشاماری هماومی نفاوس و مسالن ساات  86 ،086۲درصاد واحادهای مسالونی ،آپارتماان و  90درصاد،
لیرآپارتمان ثبت شدهاند .بدیهی است که با توجه به گاشت زمان و افزایش نرخ مسلن ،بهو یژه خانۀ مستقل برپایۀ افازایش نارخ
تورم میتوان انتظار داشت ،آپارتماننشینی شلل اصلی سلونت در شهرها باشد (مرکز آمار ایران).

جدول شماره ( .)5نمایش شکل خانه
خانه

آپارتمان

مبهم

بدون نمایش خانه

جمع

تعداد

19

8

81

06

081

درصد

98/88

8/۲

09/99

0۲/84

011

 .۴-۲-۴شبکه روابط پرسوناژهای انسانی در تصویر

از ممموع  16تصاویر باا شخصایتپردازیهای انساانی ،در  01تصاویر ،تنهاا یاک فارد
تصااویر دارای ساوژب انساانی،
بهنمایش درآمده است .در  91مورد ،معادت  19درصاد از
ِ
شاهد حضور دو یا چند نفر هستیم .بهبیان روشنتر ،نیمی از کل پیامها ،رواباط اجتمااهی
بین دو یا چند نفر خانوادگی ،خویشاوندی ،یا آشنایی را نشان میدهد .همچنین ۲0 ،ماورد
از پیامها ( 08/۲درصد) ،الیوی خانواده هستهای را ترویج میکند .تنها یک پیاام (شاماره
 ) 004دربردارندب سه نسل است و خانوادب گسترده را نشان میدهد.
در  6تصویر برای نشان دادن پشتیبانی اهضای خانواده از یلدییر و بیاان احساساات و
هواطف و ائتال در برابر شیوع کرونا ،از دو دست در کنار هم ،برای نشان دادن سقف خانه
و سرپناه ،در آلوش کشیدن خانه ،تمسم بخشیدن به تصویر قلب و القای هش و اتحااد و
نیز خواهش ،کمک گرفته شده است .در میان همۀ این تصاویر 4 ،مورد هلو و تنها یلای
از آنها نقاشی است که بیشازپیش به واقعگرایانه بودن پیام کماک میکناد .همچناین ،باا
توجه به فقدان نمادهای جنسیتی در برخی موارد ،قضاوت دربارب جنو صاحبان تعدادی از
این دستها در تصاویر املانپایر نیست و نمیتوان آن را بههنوان یک متغیر بررسی کرد.
بهلحاظ گروه سنی باید گفت تنها در  8تصویر ،زوس مسن و در  0تصاویر ،خردسااالن
بااادون حضاااور بزرگسااااالن نماااایش داده شااادهاند؛ بناااابراین ،گاااروه لالاااب سااانی
بهنمایشگااشتهشده ،گروه جوانان و میانساالن هستند .از این منظر ،خانه با ساکنان جاوان
و میانسات شناسانده شده است.
جدول  .1نمایش شخصیتهای انسانی
تعداد
درصد

فرد
01
 4/88درصد

چند نفر
91
 ۲1درصد

دست یا دستان
6
 1/۲درصد

فاقد شخصیت انسانی
00
80درصد

جمع
081
011
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 .۴-۲-5تعداد فرزندان

برپایۀ تصاویر بررسیشده میتوان گفت ،الیوی لالاب در ترسایم خاانوادب هساتهای ،دارا
بودن فرزند است؛ چنانکه در  06مورد از  ۲8تصاویر مبتنیبار رواباط خاانوادگی ،شااهد
حضور فرزندان هستیم.
در مورد داشتن فرزند ،الیوی لالب ،دوفرزندی است و در  80ماورد ( 11درصاد) از
تصویرهای ارائهشده از خانواده ،آنهاا دارای دو فرزناد هساتند؛ بناابراین ،میتاوان گفات،
خانواده در این پیامها بیش از هر شللی با شلل کلیشاهای خاود اهام از پادر ،ماادر ،و دو
فرزند همراه است.
در  1مورد ،خانوادب تکوالد بهنمایش گااشته شده اسات و تنهاا در  8ماورد ،زوجاین
بدون فرزند هستند .در  0مورد نیز خانواده دارای سه فرزند است که ترکیب جنسایتی در دو
مورد ،دو پسر و یک دختر و در دو مورد دییر ،دو دختار و یاک پسار اسات .در  00ماورد،
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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خانوادب تکفرزند نمایش داده شده است کاه از ایان  00تصاویر 6 ،تصاویر ،خانوادههاای
تکپسر و تنها  8تصویر ،خانوادب تکدختر را نشان میدهد .هیچ خانوادهای دارای دو فرزند
دختر نیست و  9خانواده ،دارای دو فرزند پسر هستند؛ بنابراین ،پیام القایی ،اولویت داشتن
فرزند پسر در خانوادب سالم ااچه در خانوادههای تکفرزند و چه دو فرزنداا است و از ایان
لحاظ ،ارزشهای نظام پدرساالر را در کنار موضوع اصلی پیام ،ترویج میکند.
همچنین ،قرار گرفتن سوژههای انسانی ،گویای ابعاد متفاوتی از رابطۀ اجتماهی اسات.
در  08مورد از  06مورد ( 89درصد) از تصویرها (بیشترین تلرار) خانوادب هساتهای دارای
فرزند ،پسر در کنار مادر ،و دختر در کنار پدر و در  6مورد ،دختر در کناار ماادر و پسار در
کنار پدر قرار گرفته است .در  0مورد ،بچهها بدون والدین نشان داده شدهاند.
جدول  .3تعداد فرزندان
تکفرزند

دو فرزند

سه فرزند

جمع

تعداد

00

80

0

06

درصد

88/00

96/84

 09/4درصد

011

 .۴-۲-6نسبت قد شخصیتهای اصلی مذکر و مؤنث

قد شخصیتهای اصلی در تصویرها ،نشاندهندب ناوع رابطاۀ آناان اسات .همانگوناه کاه
گفتیم ،در  ۲8مورد ،یعنی نزدیک به نیمی از تصاویرها ،رابطاۀ خاانوادگی و خویشااوندی
به نمایش گااشته شده است .با درنظر گرفتن مواردی که تنها فرزنادان را نماایش میدهناد،
میتوان بر قد زوجین تمرکز کارد و داللتهاای ضامنی رابطاۀ بازنماییشاده میاان آناان را
دریافت؛ بهبیان روشنتر ،قد شخصیتها ،داللات بار نسابت معماوت و چهبساا مطلاوب
زوجین داشته و با القای مضمونهایی چاون کهتاری ،مهتاری ،قادرت جسامانی متفااوت
مبتنیبر کلیشههای جنسیتی نشاندهندب برتری یلی بار دییاری و جاییااه محاوریاش در
خانواده است .با درنظر گرفتن موارد مبهم میتوان دید که در بیشتر خانوادهها ( 88درصد)،
مردان بر زنان برتری دارند و تصویرها بهگونهای ضمنی بر جاییاه فرادست آنان داللت دارد.
جدول  .۶نسبت قد مرد به زن

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

مرد بلندتر

زن بلندتر

فقط مادر

فقط پدر

زن و مرد برابر

نامشخص

جمع

تعداد

88

1

1

0

08

4

04

19

درصد

04

1

1

4/88

81

09/99

011
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 .۴-۲-7نسبت قد فرزندان

در ممموع مواردی که دو فرزند را نمایش میدهند 89/01 ،درصد ،دختر ،بلندتر نشان داده
شده و بهلحاظ اهمیت شاخص قد در رشد فرزندان میتوان گفت ،تعداد خانوادههاایی کاه
فرزند اولشان دختر بوده است بیشتر است.
جدول  .۷نسبت قد فرزندان
تعداد
درصد

پسر بلندتر بزرگتر
9
01/90

دختر بلندتر بزرگتر
6
89/01

برابر
00
88

نامشخص
4
88/۲8

جمع
80
011

 .۴-۲-8نمایش پوشش زنان

بهجز درصد باالی زنان که در قالب پیلتوگرام تصویرسازی شدهاند (همانگونه که در جادوت
آمده است) ،بقیه بیشتر در پوشش مانتو بهنمایش درآمدهاند .با درنظر داشتن تعداد زنانی که با

چادر نشان داده شدهاند درمییابیم که با وجود اینله موضوع پیامهاا ،مانادن در خاناه باوده و
زنان در کنار همساران و فرزندانشاان در حاوزب خصوصای نشاان داده شادهاند ،آناان در ایان
وضعیت بیشتر با مانتو و چادر هستند تا لباس خانه! باید اذهان داشت که این ترکیببندی کاه
خود مبتنیبر کلیشۀ جنسیتی از زن است ،در باورناپایری پیامها تأثیر بسزایی دارد.
تنها دو تصویر (شامارههای  ۲9و  )004دارای شخصایت زن بادون حمااب هساتند.
تصویر شماره  ،۲9زنی را درحات کار با لپتاپ نشان میدهد .این تصویر ،تنهاا تصاویری
است که زن در آن بهصورت تکشخصیتی و در نمای باز بهنمایش درآمده اسات .باهکمک
پیام نوشتاری میتوان دریافت که او مشغوت انمام یک طرح کاری در منزت اسات .تصاویر
شماره  ،004زن مسن و آراستهای را در کنار همسر ،فرزند ،و نوههاایش نشاان میدهاد کاه
مشغوت خاطره گویی از دوران جوانی است .نمایش این شخصایت باا گیساوان سافید و در
لباس برازندب خانه ،نشسته بر روی مبل ،دارای ویژگی مهمی است .فضای خصوصی (نمای
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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فعلی) و هرصۀ همومی (نمای خاطرات گاشته) را بهدرستی از یلدییر متمایز کرده است..
البته به کارگیری و ایماد این پیام از ساوی ساایت دفتار نماینادگی مقاام معظام رهباری در
دانشیاه هلوم پزشلی شیراز ،قابلتأمل و نشاندهندب واقعبینی ایان نهااد در راساتای اقنااع
بیشازپیش مخاطب در دهوت به قرنطینۀ خانیی دارد.
جدول  .۸پوشش زنان
پیکتوگرام

بدون حجاب سر

مانتو

لباس خانه

چادر

جمع

تعداد

80

0

01

4

8

04

درصد

۲1

4/8

81/48

09/99

0/09

011

 .۴-۲-9توصیههایی برای ماندن در خانه

در مورد موضوعهایی که در قالب پیام نوشتاری در کنار پیام اصلی پوسترها ،یعنی «در خانه
میمانیم» و «در خانه بمانیم» ،باید گفت ،مهمترین زیرموضوع ترویجشده برپایۀ فراوانای،
دهوت به مهرورزی ،آرامش و شادی ،و لات بردن از همنشینی با اهضاای خاانواده اسات.
این نلته در قالب جملههای زیر صورتبندی شده است« :میزبان خانوادب خاود باشایم»،
«خانه را سرشار از هش و صفا میکنیم»« ،خانه را محل آراماش و شاادی مایکنیم»« ،از

بودن در کنار هم لات ببریم» ،و «خاطراتماان را بارای هام باازگو کنایم» .تصاویر شاماره
( ،)081با نشان دادن اهضای خانواده درحات بازی فوتباتدستی ،نشاندهندب روابط خانوادب
سالم است که در آن بهنظر میرسد که دو نسل ،از در کنار هم بودن لات میبرند .مهاارت
و سرهت همل مسنترها ،موجب پیروزی آنها بر جوانان شده و آنها از این موفقیت بسیار
خوشحات هستند.
جدول  .۹موضوعهای جانبی
موضوع

تعداد

درصد

پرهیز از شایعهسازی

0

1/48

ورزش کردن

8

0/99

مهرورزی ،آرامش و شادی ،لات بردن از در کنار هم بودن

۲

0/09

استفاده از آموزش ممازی

0

1/48

پرهیز از دیدوبازدید

0

1/48

دهوت به رازونیاز

-

1/48

کتاب خواندن

-

0/09

انمام طرحها کاری

-

1/48

بازی کردن با بچهها

-

1/48

تغایه سالم و خانیی

-

0/99

تماشای فیلم و شنیدن موسیقی

8

0/99

انمام خرید اینترنتی

0

1/48

بدون هیچ پیام نوشتاری

8

8/۲

سایر ،تنها موضوع اصلی

60

14/88

جمع

89

011

 .۴-۲-11مرکز تولید اثر

شهرداریها در میان نهادهای تولید اثر ،بیشترین پیام هشدار هلیه شایوع کروناا را باا موضاوع
ترویج ماندن در خانه تولید کردهاند .بیشتر پیامهای تولیدی در این دسته ،متعل به شاهرداری
تهران است و تنها سه مورد به شهرداری استانهای دییر مربو میشاود .نهادهاای فرهنیای
مستقل در بخش خصوصی و وابسته در جاییاه دوم تولید اینگونه پیامها قارار دارناد .در ایان
گروه ،نام ممموهۀ هنری «بانوان انقالب اسالمی» با دو مورد پیام بهچشم میخورد که در هار
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دو مورد (شمارههای  9و  )09رد پایی از شخصیت زن و البته انسان دیده نمیشود و تصویر با
ارائۀ خانه و پیام نوشتاری ،با مخاطب ارتبا برقرار کرده است.
جدول  .41محل تولید اثر
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موضوع

تعداد

درصد

مراکز و مؤسسههای دانشیاهی

۲

0/09

مراکز و نهادهای بهداشتی

0

8/88

شهرداری
خبرگزاری

80
0

81
0/09

نهادهای فرهنیی

09

08/88

سایر

۲

0/09

نامشخص

90

۲1/48

جمع

081

011

 .۴-۳یافتههای تحلیلی

در پیامهای تحلیلشده ،روابط جنسیتی برپایۀ نظام پدرساالرانه رمزگاااری شادهاند .تصاویر
شماره ( )00۲خانه را بهجای سر مردی قوی درحات زورآزمایی با کرونا نشان میدهد .نشاندن
خانه بهجای سر ،داللت بر کیاست و تدبیر مردان و جاییااه مادیریتی آناان در خاانواده دارد.
درهینحات نمودی تکجنسیتی از ماهیت خانه ارائه میدهد؛ گاویی آنچاه از خاناه باه ذهان
میرسد ،مرد در نقش قدرتمند مدیر و محافظ خانواده است .خانواده نیز از این زنمیرب معنایی
جدا نیست و گویی در جهان واقع ،این مرد است که خانواده را در حوزب هماومی نماینادگی و
آن را نیهبانی میکند .این تصویر ،اوس تکجنسیتی دیدن ماهیت روابط خانواده با جامعاه یاا
شیوب هرفی پسندیدهشده روابط حوزب خصوصی با حوزب همومی است.
در مورد روابط خانوادگی باید گفت ،بهجز تصاویرهای پیلتاوگرامی و تصاویرهایی کاه
همۀ اهضای خانواده را ایستاده در کنار هم و رو به مخاطب نشان میدهند ،در دو پیاام ،زن
در نقش سنتی خود بههنوان خانه دار ،کدبانو ،و اهل اندرون و مشغوت باه اماور کمارزشای
مانند آوردن میوه و در مقابل ،مرد در حالت نشسته در کنار فرزندان و خواندن کتااب بارای
آنها بهتصویر کشیده شده است و بهنوهی خدماترسانی را بهههده دارد (شماره  .)06مرد

با اینله در خانه نشان داده شده است ،فعات و پویاا اسات .در مقایساه باا زن کاه در میاناۀ
تصویر ایستاده و با لبخند به مخاطب مینیرد ،مارد درحاات ورزش کاردن اسات (شاماره
 .)88در تصویرهای دییر ،این تنها مرد است که کتاب میخواند (شمارههای  ۲4و ،)001
ورزش میکند ( ،)8۲به موسیقی گوش میکند ( 16و  ،)018تنبور مینوازد (شماره ،)94
لباس کارکنان حوزب درمان بهتن دارد و دستش را بهنشانۀ پیروزی و مادیریت بحاران کروناا
بلند کرده است (شماره  ،)04از خانه محافظت میکند و راه را بر ویروس میبندند (شماره
 ،)4با کرونا مچ میاندازد و آن را شلست میدهد (شماره  .)00۲گویی با تدبیر و همللارد
خود می تواند در دوران گسترش بیماری با مدیریت زندگی روزمره ،الیاویی بارای همیاان
باشد؛ در قالب شخصیتهای اسطورهای مانناد هماو ناوروز (شاماره  01و شاماره  )000و
حاجیفیروز (شماره  ) ۲6مخاطب را به گاراندن نوروز در خانه دهوت میکند .در مقابال،
زنااان بساایار کمتاار در تصااویرهای تکشخصاایتی دیااده میشااوند؛ بیشااتر ناااظر کارهااا و
فعالیتهای مردان هستند تا اینله بخواهند نقش فعاالی بهههاده بییرناد و چهبساا قلمارو
اصلیشان در خانه ،حوزب آشهزخانه است و کار اصلیشان تیمارداری (ازجمله فراهم کردن
یک خانۀ تمیز و مرتب برای شوهر و فرزندان و مراقبت از کودکان).
 01پیام ،مردان را بهتنهایی نمایش میدهد .آنان در این پیامها ،سوژههای تاریخی مانند
همو نوروز و حاجیفیروز را بازنمایی میکنند یا درحات شنیدن موسایقی ،خوانادن کتااب،
تماشای تلویزیون ،ورزش کردن ،یا جنییدن با ویروس ،قدرتمند و موف بهنظر میرساند و
از این نظر ،یافتههای کیفی با کلیشههای جنسیتی همآیندی دارند.
بهطورکلی ،نمایش زن در حالت کنشیری و بهگونهای تکساوژه در دو تصاویر آشالار
است .تصویر نخست (شماره  ) ۲9زنی را نشسته بر مبل و مشغوت انماام کاار باا لپتااپ
نشان می دهد .نظام رمزگانی که در این تصویر ،داللت بر مدرن بودن سابک زنادگی دارد،
هبارت است از لپتاپ ،مبلمان ،آباژور .از میان همۀ پیامها ،تنها در ایان تصاویر ،شااهد
چنین چیدمانی با شخصیت زنانه هستیم .بهویژه القای پیام نوشتاری ماندن در خانه و انمام
پروژه ،زن را بههنوان کنشیر و نیروی فعات اقتصادی معرفی میکند که از قابلیتهای ارتبا
با دنیای کسبوکار مدرن برخوردار است .این تصویر ،برخال تصویر ترویجشاده از زن
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در گفتمان رسمی ،میتواند قشری از زنان جوان شالل در جامعۀ اماروز ایاران را بازنماایی
کند که ورای تصورات کلیشهای از زن در طوت دهههای گاشته ،باا ههادهداری شاغلهای
دستمزدی ،فعالیت اقتصادی انمام میدهد و زندگی مستقلی دارد .آنها نه در مشالل سنتی
مختص زنان اا مانند مشالل بخشهای آموزش و بهداشت و درمان اا فعالیت دارند ،و نه
در کنار خانواده تصویرسازی شدهاند.
تصویر مهم دییری که زناان را در موضاع کنشایری و تلااپو نشاان میدهاد ،تصاویر
سرمربی و دروازهبان تیم فوتسات بانوان (شماره  )018است که در قالب دو هلو در نماای
ً
بسته و با نمایش چهره (نه لزوما با برقراری نیاه با مخاطب) ،ساعی در اقنااع بیننادگان باه
ماندن در خانه دارند .این هلو به لحاظ سوژه ،تنها هلسی است که بر نقش موف زنان در
حوزب همومی داللت دارد.
درمقابل ،پیامهایی که ساختار قدرت یلمانبۀ پدرمحور را با تصویرسازی از مرد در نقش
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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پدر و مشغوت خواندن کتاب برای فرزندان ،در سه تصویر (شمارههای  ،91 ،06و  )60نسبت
به یک تصویر (شماره  )84با نقش مشابه برای زن در مقام مادر نشان میدهد ،یا مرد بههنوان
مدافع با حافظ خانه در تالش برای بستن در بهروی ویاروس کروناا (شاماره  ،)4یاا مباارزی
نیرومند در برابر کرونا (شماره  )00۲یا دستهای محافظ و سرپناه مرد بر روی خانه و خانواده
(شماره  ،)80به نمایش میگاارد ،تنها یک تصویر (شماره  )88است که با نشان دادن دستان
گرهکردب زن و مرد در یلدییر ،در مقام پدر و مادر و بهنشانۀ ساختن سقفی برای فرزندان (البته
پسر) ،نمایی از خانواده با قدرت متقاارن نسابی را بازنماایی میکناد و میکوشاد باا نماایش
مشارکت والدین در ساختار این نهاد اجتماهی ،خانوادهای دموکراتیک را بهتصویر بلشد.
درممموع ،این تصویرها با بازتولید تصورات قالبی ارزشهای ایادئولوژی پدرسااالرانه
که قائل به تفلیک نقش زنان و مردان به حوزب خصوصی و همومی ،پنهان نیه داشتن زناان
از نظرها ،و فروکاستن ظرفیتهای انسانی آنها به خانهداری و تأکید بر فرزندآوری بههنوان
اصلیترین انتظار نقشای آناان اسات ،نظام جنسایتی سانتی را بازتولیاد میکنناد .در ایان
تصویرها هیچگونه کنشیریای از زنان نمیبینیم و درواقع ،روابط قدرتی را نشاان میدهناد
که در آن ،گرایشهای برابریخواهانه و مشارکتجویانه کمرم است .زنان در ایان پیامهاا

کمتر بههنوان شخصیت اصلی مطرح هستند ،منفعلاند ،کمتر دیده میشوند ،و در مواردی
هم که حضور دارند بهلحاظ هناصر بصری ،حضور قدرتمندی ندارند.
بحث و نتیجهگیری

این پژوهش با تمرکز بر پیامهای دهوت باه قرنطیناۀ خاانیی کوشاید تاا هناصار بصاری و
نوشتاری تصاویر طراحی شده برای تبلیغ مقابله با کرونا را به شایوب تحلیال محتاوا بررسای
تفلیک
کند .این موضوع بهاینسبب اهمیت دارد که شناسایی جاییاه هریک از دو جنو به
ِ
نقش در حوزب خصوصی و همومی میتواند دربردارندب اطالهاتی دربارب واقعیت اجتمااهی
رسانهایشده از طری این پیامها باشد یا واقعیت اجتماهی پیشرو را از طری فراگیر کاردن
آموزههای این پیامها ،رقم بزند.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که موضوع محوری پیامها ،یعنی خانه ،باا ویژگیهاای
کالبدی آن (بهجای روابط اجتماهی جااری در آن) باهنمایش درآماده اسات؛ بناابراین ،در
یکسوم موارد ،پیامها ،اطالهاتی دربارب محتوای پیچیده ،خطیر ،و درمعرضچالش رواباط
انسانی جاری در خانه بهطور معماوت و نیاز در دوران میانمادت قرنطیناۀ خاانیی را ارائاه
ندادهاند .بهبیان روشنتر ،در یکسوم موارد ،پیامها آگاهانه یا ناآگاهانه با فروکاساتن خاناه
به چهاردیواری ،نوهی کالبد بیروح را ترویج میکنند کاه ورای سااکنان خاود و بیشاتر در
شلل خانهای مستقل ،وضعیت ایدئات و سالم زندگی را تعل داشتن به خانه میداند؛ نوهی
شیءوارگی که خالی از روح انسانی ،فردگرایای ،اومانیسام ،کاالساروری ،و تعلیا رواباط
اجتماهی را تبلیغ میکناد .ناوع خاناۀ بهنمایشدرآماده در پیامهاا در 98درصاد از ماوارد،
خانه ای رؤیایی ،در قالب خانۀ مستقل است .این شلل از خاناه ،باا توجاه باه نارخ بااالی
شهرنشینی در ایران و فراگیری آپارتمان بههنوان سلونتیاه شهری ،نوهی ایدئاتپردازی است
و دستکم اکنون ،تالش آفرینندگان اثر را برای القاای پیامهاای مخاطبپاایر باا مخااطره
روبهرو میکند.
به کارگیری گستردب پیلتوگرام در این پژوهش ،گویای این است که در بازنمایی روابط ،و
در اینما بهطور خاص ،روابط خانوادگی ،آفرینندگان اثر در پی بیان و تعریاف صاورتهای
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روابط انسانی و نه محتوای آن بودند؛ بنابراین ،مخاطب اابرپایۀ مواردی چون در کناار هام
ایستادناا از نسبت افراد آگاه میشود ،اما در فقدان نشانههایی از حالتهای بدنی اابهویژه
صورت و دستهااا نمیتواند دربارب حالتهای افراد اهام از لام ،شاادی و نیاز هواطاف
انسانی بین آنها ،و ...گمانهزنی کند .بهبیان روشنتر ،در بیشتر پیامها ،خانواده را میبینیم،
اما از احوات اهضای خانواده بیخبر هستیم و چهبسا فراوانی بهکارگیری این نشاانهها ،تنهاا
در سطح هشدار میماند و فرصت همراهی و متقاهدسازی همدالنه را از مخاطب میگیرد.
همچنین ،با وجود خانوادب سالمند در جامعۀ امروز ایران و نیز حضاور تعیینکننادب افاراد
مسن (ریشسفید و گیوسفید) در واقعیتهای جاری جوامع محلای و بازنماییهاای دییار
ملی و دردسترس ،ازجمله آگهیهای تلویزیون اااکه میتواناد دربردارنادب خاانوادب گساترده
باشداا در اینما ما تنها با خانوادب هستهای روبهرو هستیم که تنها در یک مورد ،فرد ساالمندی
را در کنار والدین نشان میدهد و تنها یک پیام ،داللت بر خاانوادب ساالمند دارد .برایناسااس
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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میتوان گفت ،با اینله بحران کرونا جان سالمندان را بایش از گروههاای سانی دییار باهخطر
انداخته است ،پیامها توجهی به این نلته نداشتهاند .بهبیان روشنتر ،در ترلیب مخاطباان باه
حفظ ایمنی ،تنها خانوادب میانسات و جوان را (بهویژه با درنظار گارفتن نسابت سانی فرزنادان
برپایۀ قد نسبت به بزرگساالن در تصویرهای پیلتوگرامی) بههنوان شلل اصلی و رایج خانواده
بهرسمیت شناخته و در انتقات پیام از این نوع خانواده کمک گرفتهاند.
کاهش چشمییر موالید ،نرخ فزایندب خانوادههای تکوالد ،نارخ بااالی طاالد ،و آماار
روبهرشد زنان سرپرست خانوار ،نشاندهندب واقعیت مهمای اسات کاه در آن شااهد تناوع
شللهای خانواده و نیز تولد شبهخانواده هستیم؛ بنابراین ،بهنظر میرسد ،کسانیکه خانواده
را در قالب تصورات کلیشه ای آن ،اهم از والدین و دو فرزند (آنچه بیشترین تلرار را نیاز در
این ممموهه تصاویرها داشات) تصویرساازی میکنناد ،پنداشاتی باهدور از واقعیتهاای
خانواده در جامعۀ امروز ایران دارند.
در کنار تحلیل کمی تصاویر ،که نشان میدهد ،مردان در  04درصاد از ماوارد از زناان
بلندتر ترسیم شده و در  00/99درصد از موارد بهتنهایی تصویرسازی شدهاند یا جزء لالب
تصویر هستند  ،تحلیل کیفی نیز گویای این است که تصویرگران در ارتبا گیری با مخاطب

و تبادت پیام هشدار ،بیشازپیش از مردان کمک گرفتهاند .در تصویر شماره ( )00۲قرار دادن
خانه بهجای سر مردی قوی درحات زورآزمایی با کرونا ،نشاندهندب فروکاساتن خاانواده باه
سرپرست ماکر آن و داشتن صفتهایی چون قدرت ،تدبیر ،و مدیریت مردانه بههنوان شیوب
پسندیدب مقابله با کرونا بهمجابه دشمن خارجی اسات .یاا در نموناهای قابلتأمال ،تصاویر
شماره ( )61اا که در آن چرخۀ دومینوی مرب مبتالیان به کرونا با مانادن در خاناه گسساته
شده استاا مرب ساوژب انساانی ،مارب یاک مارد باالغ دانساته میشاود و اهضاای دییار
(احتمالی) خانواده ،باه یاک مارد باالغ تقلیال مییابناد .ایان امار ،تاداهیگر بحثهاای
کلیشهساازی و تصویرسااازی ذهنای یلنواخاات و قالببندیشادهای از حالتهااا ،ماانش،
کنشها ،و ویژگیهای خاص مربو به زنان و مردان است که هامدانه میکوشاد در مسایر
کلیشهسااازی جنساایتی بااا بازتولیااد تفلاارات قااالبی بااههنوان مفروضااهها و گزارههااای
ازپیشپایرفتهشده ،دوشقیسازی فاهل /منفعل ،قاوی /ظریاف ،تصامیمگیرنده /پایرناده،
مدبر /احساسی از دو جنو را تقویت کند.
اما شاید مهمترین نلته ،لفلت از نقش تعیینکننده و محوری زنان در خانه در روزهای
قرنطینه باشد .هیچیک از پیام ها از مقاام زناان در نقاش ماادر و همسار قادردانی نلارده و
اهضای خانواده را به درک اهمیت کنش زنان در خدماترساانی و تیماارداری از اهضاا در
سالمت و بیماری در این برهۀ حساس و سهاسایزاری اهضاا از آناان فرانخواندهاناد یاا باه
مشارکت بیشتر در تقسیم کار خانیی تشوی نلردهاند .پیامها به موضوع تعامال تماممادت
اهضای خانواده با یلدییر و احتمات بروز تنشها و خشونتها در ایان رویاروییهاا توجاه
نداشتهاند و تنها با دهوت به مهربانی ،معاشرت ،و لات بردن از همنشینی و خااطرهگویی،
مخاطبان را به تعامل شادیبخش برای گاران روزها رهنمون کردهاند .حات آنله زنادگی در
واقعیت خود دستخوش محدودیتها و تنیناهای جادی در مواقاع بحرانای اسات .بحاران
کرونا بهدلیل محدودیت های حضور و فعالیت در حوزب همومی و درنتیماه کااهش جادی
درآمد ،اقشار محروم را بیش از دییران در معرض آسایبهای روانای و نیاز معیشاتی قارار
میدهد .زنان سرپرست خانوار از گروههای درمعرض آسیب هستند که برایناساس ،شرایط
دشوارتری را تمربه میکنند .همچنین ،زنان دارای فرزندان خردسات ،بهویژه زنان شالل این
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گروه ،بهدلیل تعطیلی مهدکودکها و مدرسهها ،فشار دوچندانی را تحمل میکنند؛ هرچناد
کارفرما و نیز ناظران بیرونی ،تخصیص شرایط دورکاری را مزیتی برای آناان میدانناد ،اماا
درهمل ،انمام کار در خانه ،نیهداری فرزند خردسات و رسیدگی به امور معموت خانواده در
کنار امور تحصیلیامراقبتی فرزندان ،شرایط طاقتفرسایی را برای این گروه از زنان رقم زده
است .زنان در شغلهایی که املان دورکاری برایشان وجود ندارد ااازجمله زناان پرساتار و
کارکنان بخش درماناا در پیامهای بررسیشده حضوری ندارند؛ درحالیکه نقش کلیدی را
در بحران کرونا ایفاا میکنناد .در هیچیاک از پیامهاا باه دشاواری شارایط کااری و فشاار
دوچندان نقش آنان اشاره نشده و با وجود تفاوتهای جنسیتی ههدهداری این نقشها ،زنان
و مردان در قالب هنوان کادر درمان ،یلسان دانسته شدهاند .این درحالی اسات کاه چاه در
هنیام انمام کار در بیمارستان و مراکز درمانی (برای مجاات ،پوشاش مخصاوص سراساری
افزونبر حماب معموت) و چه در خانه (که مادر و همسر دانسته میشوند) ،شرایط متفاوتی
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را نسبت به همتایان مرد خود تمربه میکنند .همچنین ،زنان در نقشهای مادری و همسری
ااکه به طور معموت ،مسئولیت مراقبت از هضو بیمار خانواده را بهههده دارنداا اکناون و باا
درمعرض آسیب بودن بیماران خاص و دارای مشلالت زمینهای ،خود را در شرایط سرشاار
از نیرانی و دشوار مراقبتی میبینند .در ساادهترین شالل ،شستوشاو و ضدهفونیساازی
وسایل ،خوراکیها و تنپوشها ،ماساکهای پارچاهای و ،...تعاداد زیاادی از آنهاا را در
معرض آسیبهای جلدی قرار داده است .توجه به پر کردن چنین شلا های اطالهااتیای
در پیامهای همومی و سراسری میتواند با اهمیتبخشی به صفتهای نقشی کنشیران زن،
به تعدیل انتظارات نقشی از آنان انمامیده و با همسوساازی اهضاای خاانواده باا آناان ،بار
تابآوری زنان و سرانمام ،خانواده در این بحران مهلک بیفزاید.
رویهمرفته ،پیامها با اهمیتبخشای باه ماردان ،نادیاده انیاشاتن زناان در نقشهاای
محوری خاانواده و نیاز در ههادهداری نقشهاای حاوزب هماومی ،بهمجاباه ناوهی شالا
اطالهاترسااانی از واقعیاات اماار اجتماااهی ،تصااورات قااالبی ایاادئولوژی پدرساااالرانه و
کلیشههای جنسیتی را تقویت و بازتولید کردهاناد .ایان کلیشهساازیها در کناار لفلات از
هاملیت زنان در واقعیت روزمرب جامعۀ کروناییشدب ما ،در میانمدت بههنوان چرخاههای

بازدارنده ،زنان را بیشازپیش به ورطۀ محدودیتها ،نادیده انیاشاتنها ،و محرومیتهاای
دوچندان میکشاند.
با توجه به نامشخص بودن منبع این پیامها در محتوای آنها ،نمیتوان این جریانسازی
فرهنیاای را بااه نهاااد خاصاای نساابت داد ،امااا بیتردیااد میتااوان گفاات ،ایاان لفلاات و
فرودستانیاری زنان در روابط قدرت ،تااندازهای با خواستههای زنان تحصیللرده ااکه در
ساتهای اخیر بهشالل چشامییری افازایش یافتهاندااا و مناسابات برابریخواهاناۀ طبقاۀ
متوسط ،بهویژه زوس های جوان در ایران امروز ،همخوان نیست و در کلیات امار ناهتنها باه
بازنمایی نقش زنان نمیانمامد بلله بهنظر نمیرسد با تأکید بر نظم جنسیتی سنتی مبتنیبر
الیوی روابط قدرت پدرساالرانه ،در جاب و ارتبا گیری با مخاطبان مؤنث و انتقاات پیاام
ضرورت قرنطینۀ خانیی به طبقۀ متوسط شهرنشین ،موف باشد.
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

19
تحلیل جنسیتی پیامهای
تصویری قرنطینه ...

منابع

آزادارملی ،تقی؛ و رضایی ،محمد ( .)084۲سوژه و قدرت؛ تحلیل چیونیی شللگیری ذهنیت در مطالعات
فرهنیی .نمه عنوم اجتممعی.081–0۲9 ،81 ،
ارمغان ،مریم ( .)0860معناسازی برای خاناه؛ زنادگی روزماره تهاران در فایلمهاای ساینمایی .پژوهشهلم
انسمنشامسی.۲0-18 ،)8(۲ ،
حسینی ،حسن؛ و دشتی ،منصوره (.)0860بمزنممیی کنیش هم جاسیتی در رسلمن هطملعل ادبیلم داسلتمنی
آلاحمد .رسانه.81-90 ،)0(1 ،
جااانهلیزاده چوببسااتی،حیدر؛ مقیماای ،اهظاام؛ و امیناای ،ممیااد ( .)0841تبیااین جامعهشااناختی جاییاااه
حرفهای زنان دانشیاهی مطالعه موردی زنان هیئت هلمی دانشیاه اصفهان .پژوهش زنمن.8-14 ،)8(9 ،
دفلور ،ملوین؛ و دنیو ،اروت ( .)0841شامخت ارتبمط جمعلی (متارجم :سایروس مارادی و ناصار بااهنر).
تهران :دانشلده صدا و سیما.
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

17

دوره  ،41شماره 4
بهار 4111
پیاپی35

رایف ،دانیل؛ استفن ،لیسی؛ و فریدریك جی .فیلو (.)0840تحنیل پیممهم رسمن ا  ،کمربرد تحنیل هحتلوا
کمی در تحقیق (مترجم :مهدخت بروجردی) .تهران :سروش.
صادقی فسایی ،سهیال؛ و کریمی ،شیوا ( .)0840کلیشههای جنسیتی سریاتهای تلویزیونی ایرانی سات.0848
پژوهش زنمن.۲6-46 ،)8(8 ،
کالیر ،رابرت (.)0840فینم ،فرم و فرهاگ (مترجم :بابک تیرابی) .تهران :بنیاد سینمایی فارابی.
گرب ،ادوارد (.)0818نلمبرابر اجتملمعی دیلد م هم نظریل پردازان کالسلی و هعمرلر (متارجم :محماد
سیاههوش و محمدرضا لروی زاد) .تهران :نشر معاصر.
گرت ،استفان (.)0841جمهع شامسی جاسیت (مترجم:کتایون بقایی) .تهران :نشر دییر.
گیدنز ،آنتونی (.)0810جامعهشناسی (مترجم :منوچهر صبوری) .تهران :نشر نی.
فروتن ،یعقوب ( .)0841جامعهشناسی دین و جنسیت  :بررسی نظری و تمربی با تأکید بر اشتغات زنان.هسمئل
اجتممعی ایران.011-084 ،)9(09 ،
فروتن ،یعقوب ( .) 0816مالحظات جمعیتی در فرهنگ هاماه ایاران باا تأکیاد بار ضاربالمجلها .فصلنامه
جمعیت80 ،و.09-96 ،88
فروتن ،یعقوب ( .)0846جامعهپایری جنسیتی در کتابهای درسی مدارس ایاران .زن در توسلع و سیمسلت
(پژوهش زنان).06۲-809 ،)8(4 ،

فااروتن ،یعقااوب ( .)0861بازنمااایی الیوهااای اشااتغات زنااان در متااون درساای ایااران .زن در توسللع و
سیمست(پژوهش زنمن).86-14 ،)8(6 ،
فاااروتن ،یعقاااوب ( .)0861شااالا نسااالی مااارتبط باااا نقشهاااای جنسااایتی و تحاااوالت جمعیتااای در
ایران.پژوهشامه جمهع شامسی جوانمن.006-000 ،)0(0 ،
فروتن ،یعقوب (.)0868استراتژی جامعهپایری دینی در ایران .هطملعم هنی.18-69 ،)۲8(00 ،
فروتن ،یعقوب ( .)0860هژمونی مردانه جامعهپایری در ایران .هطملعم توسلع اجتملمعی فرهاگلی،)0(8 ،
.088-0۲۲
مرکااز آمااار ایااران (باای تا).نیاااهی بااه ویژگاایهااای واحاادهای مساالونی معمااولی کشااور .برگرفتااه از
مقصودی ،سوده ( .)0848بررسی نقش زنان در داستانهای کودکان .پژوهش زنمن.00-۲9 ،)8(8 ،
معینیفر،حشمتالسادات ( .)0844بازنمایی کلیشههای جنسیتی در رسانه :مطالعه موردی صفحه حاوادث روزناماه
همشهری .تحقیقم فرهاگی فرهاگی ایران.091-061 ،)1(8 ،
مهدیزاده ،محمد ( .)0860نظری هم رسمن اندیش هم رایج و دید م هم انتقمد  .تهران :همشهری.
واحدی ،وحیدهسادات؛ و سیدرضاایی ،زریساادات ( .)086۲تحلیال گفتماان انتقاادی داساتانهای جاالت
آتاحمد و سیمین دانشور .پژوهشهم نقد ادبی و سبكشامسی.818-888 ،)8۲(1 ،



فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

10
تحلیل جنسیتی پیامهای
تصویری قرنطینه ...

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

17

دوره  ،41شماره 4
بهار 4111
پیاپی35

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،79-421 ،)4(41 ،پیاپی  ،53بهار 4111
رازقی ،نادر؛ شاار پور ،محماود؛ و آخوناززاد ،،فاطما (.)0011سامماه فمهنگای و بازتولیاز شااا هوشامنز .فصلنامه
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شاپا2114-0409 :

URL:

 نوهسنزگان  /دستمسی ب متن کامل مقال بماساس قوانین کمهتیو کامانز

آزاد است.

سرمایه فرهنگی و بازتولید شکاف هوشمند
نادر رازقی* ،1محمود شارعپور ،2فاطمه آخوندزاده

3

دریافت6911/40/61 :؛ پذیرش6911/66/94 :

چکیده

شال نوهن شاا  ،هعنی «شاا دهجیتالی جزهز» ها «شاا هوشمنز» ،شاا میان افاماد اسات
ک ب اهنتمنت دستمسی دارنز؛ اهن نو شاا و نابمابم  ،در سطح مهارت و تواناهی بهم،بمدار افماد از
کارکمدها پیچیزۀ فناور اطالعات نماهاان میشاود .افازاهش شااا دهجیتاالی در سماسام جهاان،
ب عنوان های از بزرگتمهن چالشها عصم دهجیتال ،با پیامازها مساتقیو و ریممساتقیو در چنازهن
حوزۀ جامع اطالعاتی نماهان شز ،و بمرسی علمی آن ضامورت بیتاتم هافتا اسات؛ ازاهانرو ،اهان
پژوهش بمپاهۀ نظمهۀ بازتولیز فمهنگی بوردهو ،اهن پمسش را بمرسی کمد ،است ک سمماهۀ فمهنگی افماد
ب چ میزانی بم شاا دهجیتالی میان آنان تأثیمگذار است؟» روش انجام اهن پژوهش ،پیماهتی بود ،و
داد،ها از طمهق پمسشنام گمدآور شز،انز .جامعۀ موردمطالع  ،جواناان هجاز ،تاا بیساتون ساالۀ
شهمستان بابل ( 041/074نفم) بود ،و حجو نمونۀ آمار با استفاد ،از فممول کوکمان 143 ،نفم بمآورد
شز ،است .داد،ها پژوهش ب شیوۀ نمون گیم خوش ا چنزممحل ا ب صاورت تصاادفی سااد ،از
میان  4محلۀ شهم بابل گمدآور شز،انز .نتاهج پاژوهش نتاان داد کا در میاان افاماد باا سامماه ها
فمهنگی گوناگون ،شاا دهجیتالی وجود دارد .نتاهج ب دستآمز ،از آزمون رگمسیون چنزگان نیز نتان
داد ک با تمتیب ،بعاز عینیتهافتاۀ سامماهۀ فمهنگای ( ،)β=1/09بعاز تجسازهافتۀ سامماهۀ فمهنگای
( ،)β=1/00و بعز نهاد سمماهۀ فمهنگی ( )β=1/21بیتتمهن تأثیم را بم شاا دهجیتالی میاان افاماد
داشت انز .افزونبماهن ،هافت ها پژوهش نتان داد ک متغیم مستقل پاژوهش ،هعنای سامماهۀ فمهنگای،
ب میزان  1/21از وارهانس متغیم وابستۀ شاا دهجیتالی را تبیین میکنز.
کلیدواژهها :سمماهۀ فمهنگی ،اهنتمنت ،شاا دهجیتالی ،شاا هوشمنز
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 .3گمو ،علوم اجتماعی ،دانتاز ،علوم انسانی و اجتماعی ،دانتگا ،مازنزران ،بابلسم ،اهمان

مقدمه

مساائلۀ نااابمابم و شاااا اجتماااعی ،همااوار ،موردتوج ا جامع شناسااان بااود ،اساات .از

جامع شناسان کالسیک (مارکس ،وبام ،و پاارتو )1گمفتا تاا جامع شناساان معاصام (مانناز
دارنزور  ،لنسای ،پوالنزاس ،راهت ،پارکین ،و گیزنز ،)2همهک ب نوباۀ خاود اهان پزهاز ،را

ب لحاظ جامع شناختی تحلیل کمد،انز .نابمابم و شاا اجتماعی ،پزهزۀ جزهاز نیسات،
اما در طول تارهخ جوامع انسانی ،با دگمگونیها جوامع ،نابمابم و شاا اجتماعی نیاز با
شالها گوناگونی متناسب با آن ظهور و بموز پیزا کمد ،و متحول شز ،است .بماهناساس ،با
دگمگونیها جوامع از جامعۀ کتاورز و جامعا صانعتی با جامعا اطالعااتی (کاساتلز،
 )2100متناسب با اهن دور ،،نابمابم ها و شاا ها اجتماعی نوهنی نیز ظهور هافت انز ک از
آن با عنوان شاا دهجیتالی ها شاا هوشمنز هاد میکننز .نظمه پمدازان اهن حوز ،،ب وجود
نوعی شاا اجتماعی میان آنهاهی ک ب اهنتمنت دستمسی دارنز و کسانیک ب آن دستمسای
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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نزارنز ،کسانیک مهارت و سواد اطالعاتی دارنز ها هیچگون مهارت و اطالعااتی نزارناز ،هاا
مسئلۀ چگونگی کاربم اهنتمنت ،هعنی انگیزۀ کاربمان از ب کارگیم فناور دهجیتالی در میان
طبقات گوناگون اشار ،کمد،انز (لای2101 ،3؛ کایو .)2100 ،ظمفیات روزافازون اهنتمنات در
گستمش دستمسی ب اطالعات و تقوهت قابلیتها ارتباطی ،سبب شاالگیم بحثهااهی
دربارۀ نتاهج اجتماعی استفاد ،از اهنتمنت شز ،است .طمفزاران نظمهۀ شاا دهجیتالی بم اهان
نظمنز ک اهنتمنت ،امتیاز بما گمو،ها وهژ ،اسات ،درحالیکا هوزماان میتواناز سابب
درحاشی نگ داشتن گمو،ها اجتماعی محموم از آن و درنتیج  ،نابمابم اجتماعی شود.

بمپاهۀ تعمهف سازمان همااار اقتصااد و توساع  ،4شااا باین افاماد ،خانوارهاا،

صاحبان متارل ،و منااطق جغمافیااهی در جاهگا،هاا گونااگون اقتصاد ااجتماعی ،در
دستمسی و استفاد ،از فناور ها اطالعاتی و ارتباطی ،شاا دهجیتالی نامیز ،شز ،است
(

)2110 ،؛ بنابماهن ،وجود فاصل در دستمسی ب فناور ها نوهن (همچاون تلفان،

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

راهان  ،و اهنتمنت) و خزمات ممتبط با آن (متیک )27 ،2111 ،1موجب عقب مانزن عز،ا و
پیتمفت اطالعاتی عزۀ دهگم و همچنین ،سبب اهجاد تفاوت میان افاماد در ساطوگ گونااگون
زنزگی ،اعو از سطوگ فمهنگی ،اقتصاد  ،سیاسی ،و اجتمااعی میشاود؛ بناابماهن ،فنااور
اطالعات مانناز شمتایم دولبا ا اسات کا ازهکساو ،موجاب پیتامفت داناش جامعا و

ازسو دهگم ،سبب عمیقتم شزن شاا اجتماعی میشود (ملهو و هماااران.)0 ،2117 ،2

شگفتآور نیست ک اهن نوآور ها فنی و اطالعاتی در دستگا ،نابمابم ادرام شونز ،زهما
هیچکس فمصت بهم،گیم از چنین تحولی را از دست نمیدهاز ،اماا اهان متاال ،ماانع
انتتار عادالنۀ دانش و تجهیزات در جمعیتها میشود و جامع را ب سو دوطبق ا شزن
ااازهکسو ،اطالعات نخبگان و طبقات باال اجتما و ازسو دهگم ،کسانیک با شابا

اهنتمنت متصل نیستنز ،پیش میبامد؛ (درا واهاز )2102،3و درنتیجا  ،از بهباود کیفیات
زنزگی افماد و روشنگم فمهنگی بمخی از آنها جلوگیم میکنز.
معنا شاا دهجیتالی ،در طول هک ده ا ک موضو نابمابم و شااا دهجیتاالی
وارد ادبیات جامع شناسی فضا مجاز شز ،تغییمات زهاد داشات اسات .معناا اولیاۀ
شاا دهجیتالی ،بم شاا میان کسانیک ب اهنتمنت دستمسی دارنز و کسانیک دستمسی
نزارنز ،متممکز بود ،است ،اما با گستمش فناور ها هوشمنز ماننز تبلت و گوشایها
هوشمنز و اتصال بسیار از ممدم ب اهنتمنت ب صورت شخصی و مستقل ،مفهاوم شااا
دهجیتالی شال متفاوتی هافت است .در تعمهاف جزهاز ،شااا و ناابمابم دهجیتاالی با
شاا در محتوا کااربمد  ،تفاوتهاا مهاارتی ،و ساواد اطالعااتی کااربمان فنااور
دهجیتالی ،در میان طبقات گوناگون جامعا اااک آن را نابمابم هاا اجتمااعی هوشامنز

4

مینامنزاا تغییم کمد ،است (لی2101 ،؛ کیو)2100 ،؛ بنابماهن ،شالها ناوهن شااا
دهج یتالی ممان است در میان گموهی ک ب اهنتمنت دستمسی دارناز ،ر دهاز .اهان ناو
تفاوت ،در سطح مهارت و تواناهی بهم،بمدار افماد از کارکمدها پیچیزۀ فناور اطالعات

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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نماهان میشود .تفاوت تواناهی افماد در کار با دستگا،ها هوشمنز ،انگیزۀ افاماد از کااربمد
فناور دهجیتالی ،مهارت افماد در بهم،بمدار از کارکمدها پیچیزۀ فنااور اطالعاات ،و
سواد دهجیتالی افماد (لی )0-2 ،2101 ،ازجمل شاخصها سانجش شااا دهجیتاالی
ب شمار میآهنز .اهن شاخصها موجب شالگیم فاصالۀ اجتمااعی و شااا دهجیتاالی
میان افماد خواهنز شز؛ ب همینسبب ،رونز روب گساتمش شااا دهجیتاالی هوشامنز در
سماسم جهان ،های از بزرگتمهن چالشها عصم جزهز است.
جامع شناسان در مورد وجود و ظهور روب گستمش اهن نو شاا  ،هونظم هستنز ،اما
در مورد عوامل تأثیمگذار بم نابمابم ها اجتماعی هوشمنز در جامع  ،نظم هاسانی نزارنز.
بمخی از پژوهتگمان ب موضو تفاوت طبقات گوناگون در دستمسی ب فناور اطالعات و

ارتباطات (گمستین2111 ،1؛ پاتمسون و وهلسون2111،2؛ کواسنی2112 ،3؛ دهمااجیو و
همااران )2110 ،4اشار ،کمد،انز ،اما بمخی دهگم بم اهن نظمنز ک نابمابم دهجیتاالی تنهاا
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تحت تأثیم تبعیض در دستمسی ب فناور اطالعات و ارتباطات نیست ،بلاا تحات تاأثیم
نابمابم هاهی ماننز چمخۀ فقم ،بیسواد  ،و سمماهۀ فمهنگی است کا از پایش در جامعا
وجود داشت انز و پیوست بازتولیز میشاونز .سامماهۀ فمهنگای ب مثابا خخیام،ا از داناش،
مهارتها ،صالحیتها ،و خالقیتهاا فمهنگای ،ابازار مهمای اسات کا نابمابم هاا
اجتماعی از طمهق آن بازنماهی و بازتولیز میشونز (خکاهی .)0170 ،اهن مسائل ،الگوهاا
استفاد ،از اهنتمنت را همچون آهن ا در خود بازتا میدهنز و موجب تقوهات و تازاوم آن
خواهنز شز؛ بنابماهن ،اهن شاخصها ب گون ا بزههی موجب شالگیم فاصلۀ اجتمااعی
و شاا دهجیتالی میان افماد میشونز (کواسنی .)010 ،2111 ،ب نتم پیهم بوردهو ،5اهان
تماهز در سمماهۀ فمهنگی افماد است ک موجب تماهز در سطح مهاارت ،توانااهی ،و انگیاز،
خواهز شز .ب بیان روشانتم ،سامماهۀ فمهنگای در پیوناز محااو باا موقعیات طبقااتی،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

سازوکار را فماهو میکنز کا از طمهاق آن ،فماهناز بازتولیاز اجتمااعی حفا میشاود و
متموعیت میهابز (بوردهو و پاسمون .)0771 ،بوردهو بم اهن نظام اسات کا نابمابم هاا
اجتماعی موجب بازتولیز نابمابم فمهنگی و ادام هافتن تماهزها خواهنز شز.
ب بیان روشنتم ،افماد هک جامع ب میزان خاصی از انوا سمماه  ،ماننز سمماهۀ اقتصاد ،
اجتماعی ،و فمهنگی بمخوردار میشونز؛ ناابمابم در میازان بمخاوردار از اهان سامماه ها،
موجب شالگیم طبقات و گمو،هاا جزهاز و بازتولیاز آنهاا و درنتیجا  ،افازاهش فاصالۀ
طبقاتی و شاا میان آنها میشود .سمماهۀ فمهنگای خاود هاک ساازوکار مهاو در بازتولیاز
سلسل مماتب اجتماعی است .سمماهۀ فمهنگی ب معنا قابلیتها ،دانشها ،و مهارتها و نیز
مجمو کاالها فمهنگیا است ک شخص میتوانز آنها را کسب کنز .اهن نو خاا

از

سمماه  ،ب مثاب دانش (شناختی) است ک افماد را قادر با تفسایم کازها فمهنگای گونااگون
میکنز و افماد در زمینۀ انباشت سمماه فمهنگی موفقتم هستنز ک رمزها فمهنگی درستی
را ب دست آورد ،باشنز (شهمامنیا و همااران)211 ،0170 ،؛ بنابماهن ،میتوان گفت ،شااا
دهجیتالی هوشمنز ،بازتولیز نابمابم سمماه ها فمهنگی ممتبط است .باوجود اهمیت مسئل
نابمابم و شاا اجتماعی دهجیتالی بما جامع شناسان و حتی سیاستگذاران ،اهن مسائل
کمتم ب لحاظ جامع شناختی بمرسی شز ،است؛ بنابماهن ،پمساش اصالی اهان پاژوهش اهان
است ک «ب چ میزانی بین کاربمان اهنتمنت ،شاا دهجیتالی (توانااهی ،مهاارت ،انگیاز ،،و
نو ب کارگیم فناور دهجیتال) وجود دارد؟» «آها سمماه فمهنگی افماد (در ابعاد عینیتهافت ،
تجسوهافت و نهادهن شز ،) ،بم شاا دهجیتالی تأثیم میگذارد؟» «آهاا شااا دهجیتاالی در
جامع درحال بازتولیز شزن است؟»
 .1پیشینه پژوهش

در داخل کتور پژوهشها زهاد دراهنبار ،انجام نتز ،است؛ بااهنحال ،در ادام بمخای
از آنها را ک با موضو پژوهش ارتباطی داشت انز ،بمرسی کمد،اهو.
عبمسی کسبی و همااران ( )0177در پژوهتی با عنوان « شناساهی عوامل مؤثم بمشاا
دهجیتالی دراهمان (مورد مطالع  :روساتاها اساتان قاو)» ،عوامال ماؤثم بام مسائل شااا
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دهجیتالی را ب روش دلفی و سلسل مماتبی فاز مورد بمرسی قمار داد،انز .جامعۀ آماار اهان
پژوهش ،کارشناسان و مزهمان ارشز حوز،

روساتاها اساتان قاو بود،اناز کا از طمهاق

نمون گیم قضاوتی ،تعزاد  11نفم از مازهمان ارشاز کا شامر خبمگای در حاوز ،دفااتم
روستاها استان قو را داشت انز ب عنوان نمون انتخا شز،انز .نتاهج اهن پژوهش نتان داد ک
متغیمها شناخت فمهنگ روستاها با رتبۀ نخست ،ارتباطات اجتماعی با رتبۀ دوم ،شاناخت
تنو فمهنگی ،اجتماعی ،و اقتصاد با رتبۀ سوم ،حماهت از سامماه گذار باا رتباۀ چهاارم،
شناساهی ظمفیتها و توانمنز ها منطق ا با رتبۀ پنجو ،بیتتمهن وزنها را در تبیین شاا
دهجیتالی کسب کمد،انز ک خود نتاندهنزۀ اهمیت بسیار باال آنها نزد خبمگان بود ،است.
صزقی و همااران ( )0174در پژوهش خود با عنوان «بمرسی شااا دهجیتاالی باین
دانتجوهان تحصیالت تامیلی دانتگا ،علوم پزشای اهامان از نظام اساتفاد ،،دستمسای و
مهارتها فناور اطالعات» با روش پیماهش ب بمرسی شاخصها شااا دهجیتاالی
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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در بین دانتجوهان پمداخت انز .اهن پژوهش بم رو هک نموناۀ  010نفام از دانتاجوهان
تحصیالت تامیلی دانتگا ،علوم پزشاای اهامان در نیمساال اول ساال تحصایلی -0174
 0179انجام شز ،اسات .نتااهج ب دساتآمز ،نتاان داد کا باین دانتاجوهان تحصایالت
تامیلی در س شاخص «استفاد« ،»،دستمسی» ،و «مهارت»هاا فنااور اطالعاات ،باا
سطح معنادار  ،1/110شاا دهجیتالی وجود دارد.
صزر ارحامی و همااران ( )0179در پژوهتی با عناوان «رابطا سامماه اجتمااعی و
شاا دهجیتالی در بین جوانان اصفهان و نجف آباد» با اساتفاد ،از روش پیماهتای ،تاأثیم
حجو سمماه اجتماعی بم شاا دهجیتالی را مورد بمرسی قمار داد،انز .جامعۀ آمار اهان
پژوهش تمام افاماد زن و مامد  03تاا  27ساالۀ (جواناان) سااکن در شاهمها اصافهان و
نجفآباد بود ،است .حجو نمونۀ اهن پژوهش 0211 ،نفم بود ،ک بما هم شهم 111 ،نفم
ب روش نمون گیم خوش ا چنزممحل ا انتخا شز .هافت ها ب دستآمز ،از بمرسای
در دو شهم اصفهان و نجفآباد نتان داد ک اثم سامماهۀ اجتمااعی بام شااا دهجیتاالی،
معاوس و معنادار است؛ ب اهنمعنا ک همچ حجو سمماهۀ اجتمااعی شاهمونزان افازاهش
پیزا کنز ،از شاا دهجیتالی شهمونزان کاست خواهز شز.

حاجاسماعیلی و کاظمی ( )0179در پژوهش خود با عنوان «مقاهس سطوگ چهارگانا
شاا دهجیتاالی بمحساب متغیمهاا جمعیتای» باا روش پیماهتای با بمرسای شااا
دهجیتااالی ،باام رو نمون ا  111نفاام از شااهمونزان شااهم رفساانجان پمداخت انااز .نتاااهج
ب دستآمز ،از پژوهش نتان میدهز ک متغیمها جنسیت و وضعیت تأهل بام دو ساطح
شاا دهجیتالی تأثیمگذارنز .متغیم جنسیت بم دستمسی ماد و فیزهای و سواد و مهاارت
دهجیتالی تأثیمگذار است؛ ب گون ا ک دستمسی ماد و فیزهای و سواد و مهارت دهجیتالی
در ممدان بیش از زنان است .وضعیت تأهل نیز بام دستمسای انگیزشای و ساواد و مهاارت
دهجیتالی تأثیمگذار است ک بمپاهۀ آن ،دستمسی انگیزشی و ساواد و مهاارت دهجیتاالی در
افماد مجمد بیش از افماد متأهل است .متغیمها جمعیتشناختی دهگم ماننز سن ،میازان
تحصیالت ،وضعیت شغلی ،و میزان درآمز نیز بم سطوگ چهارگانۀ شاا دهجیتالی تاأثیم
میگذارنز .افماد ک در محزودۀ سانی  21تاا  01ساال هساتنز ،دارا دستمسای مااد و
انگیزشی ،سواد و مهارت دهجیتالی ،و استفاد ،متازاول بیتاتم هساتنز و باا افازاهش سان،
دستمسیها کاهش و شاا دهجیتالی افزاهش میهابز .همچنین ،نتاهج اهن پاژوهش نتاان
میدهز ک شاا دهجیتالی با افزاهش تحصیالت و درآمز افماد کاهش میهابز.
اشمفی فتی و عبزاللهی ( )0171در پژوهش خود با عنوان «بمرسی رابطا مؤلفا ها
شاا دهجیتالی با پیتمفت تحصیلی دانتجوهان» ،شاا دهجیتالی و پیتمفت تحصیلی
دانتجوهان را ب روش پیماهتی مورد بمرسی قمار داد،انز .نمونۀ آمار اهان پاژوهش 231
نفم از دانتجوهان رشت علوم تمبیتی دانتگا ،پیام نور دلفان بود ،است .هافتا ها پاژوهش
نتان میدهز ک بین شاا دهجیتالی و پیتمفت تحصیلی دانتجو هان ،همبستگی ضعیفی
وجود داشت است.
خواج نور و همااران ( )0171در پژوهتی تحات عناوان «سانجش رابطاۀ شااا
دهجیتالی و توانمنز زنان شهم شیماز» با روش پیماهتی ،موضو را واکاو کمد،انز .باما
اهن پژوهش ،نمون ا ب حجو  111نفم ب شیوۀ نمون گیم تصادفی چنزممحل ا انتخا
شز ،است .داد،ها موردنیاز با ابزار پمسشنام  ،از باین زناان  03-30ساال شاهم شایماز
گمدآور شز .نتاهج پیماهش نتاان میدهاز کا متغیمهاا طبقاۀ اجتمااعی ،تحصایالت
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پاسخ گو و همسم ،شاا فناور  ،سواد اطالعاتی ،و دستمسی ب اطالعات ،باا توانمناز
زنان رابطۀ معنادار دارنز .نتاهج ب دستآمز ،از رگمسیون چنزمتغیم ،نیز نتان میدهاز کا
ب تمتیب متغیمها شاا  ،سواد اطالعاتی ،و تحصیالت زهم دهپلو ،حازود  29درصاز از
تغییمات متغیم توانمنز زنان را تبیین کمد،انز.
روشنزل ارباانی و همااران ( )0171در پژوهتی با عنوان «عوامل تعیینکننز ،شاا
دهجیتالی (مطالع مورد  :شهمونزان شهم رفسنجان)» ،تأثیم عوامل اقتصاد  ،زهمساختی
و فمهنگاای باام شاااا دهجیتااالی را مااورد مطالعا قامار داد،انااز .اهاان پااژوهش با شاایوۀ
توصیفیاپیماهتی انجام شز ،و جامعۀ آمار آن ،مجموعۀ شهمونزان شهم رفسانجان باود،
است .در پژوهش هادشز ،،وضعیت  310نفم از شهمونزان ب روش نمون گیم خوشا ا و
با استفاد ،از الگوساز معادل ا ساختار تحلیل شز ،است .بمپاهۀ نتااهج ب دساتآمز،،
عوامل اقتصاد و زهمساختی ب طور مستقیو و عوامال فمهنگای ،از طمهاق نقاش میاانجی
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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دستمسی انگیزشی ،بم شاا دهجیتالی تأثیم میگذارنز .در مقاهسۀ عوامل گوناگون ،نقاش
عوامل فمهنگای مهوتام از عوامال اقتصااد و زهمسااختی باود ،اسات .تماام متغیمهاا
موردبمرسی 33/1 ،درصز از تغییمات دستمسی فیزهای را تبیین کمد،انز.
افتارکهن و زمانی ( )0144در پژوهتی با عنوان «جوانان و شاا دهجیتالی ،با تأکیز
بم جوانان 03-27سال شهم همزان» مسئلۀ شاا دهجیتاالی را واکااو کمد،اناز .نتااهج
پژوهش آنها نتان میدهز ،میان فقزان سواد اطالعاتی ،فقازان ساواد راهانا ا  ،و فقازان
مهارت در استفاد ،از اهنتمنت و شاا دهجیتالی در جوانان ،رابط وجاود دارد .اهان نتااهج
همچنین نتان میدهز ک میان پاهگا ،اقتصاد ااجتماعی والزهن و اهجاد شاا دهجیتالی
نیز رابطۀ معنا دار وجود دارد .رابطۀ معنادار نیز میان سطح تحصایالت افاماد و شااا
دهجیتالی دهز ،شز ،است.
وکیلیااان ( )0149در پژوهتاای بااا عنااوان «ساامماهۀ فمهنگاای و چگااونگی اسااتفاد ،از
اهنتمنت» ،رابطۀ بین میزان ،هاز  ،و خازمات اهنتمنتای مورداساتفاد ،دانتاجوهان سااکن
خوابگا ،دانتگا ،تهمان از اهنتمنت و سمماهۀ فمهنگی آنها را تبیین کامد ،اسات .نتااهج اهان
بمرسی نتان می دهز ک ارتبار بین نیاز و خزمات اهنتمنتی مورداستفاد ،با سمماهۀ فمهنگی،

کو و ضعیف است .افزونبماهن ،بین اهزا علمیاآموزشی ،ب روزرسانی نممافزار ،و ارتبار
با دهگمان با تمام سنج ها ممبور ب سمماهۀ فمهنگی (جاز مهاارت اساتفاد ،از اهنتمنات و
مهارت کار با راهان ) رابطۀ منفی وجود داشت است.
در میان پژوهش ها خارجی ممبور ب اهن موضو نیز نتاهج پژوهش ون دورسان و ون

دهک )2107( 1با عنوان «تغییم در شاا دهجیتالی نو اول ،نابمابم در دستمسی فیزهای
ب نابمابم در دستمسی محتوا» ،در کتور هلنز در بین نمون ا  0174نفم نتان میدهز
ک شاا دهجیتالی با اشبا اتصال و دستمسی ب اهنتمنت از بین نمفت است ،بلا در سطح
دوم ،هعنی نابمابم در مهارتها اهنتمنتی و نو استفاد ،و کاربمد آن ادام هافت است.

همگیتا  )2104( 2در پژوهتی با عنوان «بازتولیز نابمابم دهجیتالی در آممهاا» نتاان

داد ،است ک افماد ک سطوگ باالتم از تحصیالت و سمماه بیتاتم دارناز ،از فضاا
و و دهجیتال بما فعالیتهاا «افازاهش سامماه » اساتفاد ،میکنناز .همچناین ،نتااهج
پژوهش و نتان می دهز ک مهارت بمخط ،عامل مهمی در تعیین نو فعالیتهاا افاماد
در فضا اهنتمنت است؛ ب اهنمعنا ک سطح دوم نابمابم دهجیتالی در بین کاربمان اهنتمنت
درحال وقو است.
لی ( )2101در پژوهتی با عنوان «تقسیوبنز زهمکان  :مثالی از شااا دهجیتاالی در
کم ،جنوبی» ،تفاوت نو کاربمد اهنتمنت در میان دانتجوهان  21تا  27سال را بمرسی کمد،
اساات .او در اهاان مطالعاا  ،سااواد اطالعاااتی دانتااجوهان ،مهااارت در باا کارگیم آن،
نممافزارها مورداستفاد ،،و ...توسط دانتجوهان و حتی چگونگی اتصال آنان با اهنتمنات
(کافینت هاا اهنتمنات شخصای) را واکااو کامد ،و نتاان میدهاز کا ماوارد هادشاز ،از
متغیمهاهی ماننز درآمز ،جنسیت ،طبق  ،و پاهگا ،اقتصاد تأثیم میپذهمنز.

دارا واهز )2102( 3در پژوهتی باا عناوان «ناابمابم دهجیتاالی با عنوان صاورتی از

نابمابم ها طبقاتی» ،نابمابم دهجیتالی در  17کتور را ب روش پیمااهش بمرسای کامد،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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است .او در اهن پژوهش ،رابطۀ نابمابم دهجیتالی و جاهگا ،طبقاتی افاماد را بمرسای کامد،
است .نتاهج پژوهش او نتان میدهز کا ناو جزهاز از سامماهۀ فمهنگای ،حتای میاان
جوانانی ک در جوامع توسع هافت زنزگی میکننز نیز ب گون ا مساو تقسیو نتز ،است و
اهن الگو نابمابم از توزهع سمماه  ،در میان فمزنزانی ک نسال گذشت شاان ،هعنای والازهن
آنها ،ب لحاظ اجتماعیااقتصاد نابمابم بود،انز ،بازتولیز نسلی میشود.
کواسنی ( )2111در پژوهتی تجمبی با عنوان «بازتولیز فمهنگی نابمابم دهجیتاالی» ،باا
استفاد ،از نظمهۀ بازتولیز فمهنگی بوردهو ،نقش فمهنگ را در بازتولیز نابمابم هاا دهجیتاالی
بمرسی کمد ،است .او در اهن پژوهش نتیج گیم میکنز ک ناابمابم دهجیتاالی تنهاا تحات
تأثیم نابمابم در ساختار دستمسی ها کاربمد فناور اطالعات و ارتباطات نیست ،بلا تحات
تأثیم باورها و سنتها نابمابم اجتماعی است ک ب گون ا دهمهن وجود داشت است و خاود،
موجب اهجاد انتظارات متفاوت از اهن فناور در میان قتمها گوناگون و استفاد ،متفااوت از
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آن در میان آنان میشود و بم فمصتها زنزگی تاأثیم میگاذارد .نتااهج اهان پاژوهش نتاان
میدهز ک فناور ها ارتباطی موجب پابمجا مانزن نابمابم ها ازپیشموجود میشاود کا
ب گون ا عمیق ،رهت در الگوها نظاممنز فاصلۀ اقتصاد و سیاسی دارنز.

هینز بونفیزلی 1در سال  ،2112در پژوهتی با عناوان «اهنتمنات و شااا دهجیتاالی»

تفاوتها نابمابم دهجیتالی را بمرسی کمد ،است .نتاهج اهن پژوهش نتان داد ،است کا
در بین کسانیک از اهنتمنت استفاد ،میکننز نیز شاا دهجیتالی وجاود دارد؛ با اهنتمتیب
ک افماد ک تحصیالت بیتتم دارنز از اهنتمنت ب گون ا فعاالنا تم ،مثباتتم ،و مفیازتم
استفاد ،میکننز؛ ب اهنمعنا کا کاربمدشاان بیتاتم جهاتگیم علمای و اطالعااتی دارد،
درحالیک افماد ک تحصیالت پاهینتم دارنز ،بیتتم از کارکمدها تفمهحی و سامگممی
اهنتمنت استفاد ،میکننز.
در جمعبنااز پیتااینۀ پژوهشهااا داخلاای و خااارجی میتااوان گفاات ،در انااز
پژوهشها انجامشز ،در داخل کتور بیتاتم با توصایف هاا انازاز،گیم میازان شااا
دهجیتالی بسنز ،شز ،است ک پژوهشها صزقی و همااران ( ،)0174صازر ارحاامی و

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

همااران ( ،)0179و حاجاسماعیلی و کاظمی ( )0179در اهن چارچو قامار میگیمناز.
بمخی از اهن پژوهشها نیز شاا دهجیتاالی را با عنوان متغیام مساتقل درنظام گمفت اناز؛
ب عنوان مثال ،پژوهش اشمفی فتی و عبزاللهی ( )0171کمتم ب عوامل ماؤثم بام شااا
دهجیتالی ،ب وهژ ،سمماهۀ فمهنگی ،توجا داشات انز .افزونباماهن ،با لحاظ نظام  ،بیتاتم
پژوهشها داخلی ب موضو شاا دهجیتالی در معنا سنتی آن ،هعنی تفاوت و نابمابم
میان کسانیک ب اهنتمنت دستمسی دارنز و کسانیک ب اهنتمنات دستمسای نزارناز ،توجا
داشت انز و کمتم شاا دهجیتالی هوشمنز را بمرسای کمد،اناز؛ درحالیکا پژوهشهاا
خارجی ،بیتتم ب شاا دهجیتالی هوشمنز توج کمد،انز و هافت ها آنها نیز در راساتا
تحلیل نابمابم ها دهجیتالی هوشمنز بود ،است .بیتتم پژوهشهاا خاارجی بام اهجااد
شزن نابمابم و افزاهش و بازتولیز آن ب وسیل فناور دهجیتاالی تأکیاز کمد،اناز و بام اهان
نظمنز ک شاا دهجیتالی تحت تأثیم درآمز ،جنسیت ،طبق  ،پاهگا ،اقتصاد ااجتماعی و
سمماهۀ فمهنگی است؛ افزونبماهن ،با اهن فناور  ،نابمابم ها ازپیشموجاود در جواماع،
بازتولیز میشود .آنها علات اهان ناو شااا ها را تاأثیم نابمابم هاا ازپیشموجاود بام
فمهنگ ،سنتها ،و باورها افماد میداننز ک موجاب میشاود انتظاارات متفااوتی از اهان
فناور در افماد شال بگیمد.
 .2چارچوب نظری پژوهش

های از مهوتمهن نظمها هاهی کا درباارۀ شااا دهجیتاالی وجاود دارد« ،نظمهاۀ شااا

آگاهی »1است ک تأکیز دارد ،رسان ها ،نابمابم ها اطالعاتی موجود را تقوهات میکنناز
(مک کوئیال .)70 ،0141 ،اهان نظمها کا نخساتینبار در ساال  0791توساط تیاناور،
دونوهو ،و اولینا 2مطمگ شز ،است ،بم اهن دهزگا ،اساتوار اسات کا رساان ها ،روزبا روز،
فاصلۀ اطالعاتی بین طبقات گوناگون ممدم را بیتاتم میکنناز ،زهاما شایوۀ ارتباار آناان باا
رسان ها متفاوت است و چگونگی بمخوردار آنان و نحوۀ استفاد ،از اطالعات نیز های از
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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عوامل وجود اهن شاا ب شمار میآهز .آنها استزالل میکننز ک درعمل ،نتیجا و پیاماز
گستمش رسان ها ارتبار جمعی ،افزاهش تفاوت ها شاا آگاهی میان افاماد و گمو،هاا
اجتماعی گوناگون بود ،است .همچنز هو افماد دارا پاهگا ،اجتماعیااقتصاد بااال و هاو
افماد ک پاهگا ،اجتماعیااقتصاد پاهینی دارنز ،از رسان ها اطالعات ب دست میآورناز،
اما افماد دارا پاهگا ،باال ،اطالعات بیتتم و مفیزتم ب دسات میآورناز .اهان با آن معناا
است ک شاا نسبی آگاهی میان افماد ممف و افماد ک رفا ،کمتم دارنز ،افزاهش خواهز
هافت .بمخی پژوهتگمان بم اهن نظمنز ک اهن شااا و تفااوت ،تنهاا در میازان آگااهی و
اطالعات ب وجود نمیآهز ،بلا در ابعاد نگمشی و رفتار نیز نماهاان میشاود (ساورهن و
تاناارد.)110 ،0172 ،
اما در دنیا امموز با پیتمفت فناور ها ارتباطی و گستمش فضاا مجااز میتاوان
گفت ،اهنتمنت اماانات هاسانی را دراختیار افماد قمار داد ،است و اطالعات ،بزون تبعیض
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انتقال پیزا میکنز ،اما شال شاا و تفاوت ،ب سو سواد رسان ا تغییم هافت است .مک
کلور ،1از نخستین افماد بود ک سواد شبا ا را در کنار انوا دهگم ساواد (سانتی ،ساواد
اطالعاتی ،سواد راهان ا  ،و سواد رسان ا ) قمار داد .منظور از سواد سنتی ،توانااهی فهاو و
کاربمد اطالعات چاپی در فعالیتها روزان در خان و اجتما بما رسیزن با اهازا و
توسعۀ دانش و نیمو شخصی است .سواد ،در معنا سنتی آن ،ب تواناهی خوانزن همما ،با
در معنی و فهو آنچ خوانز ،میشز ،اشار ،داشت؛ اما مفهوم مهارتهاا اطالعااتی بام
مهارت جستوجو اطالعات داللت دارد و بم اهمیت استفادۀ هوشامنزان از اطالعاات
درهافتی از منابع گوناگون تأکیز میکنز (ساوالهنن .)0141 ،مک کلور ،ساواد شابا ا را
تواناهی تتخیص ،دستمسی ،و استفاد ،از اطالعات الاتمونیای از شبا میداناز .با گمان
او ،سواد شبا ا باهز مبتنیبام آگااهی شخصای از بافات ،سااختار ،و اساتفاد ،از مناابع
شبا ا باشز .همچنین ،فمد باهز از نقش اطالعات شبا ا شز ،در فماهنز متالگتااهی،
آگا ،باشز (ساوالهنن .)0141 ،سمون 2نیز درحالیک دستمسی فیزهای ب راهان و اهنتمنات
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

را از متغیمها کلیز بما تعمهف شاا دهجیتالی معمفی میکنز ،در نظمها هاهش بیاان
می کنز ک باهز اهن مفهوم را با نگا ،ب عوامل دهگم ماننز سواد ،سواد فنی ،زبان ،شبا  ،و
هزهن ها ممبور ب دستمسی ب اهنتمنت گستمش داد و ب فهو شاا دهجیتالی کمک کامد
(سمون.)0 ،2114 ،
نظمهۀ «شاا آگاهی» ها نظمهۀ «سواد رسان ا » با ماا در شاناخت و توصایف بهتام
شاا دهجیتالی هوشمنز کمک میکنز ،اما کمتم در ماورد متغیمهاا تأثیمگاذار بام اهان
شاا ها سخنی ب میان میآورد .درحالیک میتوان از نظمهۀ بوردهاو با طور خاا

باما

تبیین نابمابم و شاا دهجیتالی هوشمنز استفاد ،کمد (اهگناتو  .)730 ،2109 ،از نگاا،
بوردهو ،انوا سمماه  ،تعیینکننزۀ قزرت اجتمااعی و ناابمابم اجتمااعی اسات .ناابمابم
دهجیتالی ،آهنۀ منابع نابمابم هاا آفالهان اسات .با بیان روشانتم ،تفااوت و ناابمابم در
ساامماه ها اقتصاااد و فمهنگاای ،خااود را در نابمابم هااا دهجیتااالی نتااان میدهااز
(اهگناتو  .)731 ،2109 ،مسئلۀ تعیینکننز ،در نظمه بوردهو ،ادعا او در اهن مورد است
ک سمماهۀ فمهنگی ،اهجادکننزۀ تفاوت است و ب دائمی کمدن نابمابم ها اجتماعی کمک
میکنز (اسمیت .)222 ،0149 ،بوردهو سمماهۀ فمهنگای را بعاز از هاک مانش عاادتی
گستمد،تم میدانز؛ ازاهنرو ،اهن سمماه  ،بازتا دهنزۀ طبق اجتماعی صااحب آن سامماه
است .منش عادتی ها عادتوار ،از نگا ،بوردهو ،مجموعۀ پاهزار از خلقوخوهااهی اسات
ک اماان تغییم از هک موضع ب موضع دهگم را دارنز .او ثابات کامد ،اسات کا طبقاات و
گمو،ها شغلی خا  ،سلیق ها متماهز در موسیقی ،هنم ،رذا ،و ...دارنز .اهن گفتا ،
تأهیزگم اهن نظم بوردهو است ک سمماهۀ فمهنگی (ک سلیق تنهاا هاای از شااخصها آن
است) بمپاهۀ موقعیت اجتماعی و طبقۀ اجتماعی افاماد شاال میگیامد .با بیان روشانتم،
سلیق ها فمهنگی ممدم ،تحت تأثیم طبقۀ آنها قمار دارد (صاالحی امیام -19 ،0141 ،
 .)10منشها ،نظامهاهی از قابلیتهاا پاهازار و قابلانتقاال (از طمهاق آماوزش و فماهناز
اجتماعی شزن ها از طمهق تقلیز و تأثیمپذهم ) هستنز کا سااختارها بیمونای را در افاماد
درونی میکننز؛ ب گون ا ک افماد با عمل خود ساختارها را بازتولیز میکننز .ب نظم بوردهو،
ساختارها روابط اجتماعیا هستنز ک میان بازهگمان ها گمو،ها اجتماعی با قازرتها
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نابمابم اهجاد میشونز .اهن ساختارها ،هز تزاوم حاکمیت و اساتیال را درون هاک میازان
(حوز )،دنبال میکننز (فاوهی .) 277 ،0179 ،عادتوار ،دارا وجو ،ناخودآگاهی باود،
و در حاو دستورالعمل و قاعز ،بما شالگیم منشهاا اسات؛ با بیان دهگام ،منشهاا،
محصول ساختارها اجتماعی هستنز و شماهط اجتماعی را نیز بازتولیز میکننز .همهک از
ً
عوامل اجتماعی ،با کسب موضع نسبتا مساعز ب لحاظ میزان سمماه  ،چ اجتمااعی و چا
شخصی ،آگاها ن ها ناخودآگا ،،تماهل دارد اهن میماث را ب آهنزگان خود منتقال کناز .اهان
تماهل ،او را وامیدارد ک مجموع ا از راهبمدها بازتولیز را باما انتقاال وضاعیت هاا
موضع خود ،با تمام وهژگیها آن ،ب بهتمهن وج مماان با کار گیامد (شاوهم ،و فاونتن،
.) 31-30 ،0143
بوردهو س شال سمماهۀ فمهنگی را از هو متماهز میکنز ک عبارتانز از :سمماهۀ فمهنگی

عینیتهافت  ،1سمماهۀ فمهنگی درونیشاز ،هاا تجسازهافت  ،2سامماهۀ فمهنگای نهادهن شاز.3،
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سمماهۀ فمهنگی عینیتهافت  ،اشیاء ماد ماننز اموال فمهنگی و آثار هنم  ،کتا ها ،تابلوها
نقاشی و مجسم ها ،کلاسیونها گوناگون ،ابازار هنام  ،و ...را دربام میگیامد؛ اهان ناو
سمماه میتوانز خمهزوفموش شود و دارا ارزش مالی قابلانزاز،گیم است و با طورکلی در
ماهیت آن ،قابلانتقال است؛ بنابماهن ،میتوانز از طمهاق سامماه گذار مناابع جاار باما
تولیز آن ،افزاهش هابز .مجموعۀ میماثها فمهنگی ،آثار ادبی ،شاهاارها هنم  ،و اهنگون
موارد ،و همآنچ از داهمۀ خهنیتها ب واقعیت و عینیتها را ،هابز ،در اهن حوز ،جا میگیامد.
همانگون ک گفت شز ،میزان ،گستم ،،تنو تولیزات ،و محصوالت فمهنگای در اهان جاهگاا،
میتوانز ب لحاظ اقتصاد مبادل شود؛ بنابماهن ،بما دستیابی با اهان حاوز ،،داشاتن پاول و
ً
سمماهۀ کافی ،کفاهت میکنز .اهن سمماهۀ بالقو ،،میتوانز بما تولیز ساود و ب شاالی کاامال
شبی خود ،ها گستمشهافت اش ،بازتولیز شود و ب طور خاتی ،ب اهنسو گاماهش دارد کا وجاود
خود را مانزگار کنز (تاجبخش.)000 ،0140 ،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

سامماهۀ فمهنگای درونیشاز ،هاا ی
تجسازهافت  ،نااوعی ثاموت بیمونای اسات کا با بخااش
جزاهیناپذهم از فمد تبازهل شاز ،اسات (شاار پور و خوشافم .)019 ،0140 ،اهان سامماه ،
درنتیجۀ تالش ،تجمب  ،و استعزاد فمد ب دست میآهز و نیازمناز صام وقات باما آماوختن هاا
آموزش دادن است؛ پسازآن ،با فمد عجین شز ،و موجب رفتارها و منشها خاصای میشاود.
نمون هاهی ماننز بافمهنگ بودن ها فعالیت در حوزۀ خاصی از دانش ،در اهن گمو ،جا میگیمناز
ک با ممگ دارنزۀ آن ،از بین میروناز (نیااز و کارکناان .)11 ،0141 ،با بیان روشانتم ،تنهاا
صاحب اهن وهژگیها ،دارنزۀ اهن سمماه است و نمیتوان آن را ب دهگمان انتقال داد.
سمماهۀ فمهنگی نهادهن شز ،بما دارنز ،آن پاهگا ،اجتمااعی اهجااد میکناز و با کمک
ضوابط اجتماعی و ب دست آوردن عنوانهاهی ماننز مزار تحصایلی و گواهیناماۀ حمفا و
کار ،کسب موقعیت میکنز (بوردهو .)201 ،0741 ،چنانچ اماان دستمسای با سامماهۀ
فمهنگی در همۀ ابعاد آن بما هم فماهو باشز ،سمماهۀ فمهنگی میتوانز کارکمدهاهی ماننز
دستمسی اکثمهت اعضا جامعا با مناابع معمفتای ،گساتمش خمدگماهای در عمصا ها
گوناگون زنزگی ،باال بودن سطح متارکت همگانی در تولیازات و خالقیتهاا علمای و
فمهنگی ،سمهع شازن تغییامات اجتمااعی ،گساتمش دانشهاا ناوهن ،گساتمش گامدش
اطالعات ب صورت افقی و عمود  ،و رشز شخصیتی بما اکثمهت افماد جامعا را در پای
داشت باشز (چلبی)201-200 ،0142 ،؛ درحالیک ب نظم بوردهو ،توزهع ناابمابم سامماهۀ
فمهنگی عینی و نهاد در میان طبقات جامع  ،های از ابعااد مهاو ناابمابم اجتمااعی در
جوامع مزرن ب شمار میآهز .از دهزگا ،بوردهاو ،تفااوت در میازان سامماهۀ فمهنگای افاماد،
موجب بازتولیز نابمابم ها ازپیشموجود در جامع ازجملا سابب بازتولیاز ناو جزهاز
نابمابم و شاا هوشمنز خواهز شز.
در جمعبنز نظمه ها مطمگشز ،در پژوهش میتوان گفت ،اگمچ در اهان پاژوهش
بما شناخت و توصیف بهتم «شاا دهجیتالی هوشامنز» ،با نظمهاۀ «شااا آگااهی»
اشار ،شز ،است ،ولی ب دلیل بیتوجهی آن با متغیمهاا تأثیمگاذار بام شااا دهجیتاالی
هوشمنز ،از نظمهۀ «سمماه فمهنگای» بوردهاو باما تبیاین شااا و ناابمابم دهجیتاالی
هوشمنز استفاد ،شز ،است.
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 .3روش پژوهش

اهن پژوهش ب روش پیماهتی انجام شز ،است و داد،ها آن از طمهق پمسشنام گمدآور
شز،انز .جامعۀ آمار پژوهش حاضم را هماۀ جواناان  04-27ساالۀ شاهم بابال تتاایل
میدهنز ک تعزاد آنها بمپاهۀ نتاهج آخمهن سمشمار عمومی سال  ،0173بنا با گازارش
ممکز آمار اهمان  011472نفم بود ،است .حجو نمونۀ اهن پژوهش از طمهق فممول کوکمان با
احتمال  73درصز اطمینان ،بمابم با  143نفم بامآورد شاز ،اسات .شایوۀ نمونا گیم اهان
پژوهش از نو خوش ا چنزممحل ا بود ،است .ابتزا از بین  41محلۀ شهم بابل 4 ،محل
(خوش ) ب نامها باغ فمدوس ،دروهش خیل ،سنگ پل ،مهز آباد ،هفت تن ،کمانگمکال،
بنزارکال ،و موزهمج ب صورت تصادفی ساد ،انتخا شزنز .پاس از آمااد ،کامدن فهمسات
مناطق مساونی محل ها هتاتگانۀ هادشاز ،،خوشا ا از هام منطقاۀ مسااونی محلا
ب صورت تصادفی ساد ،انتخا شز و سامانجام ،از هام خوشاۀ انتخا شاز ،،نمونا هاهی
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ب صورت تصادفی ساد ،انتخا شزنز.
 .4نحوه سنجش متغیرها

بما سنجش متغیم شاا دهجیتالی ها شاا هوشمنز (متغیم وابست ) از دو بعاز شااا

مهارتی 1و شاا محتوا  2کاربمد استفاد ،شز ،است.
 .4-1بعد شکاف مهارتی

بما سنجش شاا مهارتی ،از مؤلف ها مهارت کار باا فیلتمشاان؛ فهاو اصاطالگها
اهنتمنتی؛ تواناهی درهافت و ب روز کمدن نممافزار؛ کاار باا راهانا  ،ل تاا ،،هاا هام دساتگا،
دهجیتال دهگم؛ فهو اصطالگها راهان  ،تبلت ،ها گوشی انزروهز؛ توانااهی ب دسات آوردن
اطالعات موردنیاز از اهنتمنت؛ توانااهی رفاع متاال سااد ،اهنتمنتای و ممباور با دساتگا،
دهجیتال؛ نوشتن متون و رسو جزول؛ اساتفاد ،از نممافازار آفایس مانناز

،

 ،و...؛

درهافت و فمستادن اهمیل؛ استفاد ،از نممافزارها کاربمد تخصصی مانناز اکسال و...؛ و
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

استفاد ،از بانکها اطالعاتی ماننز

استفاد ،شز ،است .اهن مفهاوم بمپاهاۀ
1

پژوهشهااا پیتااین (لاای2101 ،؛ کواساانی 2111 ،و 2112؛ بااارهزال نااان 2111 ،؛
لینگستون و هلسپم2101 ،2؛ افتارکهن و زمانی )0144 ،سنجیز ،شز ،است.

 .4-2بعد شکاف محتوا

باما ساانجش شاااا محتااوا ،مؤلفا ها کسااب درآمااز از طمهااق اهنتمناات؛ انجااام امااور
تجار ااقتصاد (خمهزوفموش)؛ سمگممی و گذران اوقات فمارت؛ لذتبخش بودن؛ کساب
اطالعات عمومی؛ ارتبار با دوستان و تعامل با گمو،ها؛ و گمد ؛ باز آنالهن؛ دانلود فایلو
ها عاس و موسیقی؛ گتتوگذار در ساهتها دوستهابی؛ بازدهاز از سااهتها خبام و
نتمه ها بمخط؛ جستوجو بما کسب اطالعات و افزاهش دانش؛ مزهمهت هک سااهت هاا
کانال ک موجب کسب درآمز شز ،باشز؛ استفاد ،از مسایمها ها هاا نممافزارهاا اطالعاات
روزممۀ دما؛ قیمت؛ سااعت حمکات هواپیماا؛ و ...بمرسای شاز ،اسات .اهان مفهاوم بمپاهاۀ

پژوهشهاا پیتاین (لای2101 ،؛ کواسانی 2112 ،و 2111؛ بامزهال نحااون2111 ،3؛
لینگستون و هلسپم2101 ،؛ داتن0140 ،؛ وکیلیان )0149 ،سنجیز ،شز ،است.
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 .5ابعاد و شاخصهای سرمایه فرهنگی

سمماه فمهنگی در ابعاد عینیتهافت  ،تجسزهافت و نهادهن شز ،مورد سنجش قمار گمفت.
 .5-1سرمایۀ فرهنگی عینیتیافته

سمماهۀ فمهنگی عینیت هافت  ،بمپاه دو مؤلفۀ بمخوردار افماد از کاالها فمهنگی مااد و
رفتار و منش نمادهن افماد ،سنجیز ،شز ،است.
کاالها فمهنگی بعاز مااد  ،داشاتن کتا هاا ریمدرسای در منازل؛ آثاار هنام و
تابلوها نقاشی؛ وجود کتابخان در منزل؛ داشتن دستگا،

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

؛ وجود راهانا

ها ل تا ،در منزل؛ دارا بودن تبلت ها گوشی هوشمنز؛ دستمسی ب اهنتمنات؛ داشاتن اتاا
اختصاصی فمزنزان؛ میز و صنزلی مطالع ؛ داشتن ابازار نقاشای و طماحای؛ داشاتن ابازار

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

نواختن موسیقی؛ وجود سید ها آموزشی؛ وساهل ورزشی ماننز راکت تنیس و دوچمخ
را دربم میگیمد.
رفتار و منش نمادهن ،موارد ماننز رفاتن با ساینما ،ماوز ،،تئااتم ،عضاوهت در هاک
کتابخان  ،خوانزن روزنام و مجل  ،صم هزهن بما خمهاز کتاا ریمدرسای ،بازدهاز از
ساهتها علمی و فمهنگی ،بازدهز از نماهتگا،ها فمهنگی ،تماشاا هاا گاوش کامدن با
سید ها فاهلها آموزشی ،اساتفاد ،از بمناما ها فمهنگای تلوهزهاون و رادهاو ،اهمیات
داشتن رخزادها فمهنگی بزرگ ،تعامل فمهنگی درون خانواد ،،هزهن کامدن باما خمهاز
آثار هنم بزرگ ،عالق منز ب سفم و بازدهز از ماانها تارهخی و فمهنگی ،میزان عالق
ب علو و تحصیل ،داشتن اشتما مجل ها روزنام چاپی ها الاتمونیای را دربم میگیمد.
 .5-2ابعاد و شاخصهای سرمایه فرهنگی تجسدیافته

بما سنجش و انزاز،گیم سمماه فمهنگی تجسزهافت از دو بعز سمماهۀ دانتای و مهاارتی
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

660

دوره  ،41شماره 4
بهار 4111
پیاپی53

استفاد ،شز ،است.
بعز دانتی ،آشناهی با ماانها تارهخی کتور ،تالو ب زبان رسمی آموزشی ،آشاناهی
با تارهخ و عمص ها گوناگون هنم ماننز ادبیات ،موسیقی ،هنم ،و بعاز مهاارتی توانااهی
نواختن موسیقی ،تواناهی خوشنوهسی ،تواناهی طماحی و نقاشی ،داشتن مهارت تخصصای
در هک ها چنز رشت ورزشی ،تواناهی کار با ل تا ،ها راهان  ،تواناهی کار با تبلت هاا گوشای
انزروهز ،آشناهی با زبانها دهگم ،میزان تسلط ب زهان انگلیسی را دربم میگیمد.
 .5-3ابعاد و شاخصهای سرمایه فرهنگی نهادینهشده

بما سنجش و انزاز،گیم سامماهۀ فمهنگای نهادهن شاز ،از شااخص میازان تحصایالت و
مزار آموزشی رسمی و ریمرسمی استفاد ،شز ،است.
 .6پایایی ابزار سنجش

در اهن پژوهش بما سنجش قابلیت اعتماد پمساشنام از روش آلفاا کمونباا اساتفاد،
کمد،اهو ک میزان آن بما همهک از متغیمها در جزول شمار )0( ،ارائ شز ،است.

جدول  .4آلفای کرونباخ مرتبط با پایایی پرسشنامه
متغیرها

تعداد گویه
20
3
0
01
20

سمماه فمهنگی عینیتهافت
سمماه فمهنگی تجسزهافت
سمماه فمهنگی نهادهن شز،
بعز مهارت دهجیتالی شاا
بعز محتوا کاربمد شاا

پرسشنامه

ضر یب پایایی
1/99
1/90
1/92
1/94
1/90

 .7یافتههای پژوهش

ً
در اهن پژوهش ،تقمهبا  01درصاز از پاساخگوهان ،زن و  11درصاز آناان ،مامد بود،اناز و

میانگین سنی پاسخگوهان نیز  20سال بود ،است .همچنین ،حزود  11درصز پاسخگوهان،
متأهل و  10درصز از آنها مجمد بود،انز .تحصایالت  20/0درصاز از پاساخگوهان ،زهام
دهپلو 7/0 ،درصز ،کاردانی 03/3 ،درصز ،کارشناسی ،و  20/2درصز ،کارشناسی ارشز و
باالتم بود ،است.
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جدول  .2توزیع درصدی بعد مهارت دیجیتالی پاسخگویان
پرسشها

خیلی کم

کم

تاحدودی

زیاد

میانگین
خیلی ز یاد
از 5

کار با فیلتمشان

21

22/7

20/3

07/3

01/0

1/03

فهو اصطالگها اهنتمنتی

2/0

01/1

11/4

11/7

01/1

1/01

تواناهی درهافت و ب روز کمدن نممافزار
کار با راهان  ،ل تا ،،ها هم دستگا ،دهجیتال

3/0
0/4

01/0
9

07/3
04/9

11/0
10/9

11/0
01/4

0/97
0/13

فهو اصطالگها راهان  ،تبلت ،ها گوشی انزروهز

1/1

9/3

20/4

13/0

13/0

0/22

تواناهی ب دست آوردن اطالعات موردنیاز از اهنتمنت

0

1/0

00/7

17/9

00/0

0/92

تواناهی رفع متال ساد ،اهنتمنتی و دستگا ،دهجیتال
نوشتن متون و رسو جزول

0/7
14/9

01
22/0

21/0
21

10/7
01/1

27/7
4/1

0
2/31

استفاد ،از نممافزار آفیس

20/9

21

01/0

09/0

20/9

1/20

درهافت و فمستادن اهمیل

02

07/2

20/4

23/9

22/1

1/39

استفاد ،از نممافزارها کاربمد ماننز اکسل و...

14/0

7/1

9

7/1

3/9

0/93

استفاد ،از بانکها اطالعاتی

30/3

09/0

00

01/1

1/0

0/71

داد،ها جزول شمار )2( ،نتان میدهز ک اگمچ پاسخگوهان از تواناهی استفاد ،و کار
ً
با دستگا ،راهان  ،ل تا ،،و تبلت بمخوردارنز و تقمهبا اکثمهت آنها تواناهی ب دسات آوردن
اطالعات موردنیاز از اهنتمنت را دارنز (میانگین  ،)0/92اما بسیار از آنها ،توان انزکی در
اسااتفاد ،از نممافزارهااا تخصصاای کاااربمد (میااانگین  )0/93و بانکهااا اطالعاااتی
(میانگین  )0/71دارنز .تنها  03/1درصز پاسخگوهان میتوانستنز در حز زهاد و خیلی زهاد
از نممافزارها کاربمد تخصصی استفاد ،کننز و تنها  00درصز پاسخگوهان در حز زهاد و
خیلی زهاد تواناهی استفاد ،از بانکها اطالعاتی علمی را داشت انز.
جدول  .3توزیع درصدی بعد محتوای کاربری
خیلی
کم

کم

تاحدودی

زیاد

خیلی
زیاد

میانگین
از 5

3 /7

00/0

22/7

11/7

24/4

1/13

کسب اطالعات عمومی

0 /2

4 /1

20/4

01/1

21/1

1/90

ارتبار با دوستان و تعامل با گمو،ها

0 /1

3 /3

22/1

11/3

10/4

1/71

خمهز و فموشها اهنتمنتی

11/0

27/1

21/7

01/4

2 /7

2/27

و گمد

01/7

09/0

22/1

21/1

21/0

1/01

پرسشها
سمگممی و گذران اوقات فمارت ،لذتبخش بودن
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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باز آنالهن

30/9

01/7

00

7 /1

9 /4

2/10

دانلود فیلو ها عاس و موسیقی
گتتوگذار در ساهتها دوستهابی

1 /1
49/9

4 /0
1 /3

21/3
7 /7

21/3
2 /7

21/9
2 /0

1/90
0/01

بازدهز از ساهتها خبم و نتمه ها بمخط

00/3

04/2

21/3

21/1

09/0

1/01

جستوجو بما کسب اطالعات و افزاهش دانش
مزهمهت هک ساهت ها کانال ک موجب کسب درآمز شز ،باشز

1 /2
40/7

7 /7
1 /3

27/1
1 /0

24/1
0 /0

23/9
1 /7

1/39
0/02

اساتفاد ،از مساایمها ها هااا نممافزارهاا اطالعااات روزماام ،دمااا،
قیمت ،ساعت حمکت هواپیما و...

9/11

7 /7

22/1

29/3

12

1 /9

داد،ها جزول شمار )1( ،نتان میدهز ،بیتاتمهن اساتفاد ،پاساخگوهان از اهنتمنات،
استفاد ،ارتباطی ،هعنی بما ارتبار با دوستان و تعامل با گمو،ها (میانگین  )1/71و کساب
اطالعات عمومی (میانگین  ،)1/90و کمتمهن استفادۀ آنها از اهنتمنت ممبور ب مازهمهت
هک ساهت ها کانال ک موجب کسب درآمز شز ،باشز (میاانگین  )0/02و گتاتوگذار در
ساهتها دوستهابی (میانگین  )0/01بود ،است.

 .7-1یافتههای استنباطی

فمضی ها اهن پژوهش بمرسی ب شمگ زهم آزمون شز:
فمضی  .0میانگین شاا دهجیتالی در دو گمو ،زن و ممد ،تفاوت معنادار دارد.
جدول  .1آزمون مستقل برای مقایسه زنان و مردان در شکاف دیجیتالی
متغیر
شاا دهجیتالی

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

زنان

9/11

2/09

ممدان

1/12

2/20

سطح معناداری
1/149

1/110

نتاهج ب دستآمز ،نتان میدهز ک ب لحاظ میانگین شاا دهجیتالی بین زنان و ممدان
تفاوت معنادار وجود دارد و میانگین شاا دهجیتالی زنان از ممدان بیتاتم باود ،اسات؛
ب اهن معنا ک زنان در مهارت استفاد ،از محیط دهجیتال و همچنین ،اساتفاد ،از محتواهاا
علمی ،دانتی ،و مهارت ِی محیط اهنتمنت میانگین پاهینتم دارنز.
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فمضیۀ  .2میانگین شاا دهجیتالی در دو گمو ،مجمد و متأهل ،تفاوت معنادار دارد.
جدول  .5آزمون مستقل برای مقایسه افراد مجرد و متأهل در شکاف دیجیتالی
متغیر
شاا دهجیتالی

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

مجمد

47/12

31/97

متأهل

79/10

34/91

سطح معناداری
-0/273

1/071

نتاهج ب دستآمز ،نتان میدهز ک ب لحاظ میانگین شاا دهجیتالی ،بین گمو ،مجامد
و متأهل تفاوت معنادار وجود نزارد .افماد مجامد و متأهال با لحاظ مهاارت اساتفاد ،از
مهارتی محیط اهنتمنات
محیط دهجیتال و همچنین ،استفاد ،از محتواها علمی ،دانتی ،و
ِ

تفاوت معنادار با هو نزارنز.

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

سرمایه فرهنگی و بازتولید
شکاف هوشمند

فمضی  .1میانگین شاا دهجیتالی بمپاهۀ سطح تحصیالت ،تفاوت معنادار دارد.
جدول  .6آمارههای میانگین شکاف دیجیتالی برپایۀ سطح تحصیالت
سطح تحصیالت

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

تا دهپلو

70

3/30

2/23

کاردانی

13

1/12

0/91

کارشناسی

093

1/70

2/00

40

9/17

2/23

143

1/11

2/20

کارشناسی ارشز و
باالتم
جمع

جدول  .7نتایج تحلیل واریانس یکطرفه شکاف دیجیتالی بر پایۀ تحصیالت
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منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره

سطح معناداری

وارهانس بینگموهی

001/32

1

04/40

01/02

1/111

وارهانس درونگموهی

0943/20

140

0/14

-

-

وارهانس کل

0710/99

140

-

-

-

سطح معنادار ب دستآمز1/111( ،

) و میزان آماار01/02 ،

آزماون تحلیال

وارهانس هکطمف نتان میدهز ک ب لحاظ میانگین شااا دهجیتاالی تفااوت معناادار
بمپاهۀ سطح تحصیالت وجود دارد.
 .7-2تحلیل رگرسیون چندمتغیره شکاف دیجیتالی

در تجزهاا وتحلیل رگمساایون چناازمتغیم ،بااما فهااو نممااال بااودن توزهااع نمم،هااا از آزمااون

کولموگمو ااسمیمنو  1استفاد ،شز ،است .با توج ب مقزار اهن آزمون ( ) =1/401و ساطح
معنادار ( ) =1/131و تأهیز نممال بودن داد،ها ،از رگمسیون چنزمتغیم ،استفاد ،شز ،است.
جدول  .8خالصه الگوی رگرسیون چندمتغیره شکاف دیجیتالی
ضریب همبستگی

ضریب تعیین

چندگانه ( )

( )

ضریب تعیین اصالحشده
(

)

آزمون

سطح معناداری

آماره دوربینـواتسون

2

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1/291

1/322

09/11

1/219

0/973

1/111

داد،ها جزول شمار )4( ،نتان میدهز ک ضمهب همبساتگی چنزگانا ( ) معاادل
 1/32محاسب شز ،است ک بیانگم اهن مطلب است ک متغیمها مستقل پژوهش با طور
هوزمان ب مقزار  1/32با شاا دهجیتالی همبستگی دارنز .ضامهب تعیاین اصالگشاز،
بیانگم اهن است ک  21درصز از تغییمات شااا دهجیتاالی از طمهاق متغیمهاا مساتقل
توضیح داد ،میشود و  90درصز باقیمانز ،متعلق ب عوامل دهگم است ک خارج از اهان
بمرسی هستنز .نسابت متاهز،شاز ،مبنیبام آزماون معناادار ضامهب تعیاین ،معاادل
 09/11محاسب شز ،است ک در سطح بسیار باال آمار  ،معنادار اسات (.) =1/111
همچنین ،مقازار آماار ،دوربین اواتسون ( )0/973نتاان میدهاز کا باین باقیماناز،ها،
همبستگی متوالی وجود نزارد .با توج ب اهن شاخص میتوان گفت ،الگو رگمسایونی از
کفاهت الزم بمخوردار است.
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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جدول  .9ضرایب رگرسیونی تأثیر ابعاد سرمایه فرهنگی بر شکاف دیجیتالی
شکاف دیجیتالی
سطح

ضریب حداقل

معناداری

تحمل

واریانس

2/173

-

0/771

1/111

-

1/140

1/092

0/711

1/111

1/701

0/172

1/112

1/001

9/104

1/111

1/710

0/190

مقدار تی

عزد ثابت
سمماه فمهنگی
عینیتهافت
سمماه فمهنگی
تجسزهافت
سمماه فمهنگی
نهادهن شز،

آمارههای همخطی
تورم

1/003

1/210

1/711

1/111

1/474

0/001

نتاهج پژوهش نتان داد ک در میاان افاماد باا سامماه ها فمهنگای گونااگون ،شااا
دهجیتالی وجود دارد .همچنین ،نتاهج ب دستآمز ،از آزمون رگمسیون چنزگان نتان داد ک
از میان س بعز عینیتهافت ( ،)β=1/09تجسازهافت ( ،)β=1/00و نهادهن شاز) =1/21( ،
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سمماه فمهنگی ،بعز عینیتهافت بیتتمهن تأثیم را بم شااا دهجیتاالی میاان افاماد داشات
است .مقزار ضمهب تعیین ( ) ب دستآمز ،در جزول شمار )7( ،نتان میدهز ک سمماه
فمهنگی میتوانز حزود  29درصز از وارهانس متغیم وابسات  ،هعنای شااا دهجیتاالی ،را

تبیین کنز .شاخص ضمهب حزاقل تحمل 1و تورم وارهانس 2در اهن جزول نتان میدهز ک
بین متغیمها مستقل ،هوخطی وجود نزارد.3

بحث و نتیجهگیری

گستمش روزافزون شبا اهنتمنت موجاب شاز ،اسات کا جامع شناساان در ماورد نتااهج
اجتماعی استفاد ،از اهنتمنت بحث کنناز .ازهکساو ،تفااوت افاماد در میازان دستمسای با
فناور ها نوهن (همچون تلفن ،راهان  ،و اهنتمنت) و خزمات ممتبط با آن ،موجب شاا
و تفاوت میان افماد در سطوگ گوناگون زنزگی ،اعو از سطوگ فمهنگی ،اقتصاد  ،سیاسای،
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و اجتماعی میشود .ازسو دهگم ،استزالل میشود ک افماد هک جامع ب میزان خاصای از
انوا سمماه ازقبیل سمماهۀ اقتصاد  ،اجتماعی ،و فمهنگی بمخوردار میشونز .ناابمابم و
شاا ناشی از میزان بمخوردار از اهن سمماه ها ،خود موجب بازتولیز آنها و درنتیجا ،
افزاهش فاصلۀ طبقاتی و شاا میان آنان میشود .سمماه فمهنگی خود ،سازوکار مهمی در
بازتولیز سلسل مماتب اجتماعی ب شمار میآهز؛ بنابماهن ،مطالعۀ شاا هوشمنز و مسائلۀ
بازتولیز نابمابم ها سمماه ها فمهنگی ،هز اصلی اهن مقال بود ،است.
نتاهج اهن پژوهش ،تفاوتها و نابمابم ها افماد در میزان مهارت ،ساواد اطالعااتی ،و
محتوا کاربمد فضا دهجیتال را ب عنوان شاخصی از نابمابم ها اجتمااعی هوشامنز،
آشاار کمد .اهن نتیج با هافتا ها پژوهشهاا ون درسان و ون دهاک ( )2107همگیتاا
( ،)2104کواسانی ( ،)2111بونفیازلی ( ،)2112عباساای کسابی و همااااران (،)0177
صاازقی و همااااران ( ،)0174حاجاسااماعیلی و کاااظمی ( )0179و صاازر ارحااامی و
همااران ( )0179هماهنگی دارد .های از نتااهج بسایار مهاو اهان پاژوهش اهان باود کا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .3درصورتیک میزان

 ،کمتم از  ،0/1ها

بیتتم از  10باشز ،رأ ب وجود هوخطی بین متغیمها مستقل میدهیو.

بمخوردار از سمماهۀ فمهنگای (تمکیبای از سامماهۀ فمهنگای عینیتهافتا  ،تجسازهافت  ،و
نهادهن شز )،نقش مهمی در تبیین میزان شاا اجتماعی هوشامنز دارد .با بیان روشانتم،
نابمابم دهجیتالی هوشمنز ک بازتابی از تناو و تمااهز در سااختار دستمسای ،مهاارت ،و
استفاد ،از فناور ارتباطی است ،محصاول نابمابم هاا اجتمااعی طوالنیمازت ،میازان
سمماه فمهنگی است؛ بنابماهن ،میتوان بیان کامد کا اهان هافتا مهاو ،تأهیزکنناز ،نظمها
بازتولیز نابمابم سمماه ها فمهنگی بوردهو است .بممبنا نظمهۀ بوردهاو میتاوان گفات،
فماهنز بازتولیاز شااا هوشامنز در اهان پاژوهش ،ناشای از اثامات تجمعای راهبمدهاا
سمماه گذار فمهنگی افماد ،منطق خا

آموزش فمهنگی ،و معیارها انتخابی کنتاگمان

در هک نظام اجتماعی است .نظام نابمابم ها موجود سمماهۀ فمهنگی ،شاا هوشمنز را
بازتولیااز کاامد ،و متااموعیت میبختااز .نااابمابم دهجیتااالی هوشاامنز ،آهن ا ا از منااابع
نابمابم ها افماد جامع در دنیا واقعای باا سامماه ها متفااوت اسات .همانگونا کا
اهگناتو ( ) 2109در مطالعۀ تجمبی خود نتان داد ،نابمابم و تفاوت در سمماهۀ فمهنگی،
خود را در نابمابم ها دهجیتالی هوشمنز نتان میدهز.
های دهگم از نتاهج اهن پاژوهش ،اهان باود کا در میاان ابعااد سامماه فمهنگای ،بعاز
عینیت هافتۀ سمماهۀ فمهنگی ،بیتتمهن تأثیم را بم شاا دهجیتالی داشت است .درواقاع ،باا
افزاهش سمماهۀ فمهنگی عینیتهافت  ،میزان استفاد ،از محتواها علمی ،دانتای ،و مهاارتی
محیط اهنتمنت نیز افزاهش میهابز .سمماهۀ فمهنگی عینیتهافت کا بیتاتم در اشایاء مااد
تجسو پیزا میکنز و وهژگی آن ب نوعی شاال اقتصااد هاو با خاود میگیامد ،در تبیاین
شاا هوشمنز از اهمیت بیتتم بمخوردار است .ب تعبیم بوردهو ،فهو سااختار و کاارکمد
جهان اجتماعی بزون فهو سمماه  ،ب وهژ ،سمماهۀ اقتصاد  ،ناممان است.
همچنین ،نتاهج ب دستآمز ،در اهن پژوهش نتان داد ،است ک بعز تجسزهافتۀ سمماهۀ
فمهنگی نیز بم شاا دهجیتالی تأثیمگذار است .اهن بعز از ابعاد سامماهۀ فمهنگای ،بخاش
جزاهیناپذهم از فمد است کا درنتیجاۀ تاالش ،تجمبا  ،و اساتعزاد او ب دسات میآهاز و
نیازمنز صم وقت بما آموختن ها آموزش دادن است و پاسازآن ،باا فامد عجاین شاز ،و
موجب رفتارها و منشها خاصی میشود.
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های دهگم از هافت ها مهو اهن پژوهش ،تأثیم کمتم بعز نهادهنۀ سمماه فمهنگی بم ابعاد
شاا دهجیتالی است .شاهز اهن مسئل ااب تعبیم بوردهواا ب اهن دلیل باشز ک هز افماد
از تحصیل و رسیزن ب جاهگا،ها علمی باال ،بیتتم کتماش بما دساتیابی با مناابع و
رسیزن ب موقعیت اجتماعی است تا کسب سمماه فمهنگی .اهن هافت میتوانز تأهیزگم اهان
نات باشز ک مزار آموزشی و شاهستگیها دانتگاهی بما دارنازگان آن اعتباار بااال و
سمماهۀ اقتصاد و نمادهن اهجاد نمیکنز .همچناین ،دارا باودن ساواد اطالعااتی ،کااربمد
حمف ا  ،ها مهارتها دهجیتالی ،کمتم با سمماهۀ فمهنگای نهادهن شاز ،هعنای باا مازار
تحصیلی ممتبط است .درواقع ،شاا  ،میان کسانی ر میدهز ک دارا سواد اطالعاتی و
فنی هستنز و آنهاهی ک اهن مهارت را نزارنز.
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چکیده

امروزه موضوع سرمایۀ اجتماعی موردتوجه بسییاری از اندیمیمندان در زوزههیای گونیاگون سیاسیی،
فرهنگی ،اجتماعی ،و اقتصادی است ،زیرا ارتقیای آن موجیر رشید و تعیالی شیاخ های گونیاگون
توسعه در جوامع میشود .البته باید تأکید کنیم که ارتقای سرمایه اجتماعی ،نیازمنید بسیتر مناسیبی از
تعامالت و ارتباطات بین افراد است ،زیرا شالودۀ اصیلی آن برپاییۀ ارتباطیات شیکل میگییرد و بیدون
ارتباطات ،تصور مفاهیمی همچون سرمایۀ اجتمیاعی بیمعنیا اسیت .امیروزه ،شیبکههای اجتمیاعی،
بهعنوان رسانه هایی فراگیر ،نقش بسزایی در ایجاد بسیتر مناسیر بیرای برقیراری ارتباطیات مییانفردی
دارند .پرسش اصلی این پژوهش ،این است که «چگونه میتوان از شبکههای اجتمیاعی بیرای ارتقیای
سرمایۀ اجتماعی بهره جست؟» برای پاسخ به این پرسش ،ابتدا ابعاد و مؤلفههای سیرمایه اجتمیاعی و
شبکههای اجتماعی را بررسی کردهایم ،تا براساس آن بتوانیم الگیویی بیرای ایین موضیوع ارائیه دهییم.
پژوهش زاضر به روش آمیخته و بیا تحلییل مصیازبههای انجامشیده بیا خبرگیان ،مهمتیرین ابعیاد و
مؤلفههای سرمایه اجتماعی و شبکههای اجتماعی را بهدست آورده و سپس با الگوسازی سیاختاری بیه
روش میکمک ،الگوی بهکارگیری شبکههای اجتماعی در راستای ارتقای سرمایۀ اجتماعی را ارائه داده
است .برپایۀ نتایج این پژوهش میتوان نتیجه گرفت ،دو مؤلفه گفتوگو و کسر اخبار و اطالعیات از
طریق شبکههای اجتماعی ،می تواننید تیأریر فراوانیی بیر ارتقیای سیرمایه اجتمیاعی و تقوییت اعتمیاد
اجتماعی و هنجارهای اجتماعی داشته باشند.
کلیدواژهها :شبکه اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،رسانه ،ارتباط میانفردی
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1گروه مدیریت رسانهای ،وازد بینالمللی کیش ،دانمگاه آزاد اسالمی ،جزیره کیش ،ایران
 .2گروه ارتباطات و مدیریت رسانه ،دانمگاه پیام نور ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)


 .3گروه مدیریت رسانه ،دانمگاه تهران ،تهران ،ایران

مقدمه

امروزه آگاهی از وضعیت و شیوۀ ارتقای سرمایۀ اجتماعی یکی از مسائل جوامعی است که
در پی رشد و توسعه همهجانبه هستند تا بتوانند از مواهر آن در راستای تحقق اهداف خود
بهره ببرنید .ارتقیای سیرمایۀ اجتمیاعی ،نیازمنید بسیتر مناسیبی از تعیامالت و ارتباطیات
میان فردی ارربخش است ،زیرا شالودۀ اصلی سرمایۀ اجتمیاعی بیر پاییۀ ارتباطیات شیکل
میگیرد و بدون ارتباطیات ،تصیور مفیاهیمی همچیون اعتمیاد اجتمیاعی بیمعنیا اسیت.
افزونبراین ،نوع ارتباطات در هر برههای از زمان ،در گرو نوع ابزار ارتباطی مرسوم و اررگذار
در آن جامعه است .اکنون تنوع و تکثیر وسیایل ارتبیاطی فزونیی یافتیه و انیواع جدییدی از
رسانهها ،مانند شبکههای اجتماعی پا به عرصۀ وجود گذاشتهاند که میتواننید دراینراسیتا
نقش تسهیلگری داشته باشند .اما مسئله اصلی این است کیه بیرای بیهکارگیری شیبکههای
اجتماعی در راستای ارتقای سرمایۀ اجتماعی چه الگویی را میتوان ترسیم کرد؟ زیرا بدون
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

982

دوره  ،41شماره 4
بهار 4111
پیاپی53

درنظر داشتن نقمۀ راه الزم ،نمیتوان برای آن برنامهریزی کرد.
استفاده از اینترنت و ابزار و نرمافزارهیای قابیلاجرا در محیی و ،،روزبیهروز افیزایش

مییابد و وابستگی افراد به آنها نیز بیمتر میشود .مفاهیمی همچون شبکههای اجتماعی،1

الیک ،2و فوروارد 3پیام تا چندی پیش مفاهیمی ناآشنا بودند ،اما امروزه با گسترش فناوری،
به مفاهیمی روزمره تبدیل شدهاند .برپایۀ گزارش پایگیاه علمیی ایاسآی 4دربیارۀ ضیریر
نفوذ اینترنت در کمور ،در سال  2111تعداد کاربران اینترنت زدود 211هزار نفر بودهانید
که در سال  2101این تعداد به  15میلیون و  111هزار نفر رسیده است؛ بیهبیان روشینتر،
در سال  2111تنها  3/4درصد از جمعیت کمور از اینترنت استفاده میکردند ،درزالیکه

پس از  01سال ،این نسبت به بیش از  11درصد رسید (علم جمیلی.)01 ،0331 ،
سرمایۀ اجتماعی ،مفهومی چندبعدی است که پژوهمگران ،آن را برای توضیی طیی
گستردهای از فرایندهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و سیاسی بهکار میبرند .این سرمایه
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

دارای ابعاد گوناگونی ،مانند اعتماد اجتماعی ،همبستگی اجتماعی ،ممارکت اجتمیاعی ،و
هنجارهای اجتماعی است
یکی از مهمترین و تأریرگذارترین ابزارهیا در زیوزۀ فییای و ،،شیبکههای اجتمیاعی
هستند که امروزه تنوع زییادی دارنید .کیارکرد و خیدمات ایین شیبکهها بهسیرعت درزیال
تغییروتحول است؛ بهگونهای که بسیاری از نیازها و خدمات روزمرۀ افیراد در ایین شیبکهها
عرضه میشود و تعیداد زییادی از افیراد جامعیه ،ورای قمیربندیهای اجتمیاعی ،در ایین
شبکهها عیویت دارند.
 41درصییید کیییاربران ایرانیییی ،عییییو شیییبکههای اجتمیییاعی هسیییتند و بیمیییترین
مصرفکنندگان ،بین  21تا  31سال سن دارند .ضریر نفوذ فیای مجیازی در اییران42 ،
درصد است و  03درصد استفادهکنندگان اینترنت ،کاربران تلفن همیراه هسیتند؛ ازایینرو،
ضریر نفوذ گوشیهای هوشمند در ایران 01 ،درصد است (مجیدی.)23 ،0334 ،
شبکههای اجتماعی ،بستر تسهیلکنندۀ ارتباطات میانفردی بهشمار میآیند .تعیامالت
انجامشییده در شییبکههای اجتمییاعی ،نییوعی ارتبییاط شییبکهای دارای ویژگیهییای ارتبییاط
میانفردی هستند .این ارتباط برپایۀ تعامل و گفتوگو در این فیا شکل میگیرد.
گفتوگو و انتقادپذیری از مهمترین ابزارهای تعامالت در شبکههای اجتمیاعی اسیت.
افراد در این شبکهها بیمتر با کسانی تعامل دارند که شناخت نسبی در میورد آنهیا دارنید و
ً
دارای عالیق نسبتا ممترکی هستند .این تعامالت میتواند در رواب زقیقی افراد نییز نقیش
داشته باشد و موجر استحکام یا تزلزل رواب شود.
هدف از ایجاد چنین شبکههایی ،سازماندهی انواع گروههای اجتماعی مجازی با تکییه
ً
ممترک غالبا سیاسیی ،اجتمیاعی ،و فرهنگیی در
بر اشتراکهای گوناگون ،رسیدن به هدف
ِ
دنیییای واقعییی ،گسییترش ممییارکتهای اجتمییاعی ،و همچنییین بهاشییتراک گذاشییتن
عالقهمندیها از سوی اعیا است؛ کارکردهایی کیه بیدون آن شیبکههیای اجتمیاعی معنیا
ندارند (الی و توربان.)2114 ،341 ،1

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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نتایج پژوهشهای انجامشده نمان میدهد ،امروزه درصد زیادی از جمعییت اییران در
یکییی از شییبکههای اجتمییاعی عیییویت دارنیید (سییجادی و دیگیران0330 ،؛ مختییاری و
شکربیگی0332 ،؛ ریازی و دیگران )0330 ،و برپاییۀ نتیایج پژوهشهیای انجامشیده در
مرکز افکارسنجی دانمجویان ایران ( )0334این عیویت بیه بییش از  11درصید رسییده
است .همچنین ،سنجش سرمایۀ اجتماعی مردم اییران (غفیاری )0330 ،بیا زجیم نمونیۀ
 00341نفر ،نماندهندۀ افول سرمایۀ اجتماعی در کمور است؛ درزالیکه بقا و پیمیرفت
هر جامعهای به میزان اعتماد اجتماعی اعم از اعتماد بینفردی ،بینگروهی ،و بین جامعه با
دولت وابسته است .برایناساس ،هدف اصلی پژوهش زاضر ،ارائۀ الگویی برای میدیریت
کاربرد شبکههای اجتماعی در راستای ارتقای سرمایه اجتماعی است.
دراینراستا اهداف فرعی پژوهش عبارتاند از:
 )0شناخت ابعاد ،مؤلفهها ،و شاخ های شبکههای اجتماعی؛
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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 )2شناخت ابعاد ،مؤلفهها ،و شاخ های سرمایۀ اجتماعی؛
 )3شناسایی و تعیین مؤلفههای دخیل در شبکههای اجتماعی برای ارتقای سرمایۀ اجتماعی؛
 )0شناسایی و تعیین نقش و رابطۀ هریک از شاخ ها با هم در قالر یک الگو.
بنابراین ،پرسش اصلی پژوهش این است که «چگونه میتیوان از شیبکههای اجتمیاعی
برای ارتقای سرمایۀ اجتماعی بهره جست؟» .برای پاسخگویی به این پرسش ،ابتدا مؤلفهها
و شاخ های سرمایۀ اجتماعی و شبکههای اجتماعی را شناسایی خواهیم کیرد تیا برپاییۀ
تعامل و گفتوگو در زوزۀ عمومی به الگیویی بیرای ارتقیای سیرمایۀ اجتمیاعی از طرییق
شبکههای اجتماعی دست یابیم.
 .2روش پژوهش

برای انجام این پژوهش از روش آمیخته بهره بردهایم .پژوهش زاضر بیهلحاظ هیدف ،کیاربردی
اسییت ،زی یرا در پییی اییین اسییت کییه بییا بررسییی الگوهییای گونییاگون ،الگییویی ب یرای ارتقییای
سرمایۀ اجتماعی از طریق شبکههای اجتماعی ارائه دهد .برای گردآوری و تجزیهوتحلیل دادهها
از روش ترکیبی و بهمنظور بررسی ابعیاد گونیاگون پیژوهش ،از دو تکنییک کمیی و کیفیی بهیره

بردهایم.
در این پژوهش در مرزلۀ نخست ،کتا،ها ،مقالهها ،گزارشها ،و پژوهشهای میرتب
بررسی شدند و سیپس در مرزلیۀ دوم ،مهمتیرین و اررگیذارترین مؤلفیهها و شیاخ های
سرمایۀ اجتماعی که میتوانند در شبکههای اجتماعی موجر ارتقای سرمایۀ اجتمیاعی در
جامعه شوند ،از طریق مصازبه با خبرگان زوزههای سرمایۀ اجتماعی و رسانه ،شناسایی و
به روش تحلیل تم ،ممخ

شدند .در مرزلۀ سوم ،مهمتیرین شیاخ های تأریرگیذار بیر

زوزۀ سرمایۀ اجتماعی و شبکههای اجتمیاعی برپاییۀ جیدول فراوانیی توصییفی ،توصیی
شدهاند .در مرزلۀ چهارم نیز نتایج الگوسازی ساختاری ،برپایۀ مؤلفههای ممخ شده از
سرمایۀ اجتماعی و شبکههای اجتماعی ارائه شده و خبرگان ،میزان ارتباط میان این مؤلفهها
با زوزه مربوطه را ممخ

کردهاند.

 .3جامعه آماری و حجم نمونه
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ارائه الگوی کاربرد
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کافی با موضوع شبکههای اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی آشینایی دارندییی بیهعنوان جامعیۀ
آماری پژوهش انتخا ،شدهاند.
شاخ های انتخا ،این خبرگان ،عبارت بودند از:
 )0آشنایی کامل با رسانه ،شبکههای اجتماعی ،و سرمایۀ اجتماعی؛
 )2قدرت و توان تحلیل پدیدههای اجتماعی و رسانهای؛
 )3آشنایی علمی و عملی مطلو ،با شبکههای اجتماعی؛
 )0آشنایی نسبی با روشهای علمییپژوهمی.
 )1مورداطمینان بودن.
زجم نمونۀ آماری این پژوهش در دو مرزله تعیین شد .مرزلۀ نخست ،بخیش کیفیی
پژوهش و انجام مصازبه با خبرگان ،و مرزلۀ دوم ،رتبهبندی شیاخ های بهدسیتآمده از
طریق مصازبههای خبرگان است .نمونۀ آماری خبرگان این پژوهش ،بهصورت گلولیهبرفی

از بییین اسییتادان دانمییگاه ،مراکییز پژوهمییی ،و علمییی مییرتب بییا سییرمایۀ اجتمییاعی و
شبکههای اجتماعی انتخا ،شدهاند؛ تعداد افراد تا جایی پیش رفت که به اشباع دیدگاههای
خبرگان انجامید .در این مرزله ،با  01نفر از خبرگان این دو زوزه مصازبه انجام شد.
در برخی موارد زجم جامعه به دالیلی معلوم نیست برای زل این ممیکل میی تیوان از

فرمول نمونه گیری کوهن 1استفاده کرد در روش نمونه گیری کوهن می تیوان زجیم نمونیه
الزم را بدست آورد.با توجه به اینکه زجم جامعۀ آماری خبرگان در زوزه سرمایۀ اجتماعی
و شبکههای اجتماعی نامعلوم است در این تحقیق از روش نمونهگیری کوهن استفاده شد.
در فرمول زیر ،مهمترین مؤلفهای که نیاز به برآورد دارد ،است که همان وارییانس نمونیۀ
اولیه است .برای محاسبۀ  ،تعدادی پرسشنامه توزیع شده و واریانس نمونۀ اولیه محاسبه
یک مقدار رابت است که به فاصلۀ اطمینان و سط خطا ( ) بسیتگی

میشود .مقدار
ً
دارد .معموال سط خطا را  1درصد یا  0درصد درنظر میگیرند؛ برای مثال ،اگر سط خطا
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یا سط معناداری ،برابر  1درصد درنظر گرفته شود ،سط اطمینان برابر بیا  31درصید ،و
درنتیجه،

با توجه به جدول آماری 0/35 ،خواهد بود (این جدولها در پایان کتا،های

آمار وجود دارند) .مقدار نیز برپایۀ همان سط خطا یا برابر 1/11درنظر گرفتیه میشیود
(زبیبی.)0332 ،
در سط خطای

محاسبه شده و برابیر  0/35اسیت .مقیدار نییز براسیاس

همان سط خطا یا برابر  1درصد درنظر گرفته شده است .مقدار یییکه همیان وارییانس
نمونۀ اولیه استیی  1/1143بهدست آمده است .بهاینترتیر ،میزان زجم نمونیه 31 ،نفیر
محاسبه شد.
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 .4ابزار گردآور دادهها
ِ

در پژوهش زاضر ،با توجه به پرسش پژوهش ،از رایجترین روشهیای گیردآوری دادههیا،

یعنی روشهای اسنادی و کتابخانهای ،روش مصازبه ،و پرسیشنامه اسیتفاده شید ،تیا بیا
تجمیع نتایج این دادهها بتوانیم به پرسشهای پژوهش پاسخ دهیم .گفتنی است ،دادههیای
پژوهش ،در دو بخش کمی و کیفی گردآوری شدهاند.
بخش کیفی :دادههای مربوط به این بخش از طریق مطالعۀ کتا،ها ،مقالهها ،رسیالهها،
پژوهشهییا ،و گزارشهییای موجییود ایرانییی و خییارجی در زوزههییای سییرمایۀ اجتمییاعی و
شبکههای اجتماعی گردآوری شدهاند.
بخش کمی :این بخش دربردارندۀ دو پرسشنامه بود؛ در پرسشنامۀ نخست ،از خبرگان
درخواست شد که شاخ های بهدستآمده از مصازبه را برپایۀ طی لیکیرت امتییازدهی
کنند و در پرسشنامۀ دوم ،از خبرگان درخواست شید کیه مؤلفیههای امتیازدهیشیده را در
قالر یک جدول ماتریسی ممخ

کنند.
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 .5تجزیهوتحلیل دادهها

پس از دریافت نتایج ،پژوهمگر با یکسری اطالعات خام روبهرو است که میتوان آنها را
تفسیر و تحلیل کرد .در پژوهش زاضر ،برای ممخ
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کردن شاخ ها از روش تحلیل تم

استفاده شده است.
زمانی از روش تحلیل ِتم استفاده میکنیم که پژوهمگر شاخ های مهم را درنظر گرفتیه

باشد .این روش تحلیلی ،دربردارندۀ یک نظام آمدوشد دائمیی در مییان دادههیای پیژوهش و
چکیده کدها و همچنین ،تحلیل دادهها است .نوشتن تحلییل از ابتیدای همیان مرزلیه آغیاز
میشود .همچنین ،هیچ روش یگانیهای بیرای آغیاز مطالعیات در آن وجیود نیدارد (بیراون و
کالرک.)45 ،2115 ،1

در ادامه پس از تعیین میمونها و زیرمیمونها ،در قسمت کیفی پژوهش ،و با اسیتفاده

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

از روش تحلیل محتوا شاخ های تحقیق به دست آمد.
سپس ،از خبرگان درخواست شد که ارتباط میان این مؤلفهها با هیم را ممیخ

کننید.

بهاینترتیر ،مؤلفههای سطرها ،تأریرگیذار و مؤلفیههای سیتون ،تأریرپیذیر هسیتند .مییزان
ارتباط ،با اعداد بین صفر تا سه سنجیده میشود .عیدد «صیفر» بهمنزلیه «بیتیأریر» ،عیدد
«یک» بهمنزلۀ «تأریر ضعی » ،عدد «دو» بهمنزلۀ «تأریر متوس » ،و سرانجام ،عدد «سیه»
بهمنزلۀ «تأریر زیاد» ،و گزینۀ « » بهمعنای «رابطۀ بالقوه» بین متغیرها است؛ بنابراین ،اگیر
تعداد متغیرهای شناساییشده ،باشد ،یک ماتریس
متغیرها بر یکدیگر ممخ

بهدست آمده که در آن ،تیأریرات

شده است و برپایۀ این نتایج ،الگویی را بیرای پاسیخگویی بیه

پرسش اصلی پژوهش ارائه خواهیم داد.

مصازبه های خبرگان با استفاده از نرمافزار کیفی مکسکیودا 1تحلییل شید .در میورد
ابعاد سرمایه اجتماعی ،سه ُبعد خرد ،میانی ،و کالن درنظر گرفته شیدند .برپاییۀ دییدگاه
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خبرگان ،مهمترین مؤلفههای سرمایه اجتماعی را می توان در قالر چهیار مؤلفیۀ اعتمیاد
اجتماعی ،ممارکت اجتمیاعی ،همبسیتگی اجتمیاعی ،و هنجارهیای اجتمیاعی درنظیر
گرفت .همچنین ،شاخ های سرمایۀ اجتماعی پس از تلفیق به لحاظ میمون ،در قالر
 31شاخ

استخراج شدند .در این بخش ،مؤلفه های اصلی برپایۀ پژوهشهای پیمین و

تحلیل مصازبه های خبرگان پژوهش با استفاده از روش تحلیل اررات متقابل در نرمافیزار
ر
ر
سیرمایه
مؤلفیه
میکمک واکاوی شدهاند .پسازآن ،یک ماتریس ( 01*01شیامل چهیار
اجتماعی و شش مؤلفۀ شبکه های اجتماعی) طرازی و از خبرگان پژوهش خواسته شد که
میزان تأریرگذاری هریک از این مؤلفه ها را از بین چهار گزینه انتخا ،کنند.
در ادامه ،نتایج بهدستآمده از این دادههیا ،بررسیی و تحلییل شیدند .براسیاس نتیایج
بهدستآمده از ماتریس اررات مستقیم ،متغیرها در یک جدول ( 01*01در مجمیوع تعیداد
 45متغیر) برای پاسخگویی خبرگان وجود داشت .تحلیل اولیۀ دادهها نمان میدهد که 00
خانه بیتأریر 04 ،خانه تأریر ضعی  21 ،خانه تأریر متوس  35 ،خانه تأریر زییاد و  1خانیه
تأریر بالقوه داشتهاند و درجۀ پرشدگی دادهها  45درصد بود کیه نمیاندهندۀ رواییی بیاالی
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

تکمیل پرسشنامه ،از سوی خبرگان است.
جدول  .4توزیع تفسیر ماتریس اثرات مستقیم متغیرها
متغیر

مجموعه سطرها

مجموعه ستونها

اعتماد اجتماعی

04

21

ممارکت اجتماعی

01

04

همبستگی اجتماعی

01

04

هنجارهای اجتماعی

05

20

گفتوگو و ارتباط با دیگران

20

01

تفری و سرگرمی

01

01

آموزش و یادگیری

03

04

تجارت الکترونیک

01

04

انجام امور کاری

00

04

کسر اخبار و اطالعات

23

00

جمع کل

041

041

در تحلیییل ماتریس جییدول متقاطع ،میتییوان گفییت ،جمع اعداد سطرهای هر مؤلفییه،
میزان تأریرگذاری و جمع ستونی ،میزان تأریرپذیری آن مؤلفه از مؤلفههای دیگیر را نمیان
میدهیید .برایناسییاس ،نتایج بهدسییتآمده در اییین ماتریس ،نمییاندهندۀ اییین اسییت کییه
متغیرهای گفتوگو و ارتباط با دیگران ،کسر اخبار و اطالعات ،آموزش و یادگیری ،تفری
و سرگرمی ،تجارت الکترونیک ،و انجام امور اداری در زوزۀ شبکههای اجتماعی ،بهترتیر
دارای بیمیترین تأریرگیذاری و همچنیین ،در زییوزۀ سیرمایه اجتمیاعی ،متغیرهیای اعتمییاد
اجتماعی ،همبستگی اجتماعی ،هنجارهای اجتماعی ،و ممارکت اجتماعی دارای بیمترین
تأریرگذاری بودهاند.
افزون براین ،متغیرهای آمیوزش و ییادگیری ،تجیارت الکترونییک ،انجیام امیور اداری،
گفت وگو و ارتباط با دیگران ،تفری و سرگرمی ،و کسر اخبار و اطالعات از دیگران ،دارای
کمترین میزان تأریرپذیری بودهاند.
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گفتگووارتباط با دیگران

کسر اخبار و اطالعات

آموزش و یادگیری

همبستگی اجتماعی

اعتماد اجتماعی

تفری و سرگرمی
تجارت الکترونیک

هنجارهای اجتماعی
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نمودار  .4تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها

برای بررسی وضعیت تأریر مستقیم متغیرهای پژوهش بر یکدیگر ،از آزمیون (

) در

نرمافزار میکمک استفاده شده است .این آزمون ،تأریرات مسیتقیم متغیرهیا بیر یکیدیگر را
نمایش میدهد.
شاخ های تأریرگذار :نقمۀ پراکنش شاخ ها نماندهندۀ ایین اسیت کیه دو مؤلفیۀ
گفتوگو و ارتباط با دیگران و کسر اخبار و اطالعات ،تیأریرگذارتیرین شاخ ها در ایین
سیستم هستند .این شاخ ها بیمترین تأریرگذاری و کمتیرین تأریرپیذیری را از مؤلفیههای
دیگر دارند.
شاخﺺهای تأثیر پذذریر :مؤلفییههای اعتمییاد اجتمییاعی و هنجارهییای اجتمییاعی ،دارای
تأریرگذاری پایین و تأریرپذیری بسیار باالیی هستند.
شاخﺺهای مستقﻞ و مستثنا :مؤلفههای آموزش و یادگیری ،تفری و سیرگرمی ،تجیارت

الکترونیک ،همبستگی اجتماعی ،و مماکت اجتماعی ،جزء مولفیههای مسیتقل هسیتند و
مفهوم آن این است که این مؤلفهها از مؤلفههای دیگر ،تأریر زییادی نمیگیرنید و بیر سیایر
مؤلفهها نیز تأریر کمی دارند.

گفتوگو و ارتباط با دیگران

کسر اخبار و اطالعات

آموزش و یادگیری

اعتماد اجتماعی

تفری و سرگرمی
تجارت الکترونیک

هنجارهای اجتماعی

ممارکت اجتماعی

همبستگی اجتماعی

انجام امور کاری

نمودار  .2اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها

در الگوسازی ساختاری به روش میکمک ،افزونبر آزمون اررات مستقیم ،آزمون اررات
غیرمستقیم متغیرها نیز برای بررسی موضوع الزم است .بههمینسبر ،با استفاده از آزمیون
این مورد بررسی شد.
شاخ های تأریرگذار :نقمۀ پراکنش شاخ ها نمایانگر این مطلر است که دو مؤلفۀ
گفتوگو و کسر اخبار و اطالعات ،تأریرگذارترین شاخ ها در این سیسیتم هسیتند .این
شاخ ها بیمترین تأریرگذاری و کمترین تأریرپذیری را از مؤلفههای دیگر دارند.
شاخ های تأریرپییذیر :مؤلفییههای اعتمییاد اجتمییاعی و هنجارهییای اجتمییاعی ،دارای
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تأریرگذاری پایین و تأریرپذیری بسیار باال مؤلفههای وابسته در سیستم هستند.
شاخ های مسیتقل و مسیتثنا :مؤلفیههای تفییری و سیرگرمی ،تجیارت الکترونیییک،
همبستگی اجتماعی ،و ممارکت اجتماعی ،جزء مولفههای مستقل هستند؛ بیهاینمعنا کیه
این مؤلفهها از مؤلفههای دیگر تأریر زیادی نمیگیرند و همچنین ،بر مؤلفههای دیگر تیأریر
کمی دارند.
شاخ های گسسته :مؤلفههای آموزش و یادگیری جزء این مؤلفهها بهشمار میآیند که
میتوان آنها را از این مجموعه خارج کرد.
 .6یافتهها

پرسش اصلی این پژوهش این بود که چگونه میتوان از شبکههای اجتماعی بیرای ارتقیای
سرمایه اجتماعی بهره جست؟ برای پاسخ بیه ایین پرسیش ،چنید پرسیش فرعیی مطیرو و
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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بررسی شدند.
سرمایۀ اجتمیاعی را میتیوان از مهمتیرین عوامیل رشید و ارتقیای هیر جامعیهای در ابعیاد
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،و اجتماعی دانست و بههمیندلیل ،دانممندان زوزههای گوناگون،

ابعاد و روشهای توسیعه آن را بررسیی کردهانید؛ بیهعنوان نمونیه ،اسیتونز 1بیه نقیل از بوردییو

2

( )0313با هدف تأمین سرمایه اقتصادی ،لین )2110( 3با هدف تأمین منیابع نهفتیه در روابی

موجود ،کلمن )0345( 4با هدف تأمین سرمایه انسانی ،و پاتنام )0341( 5و فوکویاما)0313( 6
با هدف تأمین دموکراسی کارآمد و توسعه اقتصادی به بررسی این موضوع پرداختهاند.
 .6-1بررسی جایگاه مؤلفهها و شاخصهای سرمایه اجتماعی

در پژوهش زاضر ،سرمایۀ اجتماعی برپایۀ پژوهشهای پیمین و دسیتهبندیهای گونیاگون
انجامشده در این زوزه در سه ُبعد خرد ،میانی ،و کالن بررسی شد کیه ایین دسیتهبندی بیا
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

.

نتایج پژوهش غفاری ( )0330همخوانی داشت .پس از مصیازبه بیا خبرگیان و شناسیایی
مؤلفهها و شاخ های سرمایه اجتماعی ،درمجموع 31 ،مییمون بیا اسیتفاده از تحلییل
کیفی از طریق روش تحلیل تم برای شناسایی ابعاد سرمایۀ اجتماعی ممخ

شد .خبرگان

در این پژوهش ،مهمترین مؤلفههای سرمایه اجتماعی را شامل اعتماد اجتماعی ،ممارکت
اجتماعی ،همبستگی اجتماعی ،و هنجارهای اجتماعی دانسیتهاند کیه ایین شیاخ ها بیا
دادههای پژوهشهای رجبی فرجاد و مالیری ( ،)0313پاتنام ( ،)0341و توسلی ()0342
همخییوانی داشییت .برپایییۀ نتییایج پییژوهش 3 ،شییاخ سییرمایۀ اجتمییاعی در ُبعیید خییرد
سرمایه اجتماعی بهدست آمد که این سط از سرمایۀ اجتماعی بیمیتر دربردارنیدۀ ارتبیاط
میانفردی و در بستر محلی تحقیق مییابید .ایین نیوع ارتبیاط براسیاس الگیوی ارتباطیات
میانفردی ارربخش ،که توس فرهنگی ( )0341مطرو شده است ،دارای دو ویژگی همدلی
و زمایتگری بود ،زییرا ایین دو ویژگیی در گروههیای کوچیک بیمیتر امکیان تبلیور دارد.
همچنییین ،در ُبعیید میییانی سییرمایۀ اجتمییاعی 3 ،شییاخ ممییخ شیید .اییین سییط از
سرمایۀ اجتماعی ،زد فاصل ُبعد خرد و کالن سرمایه اجتماعی است و در سط گروههای
محلی و محل زندگی افراد ،قابللمس است .چنانچه سرمایۀ اجتماعی از سط میانی عبور
کرده و به سط کالن گرایش پیدا کند ،میتوان به ارتقا و رشد آن امیدوار بود .خبرگان بیرای
سرمایۀ اجتماعی در سط کالن نیز  02شاخ

درنظر گرفتهاند کیه عیالیترین نیوع آن در

سط جامعه تبلور مییابد و میتوان نتایج آن را در زوزههای اقتصادی ،سیاسی ،و فرهنگی
مماهده کرد .در این سط  ،اعتماد نهادی و اعتماد به زکومت (غفاری و ازکیا )0340 ،نیز
شکل میگیرد .دولتها در این سط از سرمایۀ اجتماعی میتوانند با ایجاد بستر مناسیر،
زمینۀ برقراری ارتباط ارربخش میان نخبگان ،انجمنهای مردمنهاد ،و مردم ،را فراهم کنند.
 .6-2بررسی جایگاه مؤلفهها و شاخصهای شبکههای اجتماعی

در پژوهش زاضر ،شبکههای اجتماعی بهعنوان پل ارتباطی برای ایجاد تعامل و گفیتوگو
بین کاربران و انتمار تولیدات رسانهای افراد با توجه به نتایج بخش کمیی و کیفیی ،درنظیر
گرفته شده اسیت .برپاییۀ نتیایج بهدسیتآمده در پژوهشهیای پیمیین (خجسیته0335 ،؛
سنندجی0331 ،؛ وازدیفرد )0332 ،و دیدگاههای خبرگان ،ابعیاد شیبکههای اجتمیاعی
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تولید محتوا ،نمر محتوا ،و مصرف محتوا درنظر گرفته شدهاند.
با توجه به ساختار شبکههای اجتماعی و دیدگاههای خبرگان ،شیش مؤلفیۀ گفیتوگو و
ارتباطییات بییا دیگ یران ،آمییوزش و یییادگیری ،تجییارت الکترونیییک ،تفییری و سییرگرمی،
دریافت اخبار و اطالعات ،و انجام امور کاری ،بهعنوان مؤلفههای شبکۀ اجتمیاعی درنظیر
گرفته شدند .خبرگان برای مؤلفۀ تولید محتیوا در شیبکههای اجتمیاعی ،هفیت شیاخ

را

برشمردهاند .تولید محتوا در این شبکهها نسبت به رسانههای پیمین آسیانتر اسیت و افیراد
بیمتری می توانند در این بستر ،محتوا تولید کنند ،اما باید درنظر داشت که تولیید محتیوا در
این شبکهها از ویژگی اقناعی نیز برخوردار اسیت و تولیدکننیدگان ،بیهفرض تولیید هرگونیه
محتوای رسانهای نمیتوانند امیدوار باشند که مخاطبان زیادی را جذ ،کنند.
ُ
خبرگان برای سنجش مؤلفۀ توزیع محتوا ،تعداد نه شاخ را درنظیر گرفتهانید .امیروزه
توزیع محتوا بهکمک فناوری موجود در شبکههای اجتماعی بهآسیانی امکانپیذیر اسیت و
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

917

دوره  ،41شماره 4
بهار 4111
پیاپی53

افراد بهرازتی میتوانند محتوای میوردنظر خیود را توزییع کننید .همچنیین ،خبرگیان بیرای
مصرف محتوای رسانهای در بستر شبکههای اجتماعی به همت شیاخ

اشیاره کردهانید.

مصرف رسانه ای تا زدود زیادی معطوف به عالیق و سلیقۀ شخصیی افیراد اسیت و مییزان
دسترسی و زمان استفاده ،از مؤلفههای تأریرگذار بر مصرف رسانهای بهشمار میآیند.
 .7بحث و نتیجهگیری

امروزه شبکه های اجتماعی از محبوبیت زیادی برخوردارند؛ مخاطبان در ایین شیبکهها بیا
یکدیگر تعامل میکنند و عیو گروههای مجازی گوناگونی میشوند و این گروهها بیهنوعی
سبر همبستگی فکری افراد نیز میشوند .شبکههای یادشیده روزبیهروز درزیال گسیترش
هستند؛ تولید و عرضه محتوا در این شبکهها برخالف رسیانههای پیمیین ،نیازمنید داشیتن
ً
ابزار ارتباطی پیچیدهای نیست و این کار بهآسانی و با دانش کمتری انجام میشیود و تقریبیا
همۀ کاربران این شبکهها میتوانند برای تولید و انتمار محتوا اقدام کنند.
در فیای مجازی و در بستر شبکههای اجتماعی ،شاهد ممارکتهای مردمی گوناگونی
ییاز کمپینهای محی زیستی گرفته تا تمیکلهای سیاسیییی هسیتیم .کیاربران شیبکههای

اجتماعی بهنوعی در راستای رسیدن به اهداف خود تالش میکنند و این تالشهیا در بسیتر
تعامالت بینفردی ارربخش و در قالر گفتوگو انجام میشود .شبکۀ اجتماعی به کیاربران
زق ایجاد تجمع و گردهمایی و ابراز عقیده در زوزۀ سیاسی و اجتماعی را میدهد.
این شبکهها ،امکان گفتوگو و تعامالت انسانی و اجتماعی را فراهم میکنند و بهنوعی
در ایجاد رواب فردی ارربخش ،تأریرگذارند .انتقاد و نقدپذیری و گفتوگوی مسیالمتآمیز
از مهمترین مبانی تعامالت در شبکههای اجتمیاعی ،بیهویژه در سیط ارتبیاط مییانفردی
ارربخش ،بهشمار می آیند .در این سط  ،افراد ،بیمتر با کسانی رابطه دارند که در مورد آنها
ً
شناخت نسبی دارند و دارای عالیق نسبتا ممترکی هستند .این تعامالت میتواند در روابی
زقیقی افراد نیز نقش داشته باشد و موجر استحکام یا تزلزل آن شود.
گفتوگو و ارتباط با دیگران یکی از مهمترین کارکردهای شبکههای اجتمیاعی اسیت و ایین
شبکهها همواره بهعنوان بستری برای تعامل و گفتوگوی اجتمیاعی شیناخته میشیوند .در ایین
پژوهش این نتیجه بهدست آمد که شبکههای اجتماعی بهرغم داشتن معایر میتوانند بیه نمیر و
ارتقای سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن کمک کنند .این رویه با گسترش سواد رسانهای در جامعیه از
سوی دولتها و باز گذاشتن گذرگاههای تعامل و گفیتوگو بیین میردم ،نهادهیای غیردولتیی ،و
نخبگان ،امکانپذیر خواهد شد و در این زمینه دولتها میتواننید بیا ارائیه زمایتهیا و ایجیاد
قوانین و مقررات مناسر و زذف قوانین دستوپاگیر ،نقش تسهیلکنندهای داشته باشند.
سرمایۀ اجتماعی بر پایۀ ارتباطیات اسیتوار اسیت .بیمیتر مفیاهیم سیرمایه اجتمیاعی،
همچون ممارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی ،بدون توجه بیه ابیزار ارتباطیات کیه الزمیۀ
رواب بینانسانی است ،قابلارائه و بحث نیستند .ابزارهای ارتباطی در هر برههای از زندگی
بمر ،از دیرباز تاکنون ،بهکمک فناوریهای موجود ،شکلهای گوناگونی داشتهاند .زمیانی،
نمریهها ،رسانۀ فراگیر بودهاند ،در زمان دیگیری ،رادییو و تلویزییون ،و اکنیون ایین رسیانۀ
جدید ،شبکههای اجتماعی است که فراگیری و گسیتردگی آن نییز درزیال افیزایش اسیت.
سرمایۀ اجتماعی در سایۀ تعامالت و ارتباطات شکل میگیرد ،اما باید توجه داشت که هیر
ً
نوع ارتباط و تعاملی ،لزوما نتایج مثبت و ارربخمی نخواهد داشت.
همچنین ،گفتوگو و تعامل در بستر شبکههای اجتماعی میتواند موجر ارتقای ابعیاد
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سرمایۀ اجتماعی در سه بعد خرد ،میانی ،و کالن و سرانجام ،موجر تقویت مؤلفیههای آن
همچییون اعتمییاد اجتمییاعی ،ممییارکت اجتمییاعی ،همبسییتگی اجتمییاعی ،و هنجارهییای
اجتماعی شود .البته باید درنظر داشت که شرط اولیۀ ورود به هر گفتوگویی ،اعتماد است.
تا پایههای اولیۀ اعتماد در سطوو گوناگون شکل نگیرد ،گفیتوگویی انجیام نمیشیود .بیا
تقویت این اعتماد میتوان یکی از مهمترین مؤلفههای سرمایه اجتماعی را تقویت کیرد .از

دیدگاه فرهنگیی ( )0341و ییورگن هابرمیاس )0341( 1بیرای تحقیق ایین امیر ،بیه چنید
پیش زمینه نیاز داریم .از بعد ارتباطی و از دیدگاه دکتر فرهنگی ،ایین نیوع ارتبیاط هنگیامی
به سامان خواهید رسیید کیه ارتبیاط ایجادشیده در ایین زمینیه ،از نیوع اریربخش آن دارای
ویژگیهای گمودگی ،همدلی ،زمایتگری ،مثبتگرایی ،و تساوی باشد.
با توجه به نتایج این پژوهش یی که نمایانگر ارتباط زیاد بین مؤلفۀ گفتوگو و ارتبیاط بیا
دیگران در شبکههای اجتماعی و مؤلفه اعتماد اجتماعی استیی میتوان نتیجیه گرفیت کیه
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تعامالت ارتباطی در این بستر ارتباطی میتوانند تأریر زیادی بر ارتقیای سیرمایۀ اجتمیاعی
داشته باشند .چنانچیه از ُبعید کیالن بیه موضیوع سیرمایه اجتمیاعی در زیوزۀ شیبکههای
اجتماعی بنگریم نییز درمیییابیم کیه تعامیل و گفیتوگویی کیه تیا پییشازاین بهصیورت
تکگویی و یکسویه از سوی جوامع و از طریق رسانهها وجیود داشیت ،امیروزه بیهکمک
شبکههای اجتماعی ،به گفتوگویی دوسویه تبیدیل شیده اسیت و جوامیع همیواره تیالش
میکنند تا سط سرمایۀ اجتماعی ارتقا یابد تا بهکمک آن بتواننید از مزاییای هنگفیت ایین
سرمایه در برنامهها و اهیداف خیود بهیره ببرنید و بیه شیکلهای گونیاگونی در شیبکههای
اجتماعی زیور یابند.
 .8پیشنهادهای پژوهش

با توجه به اهمیت مؤلفههای گفتوگو و ارتباط با دیگران و کسیر اخبیار و اطالعیات کیه
تأریرگذارترین مؤلفههای بهدستآمده (در پژوهش زاضر) بر مؤلفههای سیرمایۀ اجتمیاعی
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

بودند ،پیمنهادهای زیر برپایۀ پژوهشهای نظری و تحقیقات کیفی و کمی ارائه میشود:
در راستای تولید محتوای رسانهای در شبکههای اجتماعی ،باید به تناسر تولید محتیوا بیا
نیازهای بهروز مخاطر (در قالر دو مؤلفۀ گفیتوگو و ارتبیاط بیا دیگیران و کسیر اخبیار و
اطالعات در شبکههای اجتماعی) برای ارتقای سرمایۀ اجتماعی بهگونهای جدی توجه شود.
بهکارگیری فناوریهای نوین در تولید محتوا (در قالر دو مؤلفۀ گفتوگیو و ارتبیاط بیا
دیگران و کسر اخبار و اطالعات در شبکههای اجتماعی) برای ارتقای سرمایۀ اجتمیاعی،
موجر ارربخمی و جذ ،بیمتر مخاطر میشود و توجه به این موضیوع در تولیید محتیوا
ضروری است.
در راستای جذ ،و توجه بیمتر مخاطبان ،مناسر است که برای نمر محتوای تولیدی ،بیه
ابتکار و خالقیت در توزیع محتوا (در قالر دو مؤلفۀ گفتوگو و ارتبیاط بیا دیگیران و کسیر
اخبار و اطالعات در شبکههای اجتماعی) بهمنظور ارتقای سرمایۀ اجتماعی توجه شود.
ضروری است که امکان دسترسی به محتوا (در قالر دو مؤلفیۀ گفیتوگو و ارتبیاط بیا
دیگران و کسر اخبار و اطالعیات) در شیبکههای اجتمیاعی در راسیتای ارتقیای سیرمایۀ
اجتماعی ،برای همۀ کاربران زاضر در یک گروه اجتماعی وجود داشته باشد.
توجه به ازساسی بودن محتیوای مصیرفی (در قالیر دو مؤلفیۀ گفیتوگو و ارتبیاط بیا
دیگران و کسر اخبار و اطالعیات) در شیبکههای اجتمیاعی در راسیتای ارتقیای سیرمایۀ
اجتماعی ،میتواند اررات مثبتی بر رسیدن به اهداف تولیدکنندگان و توزیعکننیدگان داشیته
باشد و باید به این شاخ

توجه شود.

هدف کاربران از زیور در شیبکههای اجتمیاعی ،برطیرف کیردن نیازهیای گونیاگونی
است .الزم است به برآورده شدن نییاز کیاربران شیبکههای اجتمیاعی (در قابیل دو مؤلفیه
گفتوگو و ارتباط با دیگران و کسر اخبار و اطالعات) در راستای ارتقای سرمایۀ اجتماعی
توجه شود.
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دریافت0900/09/90 :؛ پذیرش0900/05/52 :

چکیده

نوآوریها و درررونیهای فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ،جهان را تغییر داده است؛ در چنین شرایطی
رسانهها ،دنیای جدید را کنترل میکنند و بسیاری از مناسبات انسوان ،بهوسویهه فناوریهوای رسوانهای
نوین هدایت میشود .افزونبراین ،استفاده از شبکههای اجتماعی ،بهسرعت درحال رشود اسوت و بوه
حوزههای رونارون زندری بشر کشیده شده است .در میان انواع کاربران اینستاررا  ،کودکان و نوجوانان،
بیشتر از همه از رسانهها تأثیر میپذیرند؛ بنابراین ،توجه به مسئهۀ سواد رسانهای اهمیت مییابود و ایون
نقطۀ تمرکز پژوهش حاضر است .سواد رسانهای ،نیازمند آموزش است و بههمینسبب ،توجه بوه ارائوه
یک الگوی رسانهای منسجم و هدفمند در فضوای رسوانهای احاطهشوده بوا انوواع سوهبریتیها و انوواع
محتواهای رنجاندهشده در شوبکۀ اجتمواعی اینسوتاررا  ،اهمیوت دارد .پژوهشوگران در ایون پوژوهش
اکتشافی تالش کردهاند ،بهکمک نظر خبرران ،یک الگوی سواد رسانهای برای دختوران نوجووان کواربر
اینستاررا عرضه کنند .در این پژوهش از روش دلفی استفاده شده و جامعوۀ موردمطالعوه از خبرروان و
استادان حوزۀ ارتباطات و سواد رسانهای انتخاب شدهاند؛ بهاینترتیب که پس از انتخاب هشوت نفور و
ررفتن موافقت آنها برای عضویت در کاررروه دلفی ،مراحول بعودی دلفوی نیوز برپایوۀ همکواری ایون
متخصصان پیش برده شده اسوت .سورانجا  ،الگووی مطهووب سوواد رسوانهای در قالوب پون محوور
شناختی ،فناورانه ،آموزشی ،پژوهشی ،و سیاسترذاری ،سازماندهی شد.
کلیدواژهها :سواد رسانهای ،شبکههای اجتماعی ،اینستاررا  ،سهبریتی

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 .1رروه مدیریت رسانه ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2رروه عهو ارتباطات اجتماعی ،ارتباطات اجتماعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)


مقدمه

شاید بتوان رفت ،مهمترین تغییرات چند دهۀ اخیر که تأثیر شگرفی بر هموۀ وجووه زنودری
انسانها داشتهاند ،نوآوریها و درررونیهای فناوریهوای اطالعواتی و ارتبواطی اسوت کوه
جهان را درررون کرده و چیزهایی را در جهان قرن بیستویکم ممکن کردهانود کوه پویشتور
امکانپذیر نبوده است .این پیشرفتهای تند و چشومگیر ،از بسویاری جنبوهها ،بور زنودری
فرهنگی تأثیر رذاشته و سبب عالمریر شدن دانش و ارتباطات و رسترش رسانهها و کاربری
آنها شدهاند .درواقع ،بهتر است بگوییم ،دنیای جدید بهوسیهۀ رسانهها کنتورل میشوود و
بسیاری از مناسبات انسان (اعم از فرهنگ ،اقتصاد ،سیاست ،و )...بوهوسویهه فناوریهوای
رسانهای نوین هدایت میشوود (رجبوغهوو .)0 ،8102 ،1کاربسوت شوبکههای اجتمواعی،

بهعنوان پدیدهای برآمده از ایون فناوریهوا ،بوهتنودی درحوال رشود اسوت و در حوزههوای
رونارونی رسترش یافته است .امروزه این امکان برای افوراد پراکنوده در سراسور کوره زموین
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وجود دارد که بهکمک جهانیسازی و دیجیتالی شدن ،از این امکانات بهره ببرنود (شون 2و

همکاران .)8 ،8181 ،در دهههای اخیر ،مرد دنیا با پدیدۀ فراریر شدن رسانههای جمعی
و پیشرفت فناوریهای نو ین ارتباطی در جامعه روبهرو شدهاند .این پدیده توانسوته اسوت،
بخش زیادی از زندری روزمرۀ آنها را دربر ریرد و بهعنوان مهمتورین راه ارتبواطی آنهوا بوا
جهان پیرامون ،به همۀ حوزههای خصوصوی و عموومی زنودری آنهوا ،از دیون ،اخوال  ،و
سیاست ررفته تا اجتماع و فرهنگ ،رخنه کند .نتای پژوهشهای انجا شده نشان میدهد،
در شرایط عادی ،نزدیک به  11درصد از زمان روزانۀ افراد ،بهنوعی در تعامول بوا رسوانهها
صرف میشود (صهواتیان ،حسینی ،و معتضدی.)21 ،0932 ،
حضور رسترده در این شبکههای اجتماعی ،پیامدهای ماندراری برای ذهن و باورهوای
مخاطبان دارد که یکی از آنها ،پدیدۀ سهبریتیهای اینستاررامی است کوه در بیشوینۀ توأثیر
خود بر مخاطبان ووبهویژه نوجوانانوو عمل میکنند .درواقع ،در ایران در سوالهوای اخیور،
شبکههای مجازی ،اصهیترین میدانداران فرهنگ شهرت بودهاند .در میان انواع شبکههای
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

مجووازی ،اینسووتاررا بووهدلیوول فووراهم ک وردن امکووان برخووورداری از صووفحۀ شخصووی،
همخوانسازی ویدیو و عکس ،رفتورو ،و جذب مخاطب ،مناسبترین شبکۀ اجتمواعی
برای رسترش فرهنگ شهرت بهشمار میآید .اررچه در ایوران ،شوهرت ،تنهوا بوه مجموعوۀ
اینستاررا محدود نیست ،مجموعۀ سهبریتیها ،خردهسهبریتیها ،مخاطبان ،سبک زنودری
سهبریتیها ،و ارزشها و نگرشهای این فرهنگ ووکه بخش مهمی از فرهنگ شهرت ایرانی
را تشکیل میدهندوو همگی در این شبکۀ اجتماعی ،عمل میکنند و مرور سادۀ اینسوتاررا
فارسی ،نشاندهندۀ استقبال زیواد کواربران ایرانوی از فرهنوگ شوهرت اسوت (اجتهوادی و
کشافینیا.)001-004 ،0934 ،
واقعیت این است که در میان انواع کاربران اینسوتاررا  ،کودکوان و نوجوانوان ،بیشوتر از
همه از رسانهها تأثیر میپذیرند .جهان واقعی و روزمره ،با جهان رسانهای برای آنان تفواوت
چندانی ندارد و ازاینجهت ،باید رفت ،نوجوانان با مخاطبان دیگر رسانهها تفاوت دارنود؛
همچنین ،نباید فراموش کرد که رسانه در جامعهپذیر کردن نوجوانوان ،نقوش بسویار مهموی
دارد (صووهواتیان ،حسووینی ،و معتضوودی .)21 ،0932 ،هووم شووبکههووای اجتموواعی و هووم
سووهبریتیهووا در ایوران بهرونووۀ خاصووی محبوووب هسووتند (شوواهقاسوومی و پروسوور8103 ،؛
شاهقاسمی )8181 ،و بهنظر نویسندران این مقاله ،پیوسته با کمبوود پوژوهش و اطالعوات
دربارۀ استفاده نوجوانان ایرانی از شبکههای اجتماعی و میزان دلبستگی آنها به سهبریتیهوا
روبهرو هستیم.
شبکههای اجتماعی ،به محهی بورای حضوور و تبوادل آرا و افکوار افوراد و بورآورده کوردن
نیازمندیهای زندری اجتماعی تبدیل شده است .افوزونبوراین ،شوبکههای یادشوده ،مرجوع
تأمین بسیاری از نیازهای فرهنگی و اجتماعی هومونودان اسوت (بشویر و افراسویابی،0930 ،
 .)98حضور در شبکههای اجتماعی و محیط پیچیدۀ آنها ،نیازمند مهارتی است که نوا آن،
«سواد رسوانهای» اسوت .بوهنظر بسویاری از پژوهشوگران ،بهتورین زموان بورای پایوهروذاری
مهارتهای تفکری و آمووزش سوواد رسوانهای ،در تحصویالت پایوه شوکل میریورد (دالور
خانیکی ،و شاهحسینی)08 ،0930 ،؛ ازاینرو ،توجوه بوه ارائوۀ یوک الگووی سوواد رسوانهای
متناسب با فضای رسانهای احاطهشده با انواع سهبریتیها و انواع محتواهای رنجانودهشوده در
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شبکههای اجتماعی ووبهویژه شبکۀ اجتماعی محبوب اینستاررا در ایرانوو اهمیت مییابود و
از نگاه نویسندران این مقاله ،موؤثرترین روش بورای سواخت چنوین الگوویی ایون اسوت کوه
اجماعی از نظر خبرران دربارۀ شیوه درست تعامل نوجوانان با اینستاررا شکل بگیرد.
بیشتر ما باور داریم که سواد رسانهای داریم و یاد ررفتوهایم کوه از رسوانهها ،موسویقی،
بازی ،اطالعات ،و سورررمی دلخواهموان را پیودا کنویم؛ چهورۀ بسویاری از سوهبریتیها را
میشناسیم و چیزهای بسیاری را دربارۀ زندری آنها مویدانیم .موا رسوترهای از سوبکهای
موسیقایی را میشناسیم و ترجیح نیرومندی برای سبکهای دلخواهمان داریوم؛ بوهآسوانی
میتوانیم پیا هایی را با عکس ،ویدیو ،یوا موتن بسوازیم و سوسس آنهوا را در اینترنوت روی
سایتهای رونارون با دیگران همخوان کنیم .ما آشکارا میدانیم که چگونوه خودموان را در
رسانهها نمایش دهیم ،چگونه اطالعات را از رسانهها بگیریم ،و چگونه با رسانهها سوررر
شویم ،و میدانیم که چگونه از آنها برای آفرینش پیا های خودمان و همخوان کردن آن بوا
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دیگران بهره بگیریم (پاتر ،)0933 ،اما آیا واقعا میتووانیم خودموان را «باسوواد رسوانهای»
بدانیم؟ فرد دارای سواد رسانهای در عصر حاضر ،فردی است که افزونبر خواندن و نوشوتن
سنتی ،بتواند خوانشی شخصی از انبوه پیا های رسانهای در سسهر ارتبواطی داشوته باشود و
بهنوعی ،پیا های رسانهای را تحهیل و ارزیابی ،و سرانجا انتخاب کنود (بشویر و چوابکی،
 .)62 ،0939هدف از آموزش سواد رسانهای ،افزایش شک انتقادی در پیا هوای رسوانهای
با افزایش مهارت تفکر انتقادی است .آموزش در مورد لزو تجزیهوتحهیل انتقادی رسانهها
بهصورت آنالین ،میتواند سبب افزایش آراهی و بدبینی به مطالبی شود که افراد بهصوورت

آنالین در معرض آن قرار میریرند (مین رویا 1و همکواران .)8 ،8104 ،سوواد رسوانهای را
میتوان تقویت تجربوههای رسوانهای ،یوا در تعریفوی دیگور ،توانوایی دسترسوی ،تحهیول،
ارزیابی ،و برقراری ارتباط با پیا های رسانهای در شکلهای رونارون دانسوت (بصویریان و
جهرمی.)92 ،0942 ،

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

فرد باسواد رسانهای ،دارای ویژریها و تواناییهایی است ،ازجمهه اینکه میتواند:
 نوع ،دامنه ،و میزان اطالعات موردنیاز خود را تعیین کند؛
 بهرونهای مؤثر و کارا به اطالعات موردنیاز دسترسی پیدا کند؛
 اطالعات و منابع رسانهای را بهرونهای نقادانه ارزشیابی ،و اطالعات انتخابشده را با
دانش پیشین یکسارچه کند؛
 اطالعات را بهرونهای مؤثر برای رسیدن به اهداف خاص بهکار ریرد؛
 مسائل اجتماعی ،اقتصوادی ،و حقووقی دربوارۀ اسوتفاده و دسترسوی بوه رسوانه را از
اخالقی و قانونی بداند (رجبیان دهزیره.)9 ،0939 ،
همچنین ،برپایۀ تعریف یونسکو« ،سواد رسانهای ،مجموعهای از مهارتهایی است که
شهروندان را در دسترسی ،بازیابی ،درک ،ارزیابی ،استفاده ،خهو  ،و اشوتراک هموۀ انوواع
اطالعات با استفاده از ابزارهای متنوع با تأکیود بور روشهوای خالقانوه ،اخالقوی ،و موؤثر
بهمنظور مشارکت در فعالیتهای فردی ،حرفوهای ،و اجتمواعی ،توانمنود مویکنود (پواتر،
 .)03 ،0933پاتر ( )03 ،0933سواد رسانهای را چنین تعریف میکند« :سواد رسوانهای،
مجموعهای از چشماندازها اسوت کوه فعاالنوه بوهکوار میبوریم توا خودموان را در معورض
رسانههای جمعی قرار دهیم و معنای پیا هایی را که با آنها روبوهرو میشوویم ،پوردازش و
تفسیر کنیم».
 .1پیشینه پژوهش

پس از بررسی پژوهشهای انجا شده دربارۀ موضوع پژوهش حاضر ،دریافتیم که بسویاری
از آنها ،رویکردی آسیبشناسانه به نقش سواد رسانهای و شبکههای اجتمواعی داشوتهاند؛
برای نمونه ،مقدسزاده و صفاهیه ( ،)0936در پژوهشی با عنوان «سواد رسانهای و آرواهی
از آسویبهای شوبکههای اجتمواعی» پوس از بررسوی رابطوۀ سوواد رسوانهای و آروواهی از
آسیبهای شبکههای اجتماعی به این نتیجه رسیدهاند که درمجموع ،میزان سواد رسوانهای
کارکنان موردبررسی ،باالتر از حد متوسط بوده است .بین میزان سواد رسانهای کارکنان ،بوا
میزان استفاده آنها از شبکههای اجتماعی ،رابطۀ مثبوت و معنواداری وجوود داشوته اسوت.
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همچنین ،رابطۀ مثبت و معناداری بین میزان سواد رسانهای و آراهی کارکنان موردبررسی از
آسیبهای شبکههای اجتماعی (فرهنگی ،اجتماعی ،خوانوادری ،و فردی وروانوی) وجوود
داشته است .در دنیای دیجیتوالی و اطالعواتی اموروز ،مجهوز بوودن افوراد بوه مهارتهوا و
سوادهای جدید ،ازجمهه سواد رسانهای ،اهمیت و یژهای دارد و افراد باید برای فراریری این
مهارتها اقدا کنند ،تا بتوانند با استفاده از معیارهای مناسب ،شبکههای اجتماعی و اخبار
و اطالعات رنجاندهشده در آنها را بهخوبی ارزیابی کنند و اطالعات درسوت و کارآمود را
برای تصمیمریریهای خود بهکار ریرند.
رضوی ،نعمتیفر ،و موسووی ( )0931در پژوهشوی بوا عنووان «بررسوی رابطوه سوواد
رسانهای و تهاجم فرهنگی در شبکههای اجتماعی .اسوال و مطالعوات اجتمواعی» رابطوۀ
سواد رسانهای و تهاجم فرهنگی در شبکه اجتماعی اینستاررا را بررسوی کردهانود .جامعوه
آماری پژوهش آنها ،کاربران فعال شبکۀ اجتماعی اینستاررا بودهاند که از میان آنها 092
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نفر بهعنوان جمعیت نمونه (به شیوۀ دردسترس بودن) انتخاب شودهاند .درایونمیوان ،ابوزار
اندازهریری ،پرسشنامه بوده و یافتوههای آنوان نشوان میدهود کوه میوان سوواد رسوانهای و
تأثیرپذیری از تهاجم فرهنگی در میان کاربران ،رابطۀ معکوسی وجود دارد .همچنین ،میوان
سن کاربران و تهاجم فرهنگی رابطۀ معکوسی وجود داشته است .افزونبراین ،آزمون تحهیل
مسیر ،تأییدکنندۀ تأثیر متغیرهای سن ،تحصیالت ،سواد رسانهای ،و میزان استفاده از شبکۀ
اجتماعی اینستاررا  ،بر تأثیرپذیری از تهاجم فرهنگی بوده است.
مهکی ( )0932در مقاله ای بوا عنووان «بررسوی توأثیر سوواد رسوانهای بور آسویبهای
سازراری» تأثیر سواد رسانهای را بر آسویبهای سوازراری ،روانوی ،و اعتقوادی شوبکههای
اجتماعی موبایهی در نوجوانان ،با رویکردی آسیبشناسانه بررسی کرده است .این پژوهش
با توجه به اهمیت سواد رسانهای بهعنوان مفهوو مهموی بورای پیشوگیری از ایون آسویبها
طراحی شده است .روش پژوهش ،پیمایشی ،و جامعۀ آماری آن ،تما نوجوانان دانشآمووز
 06-04سالۀ شهر اصفهان در سال  0930بودهاند که از میان آنها ،یک نمونۀ آماری 011
نفری تعیین شد .بررسی آزمون فرضیهها نشان داده است که میان سوواد رسوانهای و آسویب
سووازراری ،روانووی ،و اعتقووادی شووبکههای اجتموواعی موبووایهی در نوجوانووان دانشآموووز،

همبستگی معناداری وجود دارد و با توجه به منفی بوودن ضورایب همبسوتگی معهوو شوده
است که میان سواد رسانهای و آسیب سازراری ،روانوی ،و اعتقوادی شوبکههای اجتمواعی
موبایهی در نوجوانان دانشآموز ،رابطۀ منفی وجود دارد.

ناجل )8104( 1در مقاله ای با عنوان «تو یتر ،خشونت سایبری و نیاز به سواد رسوانهای

انتقادی شبکههای اجتماعی در میان معهمان» تو ییتر ،خشوونت سوایبری ،و نیواز بوه سوواد
حیاتی رسانههای اجتماعی در آمووزش معهموان را بررسوی کورده اسوت .سووادآموزیهای
جدید ،از آندسته از ایدههای سوادآموزی حمایت میکنند که تمرکز زیوادی بور اسوتفاده از
فناوریهای دیجیتال در کالس دارند .باوجوداین ،بحث کمی در این رشته دربارۀ پیامدهای
اخالقی استفاده از رسانه های اجتماعی در آموزش معهمان وجود دارد .با توجه بوه احتموال
ناامن بودن فضاهای آنالین ،این مسئهه نگرانکننده است؛ بهویژه ،سایت توییتر که بسیاری
از مربیان برای تبادل نظر درباره آموزش حرفهای از آن استفاده میکنند ،سرشار از زنستیزی
و خشونت نژادی است .در این پژوهش ،یک دیدراه چندرشتهای در مورد مسائل مربوط بوه
خشونت سایبری ،پیامدهای اخالقی استفاده از توییتر برای مربیان معهمی که از آن بهعنوان
یک ابزار آموزشی استفاده میکنند ،و راهکارهوایی بورای سووادآموزی بهینوه در شوبکههای
اجتماعی ارائه شده است.
برخی پژوهشها نیز با تمرکز بر آموزش پایه ،آموزشهای سواد رسانهای در مودارس را
نقد و بررسی کردهاند؛ بهعنوان نمونه ،محمودی ( ،)0931بوا اسوتفاده از تحهیول محتووای
اهداف مصوب و کتابهای درسی ،برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی و متوسطه اول و دو را برپایۀ
میزان توجه آنها به مؤلفههای سواد رسانهای ،مطالعه کرده اسوت .یافتوههای ایون پوژوهش
نشان میدهد که در اهداف مصوب دوره ابتدایی ،به مؤلفۀ «دسترسی» توجه شوده ،اموا بوه
مؤلفههای «استفاده»« ،فهم انتقادی» ،و «تولید پیا » توجهی نشده است .در میان اهوداف
مصوب دوره متوسطه اول و دو نیز به مؤلفههای «دسترسی»« ،استفاده» ،و «فهم انتقادی»
درنظر ررفته شده ،اما به مؤلفه «تولید پیا » توجه نشده است .در کتابهای درسی پایه اول
تا پنجم ابتدایی ،به آموزش سواد رسانهای اشارهای نشده است .در پایوۀ ششوم ابتودایی بوه

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

029
ارائه الگوی سواد رسانهای
برای دختران ...

مؤلفه «دسترسی» توجه شده و به مؤلفههای دیگر توجهی نشوده اسوت .در پایوه هفوتم بوه
مؤلفههای «دسترسی» و «فهم انتقادی» توجه شوده و بوه مؤلفوههای «اسوتفاده» و «تولیود
پیا » ،توجهی نشده است .در پایه هشتم ،همۀ مؤلفهها درنظر ررفته شدهاند .در پایوۀ نهوم،
به مؤلفههای «دسترسی» و «استفاده» توجه شده و به مؤلفههای دیگر بیتوجهی شده است.
در دوره متوسطۀ دو  ،در پایه دهم با انتشار کتاب «تفکر و سواد رسوانهای» بوه هموۀ ابعواد
سواد رسانهای توجه شده است .این پژوهش ،توصیه کرده است کوه بوا توجوه بوه رسوترش
بیحدومرز شبکههای ماهوارهای و شوبکههای اجتمواعی مجوازی ،در برناموۀ درسوی دوره
ابتدایی و متوسطه اول ،به آمووزش مؤلفوههای سوواد رسوانهای ،بوهویوژه مؤلفوههای «فهوم
انتقادی» و«تولید پیا » ،توجه بیشتری شود.
محمودی و همکارانش ( )0934در پژوهش دیگری با عنوان «بررسی برنامه درسی دوره
ابتدایی و متوسطه اول و دو بر مبنوای توجوه بوه مؤلفوههای سوواد رسوانهای» ،آسویبها و
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چالشهای آموزش سواد رسانهای در مدارس را بررسی کردهاند .مدرسه ،نقش بنیوادینی در
توسعۀ سواد رسانهای دانشآموزان دارد .برایناساس ،هدف این پژوهش ،بررسی آسیبها و
چالشهای آموزش سواد رسانهای در مدارس بوده است .دراینراستا ،پژوهشگران با  84نفر
از آموزراران و دبیران آموزشوپرورش شهر شیراز و  9نفور از صواحبنظوران حووزۀ رسوانه
مصاحبه کردهاند .نتای این پژوهش نشوان میدهود کوه موواردی همچوون «توجوه ناکوافی
محتوای کتابهای درسی دورۀ ابتدایی و متوسطه اول به سوواد رسوانهای»« ،کمبوود سوواد
رسانهای معهمان و والدین دانشآموزان»« ،کمبود امکانات کمکآموزشی در مدارس بورای
آموزش سواد رسوانهای»« ،اسوتفاده از شویوههای غیرفعوال در آمووزش سوواد رسوانهای در
مدارس»« ،فقدان الگوی بوومی آمووزش سوواد رسوانهای» ،و «تناسوب نداشوتن محتووای
آموزشی سواد رسانه با شرایط و ویژریهای محهی و منطقوهای» از آسویبها و چالشهوای
آموزش سواد رسانهای در مدارس است .رویهمرفته ،یافتههای پژوهش نشان میدهود کوه
در مدارس ،بهویژه در دورۀ ابتدایی و متوسطه اول ،بهخوبی به آموزش سواد رسانهای توجوه
نمیشود.

مارفیل کارمونا و چاکون )8101( 1در پژوهش خود بوا عنووان «هنور ،آمووزش و سوواد
رسانه ای در آموزش ابتدایی» ،آموزش هنر و سواد رسانهای در آمووزش ابتودایی را بررسوی
کردهاند .پیوند سواد رسانهای و کارهای مرتبط با خالقیت هنری ،نقطوۀ آغواز ایون مطالعوه
است ،که در آن با  012دانشوجوی سوال چهوار رشوته آمووزش ابتودایی دانشوگاه ررانوادا
(اسسانیا) دربارۀ عالقۀ آنها به رسانه ،مصاحبه شده است .آنهوا نتیجوه ررفتهانود کوه ایون
نسل ،از ویژریهای تولید و مصورف رسوانههای تصوویری در شوبکههای اجتمواعی بهوره
میبرد ،اما درعینحال ،به آموزش سواد رسانهای نیاز دارد .درنهایوت ،سوواد رسوانه ای بوه
مجموعه ادراک دانشجویان در حال حاضر از آموزش هنری ،و بهره مندی آن ها از امکانات
در زمینه رسانههای دیداری ،شنیداری ،و دیجیتال منتسب میشود.
دراینمیان ،برخی پژوهشها نیوز بور مسوئهۀ فرهنوگ شوهرت و شوهرت در شوبکههای
اجتماعی متمرکز شدهاند؛ برای نمونه ،اجتهادی و کشافینیا ( ،)0934در مقاله ای با عنوان
«بررسي جامعه شناختي مخاطبان فرهنگ سهبریتي در اینستاررا فارسي» ررایش کواربران
اینستاررا فارسی به فرهنگ سهبریتی از دیدراه جامعهشناختی و با استفاده از روش پیمایش
مطالعه شده است .جامعۀ آماری پوژوهش یادشوده ،دربردارنودۀ هموۀ کواربران اینسوتاررا
فارسی بوده است که از میان آنها 940 ،نفر به روش نمونهریوری تصوادفی سواده انتخواب
شدهاند .نتای پژوهش این دو پژوهشگر نشان میدهد که میانگین ررایش به فرهنگ شهرت
در جمعیت موردمطالعه 06/93 ،از  011است و بهلحاظ فراوانوی ،بیشوتر پاسو دهنودهها
( 03/8درصد) دارای ررایش متوسط به فرهنگ شهرت هستند .آزمون مقایسۀ میانگینها در
این پژوهش ،نشان داده است که بهلحاظ جنسیت ،زنان ،بهلحاظ سن ،رروه سنی  81تا 83
سال ،و بهلحاظ تحصیالت ،رروه تحصیهی لیسانس ،از بیشترین ررایش به فرهنگ شوهرت
برخوردار هستند .نتای استنباطی پژوهش نیز نشان داده است که میان مذهبررایی و متغیر
وابسته (ررایش به فرهنگ شهرت) ،رابطۀ معکوس ،و میوان دو متغیور رورایش بوه رسوانه و
مصرفررایی ،بهعنوان متغیر وابسته ،رابطۀ مستقیمی برقرار است.
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کیم 1،کیم ،و یانگ ( )8103در مقاله ای با عنووان «تنهوایی و اسوتفاده از رسوانه هوای
اجتماعی برای دنبال کردن سهبریتی ها» موضوع استفاده از رسانههای اجتماعی برای دنبال
کردن افراد مشهور یا همان سهبریتیها را بررسی کردهاند .ازآنجاکه رسوانههای اجتمواعی،
مسیر آسانی را برای برقراری ارتباط با افراد مشهور در جامعه دراختیار کواربران میرذارنود،
پیگیری افراد مشهور از راه رسانههای اجتماعی ،به امری رای تبدیل شده است .بااینحال،
برخی پژوهشهای کمی موضوع ارتباط میان ویژریهای فردی افراد با رفتار پیروی از افوراد
مشهور را بررسی کردهاند .مقالۀ یادشده این موضوع را بررسی کرده است که آیا تنهوایی بوا
پیروی از سهبریتیها رابطه دارد .دادههای این سه پژوهشگر ،از طری یک نظرسنجی آنالین
رردآوری شد و یافتههای آنها نشان داد که تنهایی با بازدیود پیواپی از برروههوای سوهبریتی
موردعالقه آنها ،انگیزه اجتماعیوفردی بیشتر برای پیوروی از سوهبریتی ،و لوذت بیشوتر از
اطالع یافتن از داستانهای زندری شخصی این افراد ،رابطۀ مثبتی دارد.
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 .2روش پژوهش

این پژوهش یک پژوهش کیفی اکتشافی است .پژوهشگران با کمک دیودراههای خبرروان،
الگوی سواد رسانهای برای دختوران نوجووان کواربر اینسوتاررا را ترسویم کردهانود .در ایون
پژوهش از روش دلفی استفاده شد .درواقع ،زمانیکه بنا باشد دربارۀ اتفا نظر یوک جموع
صاحبنظر در مورد یک موضوع خاص کار پژوهشی انجا شوود ،از روش دلفوی اسوتفاده
میشود و در پژوهش حاضر نیز پژوهشگران با هدف رردآوری و طبقهبندی دانوش موجوود
نزد رروهی از کارشناسان و خبرران ،از این روش استفاده کردهاند .همچنین ،ایون مطالعوه،
یک پژوهش کاربردی بهشمار میآید ،زیرا نتوای آن را میتووان در نهادهوای مورتبط ماننود
آموزشوپرورش بهکار ررفت .در این پژوهش ،برای رردآوری دادهها ،از دو روش میدانی و
کتابخانهای استفاده شده است .در روش کتابخانهای ،پژوهشگران با استفاده از ابزار مقالوه،
کتاب ،مجهههای پژوهشوی ،پایوانناموه ،و ،...مبوانی نظوری و پیشوینۀ پوژوهش در حووزۀ
متغیرهای پژوهش را بررسی کردهاند .همچنین ،دیدراههای خبرران دربارۀ استفاده نوجوانان
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

از رسووانه ،بووا اسووتفاده از روش میوودانی و اب وزار پرسووشنامه رووردآوری شووده اسووت .ابتوودا
پژوهشگران ،شاخصهای مطهوب آموزش سواد رسانهای در میان دختوران نوجووان کواربر
اینستاررا را استخراج ،و پسازآن ،با تدوین پرسشنامۀ بسته و توزیوع آن در میوان کواررروه
دلفی ،این شاخصها را مطالعه کردهاند.
جامعۀ پوژوهش ،خبرروان و اسوتادان حووزۀ ارتباطوات و سوواد رسوانهای بودهانود .بورای
استخراج شاخصها از روش پرسشنامه استفاده شد .افراد در پژوهش کیفی برپایوۀ دو معیوار
انتخاب میشوند .معیار نخسوت ،تناسوب میوان تجربوۀ آنهوا و پرسوش پوژوهش ،کوه آن را
«تناسب تجربه» مینامند ،و معیار دو  ،وجود ویژریهای یک مطهع خوب که معموال آن را با
عنوان «کیفیت شخصی شرکتکننده» میشناسوند؛ ازایونرو ،نمونوۀ موردمطالعوۀ پوژوهش،
خبرران ارتباطات و سواد رسانهای هستند که در حوزۀ ارتباطات و سواد رسانهای و شوبکههای
اجتماعی نیوز تجربوه و تخصوص الز را دارا باشوند؛ ایون خبرروان بوهصوورت نمونوهریوری
رهولهبرفی انتخاب شدهاند؛ نمونهریری رهولهبرفی که رواهی نمونوهریوری شوبکهای ،ارجواع
زنجیرهای ،مشهور ،فرصتمدار ،و اسمی نیز نامیده میشود ،روشی برای رردآوری نمونههایی
است که از راههای دیگر نمیتوان بهآسانی به آنها دسترسوی پیودا کورد؛ در ایون حالوت یوک
نمونه ،نمونۀ دیگر را که اطالعات ،تجربه ،و تخصص خوبی دربوارۀ موضووع پوژوهش دارد،
معرفی میکند .در پژوهش حاضر ،پس از انتخاب هشت نفور و رورفتن موافقوت آنهوا بورای
عضویت در کاررروه دلفی ،مراحل بعدی دلفی نیز بهشرح زیر انجا شد:
 تشکیل رروه اجرایی ،نظارت بر انجا روش دلفی ،و انتخاب متخصصوان و خبرروان
حوزۀ پژوهش در سه حوزۀ تخصصی موضوع تحقی ؛
 ساخت پرسشنامۀ سؤالباز برای دور نخست؛
 فرستادن نخستین پرسشنامه برای هموندان هیئتها؛
 تجز یهوتحهیل پاس های رسیده در دور نخست؛
 آماده کردن پرسشنامۀ دور دو با بازنگریهای موردنیاز؛
 فرستادن پرسشنامۀ دور دو برای هموندان هیئتها؛
 تجز یهوتحهیل پاس های دور دو ؛
 ارزیابی نهایی و رسیدن به اجماع.
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 .3یافتههای پژوهش

در آغاز ،پژوهشگران ،پژوهش خود را با تشکیل کاررروه دلفی ووکه دربردارندۀ هشت نفر از
خبرران و استادان حوزۀ عهو ارتباطات و مسهط به حوزۀ رسانههای نوین بودوو آغاز کردند و
در مرحهۀ نخست دلفی ،یک پرسشنامۀ باز را دراختیار اعضای کاررروه یا پانل دلفوی قورار
دادند و آنها پاسو های خوود را درج کردنود .پژوهشوگران ،پوس از دریافوت پاسو هوای
خبرران ،مفاهیم آنها را استخراج ،و  099رویۀ مهم را شناسایی کردند .مصاحبهشووندران
به ویژریها و عناصر مهمی در راستای ارائه الگوی سوواد رسوانهای بورای دختوران نوجووان
اشاره کرده بودند که پژوهشگران ،بهمنظور سازماندهی بهتر این عناصر شناختهشده ،آنها را
در قالب جدول شماره ( )0طبقهبندی کردند.
جدول  .4ابعاد و خردهابعاد بهدستآمده
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ابعاد
شناختی
فناورانه

خردهابعاد
توانایی طبقهبندی
توانایی ارزیابی
بهرهبرداری نر افزاری
بهرهبرداری سختافزاری
پرهیز از ایدئولوژیزدری در آموزش

آموزشی

آموزش تحهیل ساختار محتوا
آموزش کنشگری
آموزش صیانت از خود

پژوهشی

مخاطبپژوهی
رسانهپژوهی
راهبردهای ایجابی

سیاسترذاری

راهبردهای حقوقی
راهبردهای بهندمدت

برپایۀ دادههای جدول شماره ( ،)0رویههای بهدستآمده در قالب پن عامول محووری
طبقهبنودی شودند کوه عبارتانود از :عوامول شوناختی ،فناورانوه ،آموزشوی ،پژوهشوی ،و
سیاسترذاری .بعد شناختی ،پس از واکاوی بیشتر ،بوه دو بخوش توانوایی طبقوهبنودی ،و

توانایی ارزیابی محتواهای موجود در شبکۀ اجتماعی اینستاررا تقسیم شد .بعد فناورانه نیز
به دو بخش تقسیم شد که عبارتاند از :بهرهبرداری نر افزاری و بهرهبرداری سختافزاری.
بعد آموزشی ووبا توجه به اهمیتی که برای کاررروه دلفی داشتوو به چهوار بخوش پرهیوز از
ایدئولوژیزدری در آموزش ،آموزش تحهیل ساختار محتوا ،آمووزش کنشوگری ،و آمووزش
صیانت از خوود ،بعود پژوهشوی بوه دو بخوش مخاطوبپژوهوی و رسوانهپژوهوی ،و بعود
سیاسترذاری ،بوه سوه بخوش راهبردهوای ایجوابی ،راهبردهوای حقووقی ،و راهبردهوای
بهندمدت تقسیم شدند.
 عامل شناختی ،به درک و شناخت کاربران شبکههای اجتماعی از سازوکار رسانهها و
ارزیوابی عمهکورد آنهوا و همچنووین ،داشوتن نگرشوی انتقووادی بوه محتواهوای موجووود در
اینستاررا مربوط میشود؛
 عامل فناورانه ،بیشتر بر جنبههای فنوی تأ کیود دارد و میرویود ،مخاطبوان و کواربران
رسانههای نوین باید بتوانند با این رسانهها کوار کننود ،توانوایی تولیود محتووای مناسوب را
بهلحاظ فنی داشته باشند ،و بهطورکهی ،از دانوش دیجیتوال و سوختافوزاری و نور افوزاری
مناسب در این زمینه برخوردار باشند؛
 عامل آموزشی بهعنوان فربهترین بخش دستاوردهای پژوهش ،ناظر بر نقوش آمووزش
در ارتقای سواد رسانهای دانشآموزان وواز پرورش روحیۀ جستوجورری ررفته تا کار کردن
بر روی عزت نفس کاربران دختر ،و...وو است؛
 عامل پژوهشی ،به کاستیهای موجود در مبحث سواد رسانهای در کشور و همچنین،
شکافهای پژوهشیای اشاره دارد که الز است که دربارۀ آنها پژوهشهایی انجا شود؛
 عامل سیاسترذاری ،به مجموعۀ تدابیری اشاره دارد که در بحث سواد رسوانهای در
سیاسترذاریها ،و بهطورکهی ،فضای رسانههای جدید باید به آنها توجه کورد و آنهوا را
درنظر ررفت.
بهاینترتیب ،پرسشهای پرسشنامۀ بسته تدو ین شد .درواقع ،نتوای بوهدسوتآموده از
مرحهۀ نخست ،با خالصهسازی و کدرذاری دادهها ،در قالب مقولهها و مفواهیمی تودوین
شدند تا بتوان از آنها برای تدوین پرسشنامه استفاده کرد و دراختیار کاررروه دلفی قرار داد.
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پژوهشگران پس از تدوین پرسشنامه ،دوباره آنها را دراختیار کاررروه دلفی رذاشتند که با
توجه به اینکوه ایون هشوت نفور بوهعنوان همونودان کواررروه دلفوی بررزیوده شوده بودنود،
پرسشنامهها در چند مرحهه (تا رسیدن به اجماع نهایی) میان آنها توزیع شود و همونودان
در مراحل بعدی دلفی از پاس های هموندان دیگر آراه میشدند توا اجمواع نهوایی شوکل
بگیرد ..در این پژوهش ،سرانجا دلفی در سه مرحهه انجا شد و رویههایی نیز بوه اجمواع
نرسیده و حذف شدند .سرانجا  ،همۀ شاخصهای شناساییشده به تأیید هموندان کاررروه
دلفی رسیدند و الگوی مطهوب سواد رسانهای ،در قالوب پون محوور شوناختی ،فناورانوه،
آموزشی ،پژوهشی ،و سیاسترذاری سازماندهی شدند .این یافتهها ،بوهمنظوور درک بهتور
الگوی ارائهشده ،در قالب نمودار شماره ( )0ترسیم شدند.
شناختی
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فناورانه
سواد رسانهای

آموزشی
پژوهشی
سیاسترذاری
شکل  .4الگوی پژوهش

بحث و نتیجهگیری

برپایۀ دستاوردهای اجرای روش دلفی ،سرانجا الگوی مطهوب سواد رسانهای برای دختران
نوجووان ،حووول پون محووور شوناختی ،فناورانووه ،آموزشوی ،پژوهشووی ،و سیاسوترووذاری
ساماندهی شد که در ادامه ،هریک از این ابعاد را بررسی کردهایم.
 بعد شناختی :این بعد ،درنهایت برپایۀ دو خردهبعود توانوایی طبقوهبنودی ،و توانوایی
ارزیابی محتواهای موجود در شبکه اجتماعی اینستاررا تنظویم شود .درواقوع ،در عصوری

بهسر میبریم که سرشار از اطالعات و دادههای رونارون است .بهطورکهی ،فضای مجازی
و در پی آن ،شبکههای اجتماعیای ماننود اینسوتاررا  ،بوا دادن خودمختواری بوه توکتوک
کاربران ،امکان تولید محتواها را بوهشودت افوزایش دادهانود؛ ایون پدیوده ،موجوب انفجوار
اطالعات رونارون در این عرصه شده اسوت .افزونبوراین ،بوا توجوه بوه فرهنوگ شوهرت و
شکلریری انواع سهبریتیهای اینستاررامی و فراوان بودن آنها ،افراد کمسنوسال ،بوهویوژه
نوجوانان ،تحت تأثیر قرار میریرند .اینکه این ردۀ سنی و بهویژه دختران نوجوان بتواننود در
این هجو اطالعاتی و تبهیغاتی ،دادههای دریافتی خود را طبقهبندی و اولویتبندی کرده و
در ادامه ،آن را با نگرشی انتقادی ارزیابی کنند ،مهارت مهمی اسوت کوه الز اسوت بوه آن
توجه شود؛
 بعد فناورانه :در این بعد نیز دو خردهبعد شناسایی شدند که عبارتاند از :بهرهبرداری
نر افزاری و بهرهبرداری سختافزاری .با توجه به بستر فناورانهای که شبکههای اجتماعیای
مانند اینستاررا بر آن متکی هستند ،یکی از عناصور سوواد رسوانهای در ایون عرصوه بورای
دختران نوجوان ،دانش دیجیتال است ،که (چنانکه رفتوه شود) در دو بخوش قابولپیگیوری
است :دانش نر افزاری و دانش سختافزاری .بهمنظور فعالیت در این فضوا ،کواربران بایود
دانش بهروزی داشته باشوند و بتواننود در ابعوادی ماننود مهارتهوای تولیود محتووا ،سوواد
اطالعاتی (شامل مرور ،جستوجو ،و فیهتر دادهها) ،درک عمهیات سوختافوزاری و تووان
محافظت از دستگاه ،دادههای شخصی ،و حریم خصوصی ،بوا کفایوت الز رفتوار کننود.
همچنین ،توجه به این مسئهه کمک میکند تا دانش دیجیتال با برابری بیشتری دراختیار همۀ
رروهها قورار ریورد و از شوکاف دیجیتوالی و دامون زدن بوه نوابرابری میکاهود .اسوتفاده از
فناوریهای رسانهای ،نیازمند اقتباس سه بهوک سازندۀ سواد رسوانهای اسوت (نوک :پواتر،
 .)0933سواد رسانهای از سه بهوک سازنده سواخته شوده اسوت :مهارتهوا ،سواختارهای
دانش ،و طرح شخصی.
مهارتها ،ابزارهایی هستند که ما از آنها برای بررسی ،و دستکاری اطالعات پیا های
رسانهای استفاده میکنیم تا ساختارهای دانش نیرومندی بسازیم .جهت و رانوۀ انجوا ایون
کار در طرح شخصی ما وجود دارد .کسانیکه سواد رسانهای باالیی دارند ،میتوانند در یک
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پیا مشخص ،چیزهای بسیار بیشتری ببینند .آنها سطوح معنا را بسیار بهتر موی شناسوند.
این امر ،فهم را تقویت میکند .این افراد ،بهتر میتوانند کدهای ذهنی خود را برنامهنویسی
کنند و این امر نیز سبب تقویت کنترل میشود .احتمال بیشتری وجود دارد که آنها ،مووارد
دلخواه خود را از درون پیا ها بیرون بکشند و این وضعیت ،سبب میشود که بهتر بتوانند از
پیا های رسانهای لذت ببرند؛ بنابراین ،کسانیکه در سوطوح بواالتر سوواد رسوانهای عمول
میکنند ،به هدفهایشان در فهم و کنترل باالتر و تحسین بیشتر پیا هوای رسوانهای دسوت
مییابند؛
 بعد آموزشوی :ایون بعود ،دارای چهوار خردهبعود اسوت کوه عبارتانود از :پرهیوز از
ایدئولوژیزدری در آموزش ،آموزش تحهیل ساختار محتوا ،آمووزش کنشوگری ،و آمووزش
صیانت از خود .اساسا آموزش ،پایۀ شکلریری سواد رسانهای است که بهویوژه در دختوران
نوجوان ووکه با فعالیت تهاجمی انواع و اقسا سهبریتیهای اینستاررامی با انواع سوبکهای
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زندری روبهرو هستندوو ضرورت دارد .تدوین برنامههای آموزشی هموهجانبوه کوه بوا نظور
صاحبنظران و اجماع آنها انجا شده باشد ،میتواند ابزار خوبی دراختیار آموزشدیدران
بگذارد تا آنها ،مجهز به سواد رسوانهای پوا بوه فضوای مجوازی بگذارنود و بوا پدیودههای
منحصربهفرد این فضا ،ماننود فرهنوگ شوهرت روبوهرو شووند .آموزشهوایی کوه (بنوا بور
اجموواعنظوور کوواررروه دلف وی) دارای ویژریهووایی ماننوود زدودن نگوواه ارزشی وافراطووی و
ایدئولوژیک به آموزش سواد رسانهای باشند ،بسیار موردنیاز است ،زیرا بیان ارزشی موجب
میشود که بسیاری از افرادی که نگرشها و ارزشهای مخالفی دارند ،از همان آغاز از این
مسیر جدا شوند؛ درحالیکه هدف از آموزش سواد رسانهای ،تجهیوز تموا افوراد جامعوه و
آموزش مهارتهای نگاه انتقادی و تحهیهی برای استفاده خوب از رسانهها برای همه است.
همچنین ،توجه به توانایی رمزرشایی از محتواهای رسانهای تولیدشده از سوی سهبریتیها،
دیدن الیههای زیرین پیا  ،توان پیگیری سرچشمههای تبهیغی یا توروی برخوی محتواهوای
سهبریتیها در اینستاررا  ،و تأ کید بر شفافیت اطالعات در این فضا بسویار مهوم اسوت توا
دختران نوجوان بتوانند در این صفحههای پرزر وبر و لووکس ،عوامول «پشتصوحنه» و
صنعتی بودن مسئهۀ شهرت را ببینند .در آموزش سواد رسانهای باید به این نکته توجه داشت

که دورۀ سانسور و انحصار رسانهای رذشته است و ازایونرو ،دختوران نوجووان بایود بورای
رویارویی با انواع پیا های دریافتی در این فضا و مدیریت ناهماهنگیهوای شوناختی خوود
آمادری داشته باشند .افزونبراین ،توجه به فعالیت دختران در این فضوا ،کموک میکنود توا
آنها نگاه واقعبینانهتر و فعاالنهتری داشته باشند و با آراهی بیشوتری از ایون روذرراه عبوور
کنند .همچنین ،مدیریت خود در این فضا ،برای دختوران ضوروری شوناخته شود .درواقوع،
پوورورش توووان پیونوود زدن اطالعووات موجووود بووا دانووش پیشووین ،کمووک میکنوود تووا دچووار
ازخودبیگانگی ،معضالت روحی ،و ...نشوند؛ دختران با تالش برای ارتقای اعتمادبهنفس و
خودباوری ،هنگا رویارویی با سهبریتیهای مجازی ،فردیوت قوویتوری مییابنود و تووان
شکل دادن به هویتشان را بهدست میآورند؛ ازاینرو ،برنامهریزی در همۀ ایون ابعواد سوواد
رسانهای ،به دختران کمک میکند تا آموزش مطهوبی دریافت کنند که هم مبتنیبر هویت و
عزت نفسشان و هم برپایۀ مسائل روز و پهتفر محبوب این روزها است؛ هدف ایون اسوت
که دختران نوجوان در برابر سهبریتیهای اینستاررامی در حالت انفعال و تودافعی نباشوند و
در عین استفاده از رسانه ،در برابر وجوه ناخواستنی آنها توانمند باشند؛
 بعد پژوهشی :این بعد ،دربردارندۀ خردهابعاد مخاطبپژوهی و رسانهپژوهوی اسوت.
نکتهای که بسیار بر آن تأ کید شده است ،ایون اسوت کوه بایود تاحودامکان در زمینوۀ سوواد
رسانهای ،شناخت و آراهی کسب شود و این کسب آراهی بایود در موورد رابطوۀ دوسوویۀ
مخاطبان و رسانهها شکل بگیرد .این پژوهشهوا ،پایوه و سوتون شوکلریوری سوازۀ سوواد
رسانهای در کشور را تشکیل میدهنود و چنانچوه اطالعوات بهدسوتآمده ،پیوسوته بوهروز
شوند ،همهجانبه باشند ،و بهدرستی مسئههیابی شده باشند ،میتوان انتظار داشت که سطح
سواد رسانهای به سطح مطهوب ما نزدیکتر شود؛
 بعد سیاسترذاری :این بعد ،از سه خردهبعد تشکیل شده است :راهبردهوای ایجوابی،
راهبردهای حقوقی ،و راهبردهای بهندمدت .مسئهۀ سیاسترذاری در حوزۀ سوواد رسوانهای،
مسئهۀ کالنی است که به نظا آموزشی و نظوا سیاسوتروذاری رسوانهای مربووط میشوود.
بهمنظور پیشبرد و ارتقای سواد رسانهای هموۀ رروههوا و واعوم از دختوران نوجوانووو نیازمنود
راهبردهای سیاسترذاری مطهوب و رویکرد جامعی به مسئهۀ سواد رسانهای هستیم .در ایون
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مسیر باید توجه داشت که نگاه سهبی (وضعیتی که همواره بر نظا سیاسوتروذاری رسوانهای
کشور حاکم بوده است) نهتنها کمکوی نکورده اسوت ،بهکوه هموواره سوبب شوده اسوت کوه
دستگاههای متولی سواد رسانهای ،در موضع ضعف قرار ریرند و به چالشهوای محیطوی ،بوا
تأخیر واکنش نشان دهند .راهی این واکنشها چنان دیر انجوا میشووند کوه دیگور فایودهای
ندارد؛ ازاینرو ،خبرران شرکتکننده در ایون پوژوهش بوه نکتوههای ایجوابی ،توجوه بیشوتری
داشتهاند .درواقع ،با ظهور شرایط رسانهای جدید ،دوران انحصار و سانسور بهسر آمده است و
در این مسیر ،باید به حقو رسانهای انواع رروهها و طیفهای فکری و رویهمرفته ،تکثرهوا،
توجه شود و از دل این توجه و باال بردن تحمل ،نظا رسانهای ایجواد شوود و بوهکموک سوواد
رسانهای ،پرورش یابد .افزونبراین ،توجه به راهبردهای حقوقی و برقراری نظا حقو رسانهای
منصفانه میتواند تا حد زیادی ،حقو و تکالیف طرفین را مشخص و شفاف کند و مانع ایجاد
بسیاری از ناهنجاریها و ناآراهیها در فضایی مانند اینستاررا شوود .سورانجا  ،بایود توجوه
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داشت که مسئهۀ سواد ،نیازمند آموزش همیشگی است و نباید به آن نگاه مقطعی داشت.
دراینراستا ،پژوهشگران ،پیشنهادهایی را برای سیاسترذاران و دسوتانودرکاران سوواد
رسانهای در کشور ارائه میکنند:
 در سرفصلهای درس سواد رسانهای به تمرینهایی که به ارتقای مهارت طبقهبندی و
ارزیابی اطالعات کمک میکنند ،بیشتر توجه شوود .ایون مهارتهوا را میتووان بوا کموک
کالسهای مشاوره و تمرینهای را بهرا در دانشآموزان ایجاد کرد .بهتر اسوت کالسهوا
بهصورت عمهی باشند (نهتنها نظری) و همچنین ،ارزیابی کالسها نه بهصوورت امتحوان،
بهکه بهصورت یک طرح عمهی باشد؛
 با تجهیز مدارس به امکانات سختافزاری ،و بهکارریری متخصصان حووزۀ آی.توی،
برای آموزش دانشآموزان ،در حوزۀ سختافزاری و نر افزاری اقدا کنند؛
 در آموزش دانشآموزان ،نگرشی همهجانبه و بهدور از سیاستزدروی داشوته باشوند و
بهطور خاص در آمووزش دختوران ،بوه ارتقوای مؤلفوههوای روانویای ماننود عوزت نفوس،
خودکارآمدی ،و ...توجه کنند .با تدوین دورههای عمهی ،دانشآموزان را برای تولید محتووا
در زمینههای موردعالقهشان تشوی کنند؛

 با اختصاص بودجههای الز برای پژوهشهای عهمی دربواره رسوانهها و مخاطبوان،
بسترهای عقالنیت را فراهم کنند تا با داشتن یافتههای پژوهشی مناسوب ،مسویر آموزرواران
سواد رسانهای روشنتر شود .افزونبراین بهنظر میرسد که اکنون نیوز یافتوههوای پژوهشوی
مناسبی دربارۀ سواد رسانهای در کشور وجود دارد که باید برای بهینهسازی سوواد رسوانهای
به آنها توجه شود؛
 در زمینه سیاسترذاری ،از اشخاص باتجربه و متخصوص در امور سیاسوتروذاری
رسانهای بهرهریری شود .حوزۀ سواد رسانهای ،یک حوزه بسیار تخصصی است و کسانیکه
در این حوزه تصمیمریری میکنند ،باید رسانه را بهخوبی بشناسند.
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