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ارزيابي نقش شبکههاي اجتماعي مجازي در توانمندسازي زنان
(مطالعه موردي؛ شهر باغملک)
مجيد گودرزي ،*1زهرا سلطاني ،2افسانه علي
تاریخ دریافت1398/12/15 :

صص193-223 :

بخشي3

تاریخ پذیرش1399/3/16 :

چکيده
امروزه شبکههاي اجتماعي به محلي براي حضور اقشار مختلف جامعه ،بهویژه زنان و مکان تبادل
آرا و افکار آنان جهت تأمين نيازهاي مناسب با زندگي اجتماعي زنان و توانمندسازي آنان تبدیلشده
است .درواقع ،افزایش اطالعات مجازي کاربران زن و آگاهي آنها از نقش اطالعات در توانمندسازي
و نقشآفریني باالتر ،آنها را به مشارکت بيشتر در دنياي مجازي واداشته است .به همين منظور
پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش شبکههاي اجتماعي مجازي در توانمندسازي زنان شهر باغملک
تدوینشده است .رویکرد حاکم بر این پژوهش ،به لحاظ هدف ،کاربردي  -نظري و به لحاظ ماهيت
و روش ،توصيفي -تحليلي است .دادههاي نظري پژوهش به روش کتابخانهاي از طریق کتب موجود
و مقاالت جمعآوري شد .همچنين اطالعات ميداني با استفاده از پرسشنامه ،گردآوري و بهوسيله
نرمافزار  SPSS.22و  Amosتجزیهوتحليل شد .نتایج پژوهش نشان داد که  29درصد از تغييرات
متغير توانمندسازي اقتصادي ()R2 =0/29؛  34درصد از تغييرات متغير توانمندسازي اجتماعي -
فرهنگي()R2 =0/34؛ و  39درصد از تغييرات متغير توانمندسازي اطالعاتي ( )R2 =0/39برحسب
متغير شبکههاي اجتماعي مجازي قابل تبيين است .همچنين مقدار ضرایب تأثير متغير شبکههاي
اجتماعي مجازي بر توانمندسازي اقتصادي برابر ()Beta =0/54؛ توانمندسازي اجتماعي – فرهنگي
برابر ()Beta =0/54؛ و توانمندسازي اطالعاتي برابر ( )Beta =0/69به دست آمد که در سطح (0/01
>  )Pداللت بر معناداري رابطه و تأثير مستقيم و باالي متغير شبکههاي اجتماعي مجازي بر
توانمندسازي اقتصادي ،اجتماعي -فرهنگي و اطالعاتي زنان دارد .برآوردهاي مربوط به آزمون
فریدمن بيانگر این است که در حوزهي توانمندسازي اقتصادي :ارتقاء روحيه کارآفریني ،بهبود
فعاليتهاي اقتصادي ،خرید مایحتاج خانوار ،سرمایهگذاري سودآور و بازاریابي به ترتيب در رتبه اول
تا پنجم؛ در حوزهي توانمندسازي اجتماعي -فرهنگي :بهبود نظرات و ایدهها ،حفظ و تقویت
آدابورسوم ،بهبود وضعيت تحصيلي فرزندان ،افزایش ميزان مشارکت و تربيت فرزندان به ترتيب
در رتبه اول تا پنجم و در حوزه توانمندسازي اطالعاتي :اخبار و حوادث ،خدمات حملونقل ،اطالعات
هواشناسي و خدمات عمومي به ترتيب در رتبه اول تا چهارم قرار دارند.
واژههای کلیدی :شبکههاي اجتماعي مجازي ،توانمندسازي اقتصادي ،توانمندسازي اجتماعي-
فرهنگي ،توانمندسازي اطالعاتي ،شهر باغملک.
 1استادیار جغرافيا و برنامه ریزي شهري ،دانشکده ادبيات و علوم انساني ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 2استادیار جغرافيا و برنامه ریزي روستایي ،دانشکده ادبيات و علوم انساني ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 3دانشجوي کارشناسي ارشد جغرافيا وبرنامهریزي شهري ،دانشکده ادبيات و علوم انساني ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ایران
* نویسنده مسئول مقالهM.goodarzi@scu.ac.ir :

194

ارزیابي نقش شبکههای اجتماعي مجازی در توانمندسازی زنان...

مقدمه
در طول تاریخ تمدن ،بشر از ابزارهاي مختلف براي ارتباط با یکدیگر بهره جسته است ،امروزه با
اختراع اینترنت و تکامل سرویسهاي آن ،گونههاي جدیدي از ارتباط مجازي شکلگرفته است .در
آغاز قرن  21و هزاره سوم ،ارتباطات اینترنتي (ارتباطات مجازي) گسترش زیادي یافت که شبکههاي
اجتماعي مجازي 1یکي از اشکال تکاملیافته آن ميباشد ( .)Willam, 2009: 35ارتباطات اینترنتي
عمالً جهان را به روستاي جهاني کاهش داده است ( .)Barat Dastjerdi and Sayadi, 2013: 334
صاحبنظران در تعریفي شبکههاي اجتماعي مجازي را عبارت ميدانند از جامعه برخط از کاربران
اینترنتي که تمایل به برقرار کردن ارتباط با دیگر کاربران در حوزههاي موردعالقه دو طرف را دارند،
تعریف کردهاند ( .)Willam, 2009: 35توسعه فناوري و گسترش صنعت ارتباطات ،بهویژه شبکههاي
اجتماعي مجازي و اینترنت منجر به افزایش سرعت و دقت کارها شده است ( Barat Dastjerdi and
.)Sayadi, 2013: 334
از مؤلفههاي مؤثري که امروزه یکي از ابزارهاي مهم توانمندسازي زنان به شمار ميرود ،شبکه-
هاي اجتماعي مجازي است ( .)Praprotnik, 2004: 36درواقع ،افزایش اطالعات مجازي کاربران زن
و آگاهي آنها از نقش اطالعات در توانمندسازي و نقشآفریني باالتر ،آنها را به مشارکت بيشتر در
دنياي مجازي واداشته است .بهطوريکه نتایج یک نظرسنجي در  24کشور جهان ( )2010نشان
ميدهد که در سراسر جهان بهطور متوسط از هر  10نفر کاربر اینترنت 6 ،نفر از شبکههاي اجتماعي
بازدید ميکنند ( .)Rasoolzadeh et al., 2014: 52ميتوان اذعان کرد که فضاي مجازي زمينهساز
یک امکان بالقوه طالیي براي توانمندي به شمار ميرود که در سایه دسترسي برابر زنان نسبت به
مردان به فناوري نوین پدید ميآید ( .)Whittaker, 2002: 23توانمندسازي حرفهاي زنان ،بهویژه
زنان سرپرست خانوار ،به عنوان یک هدف توسعه وسيلهاي براي دستيابي به رفاه انساني
است(.)Afshari et al., 2019: 2
استقبال ایرانيان به شبکههاي اجتماعي از پایگاه اورکات 2آغاز شد؛ بهگونهاي که پس از برزیل و
آمریکا ،ایران سومين کشور حاضر در اورکات بود؛ هرچند ردپاي این گرایشها را ميتوان در اتاقهاي
گفتوگوي یاهو و تاالرهاي گفتمان عمومي ،مانند ابزار فارسي و گفتار فارسي یافت .روند عضویت
1

Virtual Social Networks
 2اورکات ( :)Orkutوبگاهي استت که بر پایه شتبکههاي اجتماعي و اعتماد پيادهستازي شتدهاستت ،شتما ميتوانيد از
طریق دوستتان خود ،دوستتان جدیدي بيابيد یا در انجمنهاي مورد عالقه عضتو شتده ،انجمن جدیدي بستازید و در آن
فعاليت کنيد .در آن ميتوان مشتخصتات خود را به زعم خود نوشتت ،این ستایت تحت پشتتيباني شترکت گوگل استت ،و
براي اولين بار در تاریخ  22ژانویه  2004شروع به کار کرد.
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ایرانيان در اورکات ،به حدي پيش رفت که فارسي به یکي از پنج زبان پراستفاده در این پایگاه تبدیل
شد(.)Bakhshi et al., 2013: 42
بهرهگيري مناسب از ظرفيتهاي شبکههاي مجازي بهعنوان ابزار قوي ،گسترده و همگاني در
راستاي ارتقاي دانش و مهارتهاي زندگي و همچنين توانمندسازي زنان بهعنوان قشر آسيبپذیر،
موضوع بسيار مهمي است که در صورت استفاده زنان از شبکههاي مجازي تخصصي مرتبط با
آموزشهاي شغلي ،مهارتهاي زندگي ،مدیریت خانواده ،کارآفریني و  ،...قاعدتاً توانمندتر خواهند
شد .مدیریت فضاي مجازي و همچنين شناخت نيازهاي زنان در راستاي بهرهگيري حداکثري از
ظرفيتهاي مکاني و ارتقاء توانمندسازي زنان داراي اهميت ویژه است و توجه به سازوکارهاي الزم
براي ارتقاء آنها در ابعاد اجتماعي -فرهنگي ،اقتصادي و جهتدهي به اولویتهاي زندگي نقش
اساسي دارد .این اهميت زماني بيشتر نمود پيدا ميکند که در برنامه چهارم توسعه کشور یکي از
مهمترین وظایفي که به سازمانهاي حمایتي واگذارشده است ،موضوع توانمندسازي است که در
ماده  102و  112مستقيماً بدان اشارهشده است .به همين منظور ،پژوهش حاضر باهدف ارزیابي
نقش شبکههاي اجتماعي مجازي در توانمندسازي زنان شهر باغملک تدوین شده و در همين راستا
با رویکردي کاربردي -نظري در پي پاسخگویي به پرسش زیر است:
نقش شبکههاي اجتماعي مجازي در توانمندسازي زنان در ابعاد اقتصادي ،اجتماعي -فرهنگي
و اطالعرساني چگونه است و شبکههاي اجتماعي مجازي در توانمندسازي زنان در کدام بعد نقش
تأثيرگذارتري داشته است؟
پيشينه پژوهش
در هر پژوهشي توجه خاص محقق به تحقيقات مشابه و سابقه آنها نشان از عمق کار محقق و
جامعيت کار او دارد .هرچه محقق تحقيقات مشابه بيشتري را بررسي کند عالوه بر اینکه توانمندي
و اقتدار وي بر موضوع تحقيق افزایش ميیابد ،بر اعتبار تحقيق او نيز ميافزاید و نشان از درک کامل
و صحيح وي از ابعاد مختلف تحقيق دارد .در ادامه نتایج تعدادي از مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش
بهطور خالصه در جدول ( )1بيانشده است.
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جدول  -1پیشینۀ پژوهشهای داخلي و خارجي مرتبط با موضوع تحقیق

نویسندگان

عنوان

نتایج

کتابي و همکاران
()1382

توانمندسازي زنان براي
مشارکت در توسعه اصفهان

افزایش سطح تحصيالت ،دسترسي به منابع مالي ،بهبود
وضع سالمت ،برخورداري از حق مالکيت قانوني ،رفع
تبعيض از بازار کار و حذف باورهاي سنتي جامعه در
خصوص اشتغال از عوامل مؤثر در توانمندسازي زنان
هستند.

ذکایي ()1386

ساخت و بازسازي سبک
جدیدي از زندگي در ميان
اعضاي شبکههاي اجتماعي
اینترنتي

ارتباطات مجازي ميتوانند زمينه شکلگيري عادات و
راههاي جدیدي را فراهم سازند که خود به کنش و
انتخابهاي متفاوتي منتهي ميشود.

شهریاري ()1387

بررسي راههاي توانمندسازي
زنان روستایي شهرستان
سيستان و بلوچستان و تأثير
آن بر کارآفریني

نشان داد که موانع موجود بر سر راه توانمندسازي زنان را
به سه بخش تقسيم ميکند :موانع اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي.

عنابستاني و
همکاران ()1390

تحليل آثار اجتماعي ،اقتصادي
و کالبدي  ICTدر توسعه
نواحي روستایي

 ICTروستایي ميتواند در ابعاد گوناگون اجتماعي،
اقتصادي و کالبدي ،آثار مثبتي برجاي نهد و تفاوت
معناداري در پاسخگویي روستایيان در روستاهاي
برخوردار و نابرخوردار وجود دارد.

نادري مهدي و
وحدت مؤدب
()1397

بررسي تأثير مؤلفههاي
سرمایه اجتماعي بر
توانمندسازي زنان داراي
مشاغل خانگي (مطالعه
موردي :شهرستان رزن)

نتایج تحليل خوشهاي بيانگر این است که  63/25درصد
از افراد مطالعه شده ازنظر توانمندي ضعيف و  21درصد
نسبتاً توانمند بودند؛ درحاليکه فقط  14/84درصد از
افراد کامالً توانمند ارزیابي شدند .بر اساس نتایج تحليل
تشخيصي نيز ميتوان گفت عوامل مهمي که این گروهها
را از هم متمایز ميکنند به ترتيب عبارتاند از :تأمين
مشارکت اجتماعي ،اعتماد اجتماعي و انسجام اجتماعي.

علل گرایش کاربران به شبکه -
هاي اجتماعي مجازي در
ایاالتمتحده آمریکا

 91درصد کاربران از این سایتها براي حفظ روابط خود
استفاده ميکنند و  82درصد به دنبال ایجاد و پيگيري
طرحهاي اجتماعي از این سایتها هستند.

فيس بوک و هویت

آگاهيهایي که کنشگران از حضور در فيسبوک بهعنوان
یک زیست جهان کسب ميکنند ،هویت جهاني افراد را
شکل ميدهد.

لنهارت و مادن
()2007
گراسموک
()2009

1

2

Lenhart and Madden
Grasmuck

1
2
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شبکههاي اجتماعي و فضایي
تایلند در روستاهایي که داراي
مکان واحد مسکوني  GPSو
شبکههاي خویشاوندي
اشباعشده از همه افرادند

سيستم ارتباط افراد در یک شبکه خویشاوندي نشان مي-
دهد که رابطه بين خویشاونداني که دور از یکدیگر زندگي
ميکنند نسبت به افراد غير مرتبط با یکدیگر ،بيشتر است
و ارتباط بين خویشاوندان در رابطه بافاصله خویشاوندان
نزدیک درجه احتمال بيشتري براي همکاري و رابطه در
شبکه خویشاوندي وجود دارد.

ليو ليب)2012( 2

تأثيرات شبکههاي اجتماعي بر
روند توسعه روستایي درنتيجه
ادغام مهاجران روستایي در
جامعه شهري چين در هشت
منطقه روستا شهري گوانگژو

بيشترین مهاجران نسل جدید هستند که به دنبال
حمایتهاي اجتماعي از شبکههاي اجتماعي ميباشند.
همچنين ادغام مهاجران از روستا به جامعه شهري چين
طي فرایند شبکههاي اجتماعي یک فرایند تعارض و
تناقض خواهد بود.

شوا و
چينياموریندي ،
()2018

عوامل تعيينکننده استفاده از
رسانههاي اجتماعي در ميان
جوانان روستایي آفریقاي
جنوبي

همبستگي بين استفاده از فيسبوک و عادت در ميان
جوانان روستا مثبت است.

نقش رسانههاي اجتماعي در
توسعه جامعه در نيجریه :مدل
اتحاد وحدتOAF

نميتوان بدون استفاده از رسانههاي اجتماعي از بسيج و
توسعه مؤثر جامعه در دوران مدرن صحبت کرد و جوامع
خواهان توسعه در نيجریه باید تالشهاي خودشان را آغاز
کنند؛ زیرا به دليل کمبود بودجه ،توسعه هر جامعه بهطور
همزمان براي دولت غيرممکن است .سرانجام ،موفقيت
مجمع اتحاد یگانگي اوگا ( )Ogwaنشانگر این است که
Watsappمؤثرترین برنامه براي توسعه جامعه در
کشورهاي درحالتوسعه مانند نيجریه است.

آشتون و واردر
()2012

1

3

چدي یوکادو
()2018

4

همانطور که مشاهده ميشود تحقيقات متعددي در زمينه شبکههاي اجتماعي در سطح ملي و
بينالمللي انجامشده است .بااینوجود به نظر ميرسد شکاف قابلتوجهي بين تحقيق حاضر و
تحقيقات انجامشده وجود دارد که پژوهش و کنکاش علمي در زمينه نقش استفاده از شبکههاي
اجتماعي مجازي و توانمندسازي زنان در ابعاد مختلف اقتصادي ،اجتماعي -فرهنگي و اطالعاتي
انجامنشده و عالوه بر اینها پژوهشي در این راستا در منطقه موردمطالعه صورت نگرفته است.

1

Ashton and Verdery
Liu lib
3 Shava and Chinyamurindi
4 Chidi Ukomadu
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فرضيههاي پژوهش
در راستاي پاسخگویي به سؤال مطرح شده و دستيابي به هدف پژوهش ،فرضيههاي پژوهش به
شرح زیر ميباشد:
 شبکههاي اجتماعي مجازي در توانمندسازي اقتصادي زنان شهر باغملک نقش داشته است؛ شبکههاي اجتماعي مجازي در توانمندسازي اجتماعي -فرهنگي زنان شهر باغملک نقشداشته است؛
 شبکههاي اجتماعي مجازي در توانمندسازي اطالعاتي زنان شهر باغملک نقش داشته است.موقعيت جغرافيايي شهر باغملک
شهرستان باغملک یکي از  25شهرستان استان خوزستان در جنوب غربي ایران ميباشد که با
 2209/9کيلومترمربع وسعت 3/5 ،درصد از سطح استان را به خود اختصاص داده و ازنظر وسعت
چهاردهمين شهرستان ميباشد که بين  31درجه و 13دقيقه تا  31درجه و  43دقيقه عرض شمالي
از خط استوا و  49درجه و  29دقيقه تا  50درجه و  18دقيقه طول شرقي از نصفالنهار گرینویچ
در شرق استان خوزستان واقع گردیده و از شمال با شهرستان ایذه ،شرق با استان کهگيلویه و
بویراحمد ،شمال غرب با شهرستان مسجدسليمان ،غرب و جنوب غرب با شهرستان رامهرمز هممرز
و در کوهپایه کوهستان منگشت از رشتهکوههاي زاگرس واقع گردیده است .این شهرستان به علت
داشتن موقعيت کوهستاني از توپوگرافي پرفرازونشيبي برخوردار است و داراي آبوهواي معتدل و
زمينهاي حاصلخيزي ميباشد .اگرچه ازنظر تقسيمات سياسي و کشوري ،شهرستاني جوان است،
اما ازنظر تاریخي قدمتي دیرینه دارد و مرکز آن شهر باغملک که در عرض جغرافيایي  31درجه و
13دقيقه و طول جغرافيایي  49درجه و  51دقيقه و در ارتفاع  917متر از سطح دریا و بر روي
دشتي از رسوبات آبرفتي ساختهشده که اطراف آن را ارتفاعات متعددي احاطه کردهاند( Hemmati.,
 .)2016: 53شکل ( )1موقعيت جغرافيایي شهر باغملک را نشان ميدهد.
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شکل  -1موقعیت جغرافیایي شهر باغملک
مأخذ( :استانداری خوزستان؛ ترسیم :نگارندگان)1398 ،

مباني نظري
جغرافياي اجتماعي و فضاي مجازي
علم جغرافيا به روابط بين انسان و محيط ميپردازد؛ جغرافيدانان از گذشته تاکنون همواره محيط-
ها و فضاهاي گوناگون را بررسي ميکردهاند تا با شناخت بهتر محيط ،شرایط بهتري را براي زندگي
انسان فراهم آورند .از انقالب صنعتي به بعد اختراع و توليد ماشينآالت به افزایش سرعت ارتباطات
منجر شد و این روند تا امروز ادامه داشته که موجب افزایش تعامالت و روابط بين انسانها شده،
ضمن اینکه در چند دههي اخير گسترش ارتباطات در فضاهاي مجازي باعث سرعت بخشيدن به این
تعامالت شده .این امر موجب شده تا تمامي کشورها به دنبال استفادهي هرچه بيشتر از این فضا و
گسترش ارتباطات باشند.
در جغرافيا مفهوم فضا به دو صورت فضاي مطلق و فضاي نسبي بکار برده ميشود .فضاي مطلق
داراي کيفيت عيني ،مشخص و طبيعي است درصورتيکه فضاي نسبي بهطور مداوم در اثر نيازهاي
اجتماعي و اقتصادي و شرایط فنّاورانه تغيير ميیابد .از دیدگاه علم فضایي ،مردم در فضاهاي نسبي
زندگي ميکنند .بدین ترتيب فضاي فعاليت ،فضاي اجتماعي ،فضاي ساختهشده و فضاي عملکردي
در محدودهي فضاي نسبي جاي ميگيرند) .(Shakoee, 1996: 286طبق تعاریف جغرافيدانان،
مشخص و آشکار است که علم جغرافيا عالوه بر مطالعهي محيط طبيعي به بررسي و مطالعهي روابط
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انساني نيز ميپردازد و فضاي مجازي نيز بهعنوان محيطي براي تعامل انسانها بدون شک یک فضاي
جغرافيایي شناخته ميشود و باید همانند سایر فضاها و محيطهاي جغرافيایي با یک دید کلنگر و
جامع موردبررسي قرار بگيرد و در زمينههاي مختلف ارزیابي شود.
انقالب ارتباطاتي جهاني ،از اواخر دهه  1960شروع شد؛ هنگاميکه نخستين ماهوارهها در مدار
قرار گرفت و بيدرنگ از آن براي ارسال سيگنالها از نقطهاي به نقطهاي دیگر در روي زمين استفاده
شد .ماهوارههاي امروزي ميتوانند هزاران هزار کانال ارتباطي را بهطور همزمان اداره کنند .بعضي از
آنها دائماً عالئمي ميفرستند که به هواپيماها ،کشتيها و حتي خودروهاي شخصي امکان ميدهد
موقعيتشان را با دقت بسيار باالیي تعيين کنند .در زمان حاضر نيز کيفيت و ظرفيت ارتباطات زميني
با پيشرفتهاي عمدهاي که درزمينه فيبر نوري رخ داد ،به طرز حيرتانگيزي افزایش یافت .اثر
ترکيبي همه این پيشرفتهاي فناورانه ،بر روي کاربرد رایانهها تغيير شگفتآوري از انباشت و پردازش
دادههاي اطالعاتي بهطورکلي توسط ماشينهاي مجزا ،به استفاده از فعاليتهاي متقابل رایانههاي
کوچک و توزیع قدرت رایانه در شبکههاي الکترونيکي است .نمونه بارز کاربرد این شکل تازه از فعاليت
متقابل رایانهاي ،البته اینترنت است که در عرض کمتر از سه دهه از شبکه آزمایشياي که در خدمت
چند مؤسسه پژوهشي در ایاالتمتحده بود ،به سيستم جهاني هزاران هزار شبکه مرتبط باهم مبدل
شده است که ميليونها رایانه را به همدیگر متصل ميکند و به نظر ميرسد که ظرفيت و تنوعپذیري
آن نامتناهي است ) .(Kara, 2007: 174برخالف پيشينيهاي آینده شناسان ،اقتصاد عصر اینترنت
بيمکان نيست .توليد اطالعات و دانش درواقع ریشه در مکانهاي ویژهاي دارد که پيتر هال و مانوئل
کاستلز از آن با عنوان «محيطها  /اقليمهاي نوآوري» یاد ميکنند و آن را نيز تئوریزه کردهاند.
اینترنت ،جغرافيا دارد؛ و مکان جغرافيایي اینترنت ،به لحاظ فضایي ،الگوهاي مکاني بسيار متمرکز
یافتهاي دارد .جغرافياي یک اقتصاد و جامعه اینترنت محور ،گرهها و شبکههایي را در سيارهاي که در
ميان یک بحران قرار گرفته است ،ميسازد .بنابراین ،هم به لحاظ پراکندگي فضایي و هم به لحاظ
تمرکز فضایي ،جغرافياي جدیدي را مشخص ميسازد ،اما کنش متقابل بين هر دو فرایندها ،چيزي
است که« فضاي جریانها» ناميده ميشود ).(Castells, 2005: 23
در عصر اینترنت ،براي برخي زنگ پایان جغرافيا به صدا درآمده است ،ولي چنين تحليلي به
واقعيت نزدیک نيست؛ چراکه اینترنت ،جغرافياي مخصوص به خودش را دارد .جغرافيا ،شبکهها و
گرههایي ميسازد که فرایند جریان اطالعات در مکانها توليد و مدیریت ميگردد .دستگاه شبکهاي
است ،بنابراین ،معماري و دیناميک شبکههاي چندگانه منابع معاني و کارکرد براي هر مکان است.
فضاي منتج از جریانها شکل جدیدي از فضا که مشخصه عصر اطالعات است ،اما بيمکان نيست ،به
مکانهایي اتصال ميیابد که بهوسيله شبکههاي رایانههاي ارتباط از راه دور و سيستم انتقال
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کامپيوتري شده است .فاصله را تعریف محدود ميکند ،اما جغرافيا را لغو نميکند .پيکربنديهاي
نوین قلمروي ،از فرایندهاي همزمان تمرکز فضایي ،تمرکززدایي و پيوند ،کار بيرحمانه بهوسيله
هندسه متغير جریانهاي اطالعاتي جهاني ظهور کردهاند ) .(Castells, 2001: 207بعد جغرافيایي
اینترنت را ميتوان از چند منظر تحليل کرد
الف) جغرافياي تکنيکال یا فني آن ،توزیع فضایي کاربران آن و جغرافياي اقتصادي توليد اینترنت؛
ب) هر گره با گره دیگري در یک هرم ،مسيرهاي امکاني پيوند ميیابد .ایاالتمتحده آمریکا داراي
ظرفيت پهناي باند بزرگتر نسبت به بقيه جهان است .آمریکا در پيوند بين کشورها نقش مرکزي را
ایفا ميکند .این پهنا باندها درجاهاي دیگر مانند اروپا گسترش ميیابد .در این ميان ،توزیع نامتوازن
زیرساختهاي تکنولوژیک ،ثروت و آموزش را در سياره زمين نشان ميدهد .بنابراین ،الگوهاي فضایي
کاربران اینترنت؛ الگوهاي تکهتکه به لحاظ جغرافيایي را نشان ميدهد که بر اساس آن ،ثروت،
تکنولوژي و قدرت آن نمایش داده ميشود ،که این به معناي جغرافياي نوین توسعه است .در داخل
کشورها نيز ،تفاوتهاي فضایي عظيمي در پخش استفاده از اینترنت وجود دارد .نخست نواحي شهري
هم در کشورهاي پيشرفته و هم توسعهنيافته است .نواحي روستایي و شهرکهاي کوچک در
دسترسي به این رسانه نوین عقبماندگيهایي را نشان ميدهد ،که این برخالف هياهو و سروصداي
آینده شناسان تکنولوژیک است؛ حتي در داخل شهرها نيز ناموزوني در استفاده از اینترنت دیده
ميشود ،که این خود تنوع جغرافياي اجتماعي را در آینده نشان خواهد داد ).(Castells, 2001: 208
توانمندسازي
توانمندسازي به معناي گسترش دارایيها و بهبود قابليتهاي افراد فقير براي مذاکره ،نفوذ و
کنترل و التزام نهادها به پاسخگویي به آنها ميداند ( .)Jain and Jain, 2012: 7689همچنين
توانمندسازي بهمنزله بخشي از زبان توسعه مطرح است و ارتباط تنگاتنگي با بهبود مستمر ،ارتقاي
صالحيت ،تغيير در رفتار و بهبود عملکرد زنان دارد ( .)Coleman, 1988: 99توانمندسازي زنان را
ميتوان به معناي ایجاد قدرت تصميمگيري ،انتخاب ،سازماندهي خود ،مشارکت و همچنين ایجاد
قدرت فردي ،گروهي و جمعي در زنان براي تغيير وضعيت موجود در نظر گرفت ( Fukuyama, 2000:
 .)8توانمندسازي عبارت است از قدرت افراد براي تسلط بر شرایط زندگي و تغيير آن ،که این مفهوم
کلي متشکل از احساس شایستگي ،احساس قدرت ،عزتنفس ،خود اثربخشي ،قدرت تصميمگيري،
تحرک اقتصادي و درآمد است ( .)Schumacker and Lomax, 2004: 29انجمن بينالمللي توسعه
کانادا ( )2010براي توانمندسازي زنان سه بعد اقتصادي ،سياسي و اجتماعي قائل شده است
(.)Jackson, 2010: 108
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شبکههاي اجتماعي مجازي
شبکههاي اجتماعي مجازي مجموعهاي از نهادهاي اجتماعي که شامل مردم و سازمانها که
بهوسيله مجموعهاي از روابط معنيدار اجتماعي به هم متصلاند و باهم در به اشتراک گذاشتن ارزش-
ها تعامل دارند ( .)Boyd and Ellison, 2007: 211شبکههاي اجتماعي سایتهایي هستند که از یک
سایت ساده مانند موتور جستجوگر با اضافه شدن امکاناتي مانند چت و ایميل و امکانات دیگر خاصيت
اشتراکگذاري را به کاربران خود ارائه ميدهند ( .)Tiffany et al., 2009: 230همچنين شبکههاي
اجتماعي مجازي عبارت است از جامعة برخط از کاربران اینترنتي که تمایل به برقرار کردن ارتباط
با دیگر کاربران در حوزههاي موردعالقه دو طرف را دارند ( )Willam, 2009: 35و با ميليونها پيام
بر ارزشها ،نگرشها و هویتهاي فرهنگي در سطوح خرد (کاربران) و کالن (جامعه) تأثير ميگذارد
( .)Kia & Nouri Moradabadi., 2012: 183بوید و اليسون شبکههاي اجتماعي را به این صورت
تعریف کردهاند که سایتهاي شبکه اجتماعي بهعنوان خدمات مبتني بر وب است که به افراد اجازه
ميدهد یک پروفایل عمومي یا نيمه عمومي در یک سيستم محدود را بسازد ،فهرستي از سایر کاربران
براي اشتراکگذاري ارائه دهد ،فهرست افراد مرتبط با وي و کساني را که از طریق سایر افراد سيستم
به او معرفيشدهاند ،ببيند و اوقاتش را سپري سازد (.)Sohrabi et al., 2016: 84
شبکههاي اجتماعي براي افزایش و تقویت تعامالت اجتماعي در فضاي مجازي طراحيشدهاند.
بهطورکلي از طریق اطالعاتي که بر روي پروفایل افراد قرار ميگيرد مانند عکس کاربر ،اطالعات
شخصي و عالیق (که همه اینها اطالعاتي را در خصوص هویت فرد فراهم ميآورد) برقراري ارتباط
تسهيل ميگردد .کاربران ميتوانند پروفایلهاي دیگران را ببينند و از طریق برنامههاي کاربردي
مختلف مانند ایميل و چت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند ( )Tiffany et al., 2009: 228و تبادل
فرهنگي ،دسترسي آسان به منابع اطالعاتي ،جلوگيري از انزواي اجتماعي و سرگرمي سالم یکي از
مهمترین تأثيرات مثبت این شبکهها در مسائل اجتماعي و فرهنگي است ( Golmakaniorcid et
 .)al.‚ 2018: 1368عالوه بر این واقعيت که افراد ميتوانند دوستان جدید خود را در این شبکهها یا
با دوستان قدیمي خود در مورد روند تغيير زندگي خود صحبت کنند ،ميتوانند دیدگاهها و عقاید
خود را با همساالنشان به اشتراک بگذارند ( .)Pelling and White, 2009: 759از سوي دیگر ،معایب
متعدد این رسانهها شامل تهاجم فرهنگي ،دسترسي آسان به منابع ممنوعه و بيتفاوتي به ارزش
زندگي انسان ميشود .در حقيقت ،با پيشرفت این رسانهها ،انسان ممکن است عواقب منفي ناشي از
دنياي مدرن و فنآوريهاي ارتباطي مدرن خود را بروز دهد .شبکههاي اجتماعي پدیدههاي نسبتاً
جدیدي هستند که جنبههاي بسياري از زندگي انسان را تغيير دادند .در حال حاضر شبکههاي
اجتماعي در بين کاربران چنان مورد استقبال قرارگرفته که بهجرئت ميتوان گفت یکي از
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تأثيرگذارترین سرویسهاي ارائه شده است که در سالهاي اخير تحول شگرفي در نظام اجتماعي
کشورهاي مختلف جهان به وجود آورده است .بهطوريکه امروزه شبکههاي اجتماعي به محلي براي
حضور اقشار مختلف جامعه ،بهویژه زنان و مکان تبادل آرا و افکار آنان جهت تأمين نيازهاي مناسب
با زندگي اجتماعي زنان و توانمندسازي آنان تبدیلشده است (.)Adlipour et al., 2014: 10
فناوري اطالعات و تأثير آن بر توانمندسازي زنان
فناوري اطالعات 1یا فناوري اطالعات و ارتباطات طبق تعریف به فناوري نرمافزار و سختافزار
موردنياز براي توليد ،تبدیل ،توزیع ،ذخيره ،انتقال و استفاده از اطالعات از هر جا و در هر زمان گفته
ميشود .ظهور فنآوريهاي نوین اطالعات و ارتباطات گستره وسيعي را براي نظریهپردازي فراهم
آورد ( .)Jalali., 2005: 93نظریاتي که در این راستا مطرح شدند به دو گروه عمده تقسيم ميشوند:
گروه اول :بر این باورند که جامعه اطالعاتي پدیده جدید نيست و پيشرفتهاي جدید تکنولوژیک
مانند گذشته در خدمت سرمایهداري ،نابرابري اجتماعي و اقتصادي است .نظریهپردازان این گروه
عبارتنداز :هربرت شيلر با نظریه نئومارکسيسم ،ميشل آگلي یتا و آلن لي پایتز با نظریه سامان بخشي،
دیوید هاروي با نظریه انباشت انعطافپذیر ،آنتوني گيدنز با نظریه دولت -ملت و خشونت و یورگن
هابرماس و نيکالس گارنهام با نظریه گستره همگاني .این گروه عصر جدید را سرآغاز کنترلهاي
بيرحمانه شهروندان معرفي ميکنند و درعينحال که بههيچوجه اهميت کليدي اطالعات را در
دنياي جدید انکار نميکنند و حتي از پذیرش اصطالح جامعه اطالعاتي براي عصر رسانههاي ارتباطي
جدید بيمي به خود راه نميدهند ،اما بر استمرار مناسبات حاکم بر جامعه و ثبات آن از گذشته
تاکنون اصرار ميورزند.
گروه دوم :معتقدند در سایه پيشرفتهاي تکنولوژیک ،جامعهاي با ساختار دموکراتيک
شکلگرفته است .ارتباطات بين افراد و گروهها در این جامعه افقي است .مردم به آگاهيهاي بسيار
دسترسي دارند و الگوهاي ارتباطات رسانهاي تغييریافتهاند .این اندیشمندان ظهور جامعهاي نو را
نوید ميدهند .جامعهاي که در آن توليد پيام از انحصار عدهاي معدود خارجشده است .اندیشمندان
این گروه به نقش رسانهاي تکنولوژيهاي نوین توجه دارند و آثار آن را بر روابط ميان فردي ،گروهي
و جامعه بررسي و بيان ميکنند .ازنظر این گروه در جامعه نو حاکميت اصلي با رسانههاي الکترونيک
است .مطرحترین نظریهپردازان این گروه عبارتاند از :دانيل بل با نظریه فرا صنعتي ،ژان بودریار و
مارک پاستر با نظریه پستمدرنيسم ،ميشل پيور ،چارلز سيبل و لري هریش هورن با نظریه تخصصي-
سازي انعطافپذیر و مانوئل کاستلز با نظریه شيوه اطالعاتي توسعه .کاستلز در جلد اول سهگانه عصر
)Information Technology(IT
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اطالعات بيان ميدارد در سایه فنآوريهاي رایانهاي جامعهاي نو به نام جامعه شبکهاي ظهور نموده
است .وي ظهور جامعه شبکهاي را نتيجه تحول روبهجلو در عرصه فنّاوري اطالعات و ارتباطات ميداند.
وي معتقد است شبکهها ریخت اجتماعي جدید جوامع ما را تشکيل ميدهند و گسترش منطق شبکه
تغييرات چشمگيري در عمليات و نتایج فرآیندهاي توليد ،تجربه ،قدرت و فرهنگ ایجاد ميکند.
پاستر معتقد است تغييرات گسترده و عظيمي در نظامهاي ارتباطي به وقوع پيوسته است و نظامهاي
ارتباطي جدید بهمثابه راهحلي اميدوارکننده براي نيل به زندگي بهتر و جامعهاي با روابط عادالنهتر
ميباشند .وي نتيجه این تحول تکنولوژیک را از بين رفتن جریان یکسویه پيام از فرستنده به گيرنده
و شکلگيري ارتباط دوسویه از طریق رسانههایي ميداند که بهزعم وي متعلق به عصر دوم رسانهها
ميباشند ( .)Azari & Omidvar., 2012: 220یان و دایک مزیتها و محدودیتهاي جامعه اطالعاتي
و تحوالت اجتماعي ناشي از فنآوريهاي نوین را یکسره سياه یا سفيد نميبيند .گر چه ون دایک
اصطالح جامعه شبکهاي را براي توضيح جامعه بهرهمند از فنّاوريهاي نوین اطالعاتي و ارتباطي
برميگزیند؛ بهزعم وي جامعة شبکهاي یک صورتبندي اجتماعي با زیرساختي از شبکههاي
اجتماعي و رسانهاي است ،این شبکهها همة بخشها و واحدهاي جامعه را به یکدیگر مرتبط ميسازند.
وي خوشبيني کاستلز را مبني بر دمکراتيک بودن فضاي جامعه شبکهاي قبول ندارد .ازنظر وي
وجود فناوري ارتباطي باعث به خطر افتادن نظامهاي سياسي توتاليتر سنتي و آگاهيهاي شهروندي
شده است .اگرچه فناوري را از عوامل زمينهساز ایجاد آزادي ميداند اما همزمان آن را در خدمت
کنترل و مقاصد امنيتي و سياسي نظامهاي سياسي معاصر نيز ميبيند ( Mohammadpour., 2006:
.)2
توانمندسازي در ابعاد مختلف تحقق ميیابد و توانمندسازي زنان وابسته به دامنهاي از عوامل
است که ابعاد اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،رواني ،سياسي را شامل ميشود ( Whittaker, 2002:
 .)23بر اساس تجربه سازمان بينالمللي کار ،زماني که دادههاي توانمندسازي زنان محدود است،
فناوري اطالعات راهي است که زنان کشورهاي درحالتوسعه را قادر ميسازد تا وارد عرصه کارزار
براي توانمنديهایشان در زمينه اقتصادي ،اجتماعي و سياسي شوند (Neil Anthony et al., 2004:
).52
توانمندسازي زنان به این معناست که آنها قادر به ارزیابي صحيح و شناخت واقعي خویشتن
باشند و از توانایي و قابليت نيل به هدفهاي خویش برخوردار باشند و بتوانند با افزایش توانمندي
خویش به هدفهاي موردنظر برسند (.)CharmchianLangroodi & Ali Beigi., 2016: 282
مطالعات مختلف نشان ميدهد که در طول تاریخ زنان ازلحاظ شرایط اجتماعي ،اقتصادي در سطح
پایينتري نسبت به مردان قرار داشته است ( .)Praprotnik, 2004: 36این تضاد بين مردان و زنان
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را ميتوان در سطح سواد ،تحصيالت ،فرصتهاي شغلي ،کنترل بر دارایي و اموال و مشارکت
درصحنههاي سياسي مشاهده نمود ( .)Mollai Noushahr., 2014: 61این توجه بهویژه به زنان
روستایي موجب شد تا طرحهاي متعددي در خصوص زنان آسيبپذیر به اجرا گذاشته شود .یکي از
این برنامهها ،طرح توانمندسازي زنان بود .زني که محروم است ميتواند با استفاده از اینترنت خود
را توانمند کند و صداي خود را به گوش دیگران برساند (.)Moein., 1992: 199
نظریه توانمندسازي بر این نکته تاکيد دارد که زنان نه تنها باید نابرابريهاي موجود بلکه
ساختارهاي مولد نابرابري را در سطوح گوناگون و هم زمان زیر سوال برده و با آن مبارزه کنند .نظریه
توانمندسازي بيش تر لحاظ کردن توان زنان را در راستاي افزایش اتکاء به خود و قدرت دروني تعریف
ميکند و در پي توانمندسازي زنان از راه توزیع دوباره قدرت در داخل خانواده و جامعه است .سارا
النگه یکي از نظریهپردازان در امور زنان ،توانمندسازي زنان را در پنج مرحله شرح ميدهد که شامل
رفاه ،دسترسي ،آگاهي ،مشارکت و کنترل ميباشد .یکي دیگر از نظریههاي مهم در راستاي
توانمندسازي ،نظریههاي فمينيستي ميباشد .از نظر فمينيستهاي ليبرال ،زن و مرد مانند هم
هستند .آنها دالیل موقعيت پایينتر زنان را ناشي از کمتر بودن فرصتهاي زنان ،فقدان یا اندک بودن
مقدر تعليم و تربيت و محدودیتهاي خانوادگي ميدانند .بر اساس این نظریه زندگي زنان مرکزیت
ميیابد و به لحاظ نظري ،فهم عدم تساوي جنسيتي ،نقشهاي اجتماعي زنان و تجربيات آنها در
حوزههاي گوناگون اجتماعي است و به لحاظ عملي ،هدف ارتقاي حقوق زنان است ( & Ataei
 .)Zamani Miandashti., 2017: 60به نظر مانوئل کاستلز در جامعه اطالعاتي ،فناوريهاي ارتباط
جمعي ،نقش اساسي دارند و لحن گفتمان ،سبک زندگي و همه ارزشهاي اجتماعي توسط رسانهها
و صاحبان آنها تعریف ميشود .این رسانهها پذیرش نظمها و ترتيبات اجتماعي خاصي را در جامعه
ارتقاء ميبخشند (.)Sohrabzadeh et al., 2019: 219
امروزه انسانها عالوه برآنکه در فضاي واقعي و فيزیکي ميتوانند همه داشتههاي فردي و
اجتماعي خود را به منصه ظهور بگذراند در فضاي مجازي نيز قادرند تا با استفاده از همه امکانات و
ابزارهاي وب بنياد اینگونه تجارت خود را به دیگران انتقال داده و حتي بفروشند .دامنه پر وسعتي
از سایتها ،وبالگها ،شبکههاي اجتماعي ،صفحات اینترنتي و  ...تشکيل جوامع مجازياند که به
همگان یاري ميرساند تا در این عرصه حضور پررنگ و اثرگذاري را از آن خود کنند .اشتغال زنان
با پيشرفت جوامع ،تغيير و تحول پيدا کرده است .ورود ماشين و صنعت بر اشتغال زنان اثر گذاشته
و آنان را از مشاغل سنتي به سوي بخش هاي صنعتي سوق داده است .آنچه در تحوالت اخير اشتغال
زنان ،بيش از هر نکتة دیگر چشمگير و درخور توجه است ،استقبال زنان از افزایش سطح تحصيلي و
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دسترسي به مشاغل جدید حرفهاي و فني است ) .(Madanipour., 2006: 52مایکل پاستور 1در
مقاله اش با عنوان« شکاف دیجيتالي در سطح جهاني هنوز وجود دارد ،به گزارش اشتغال جهاني
نتيجه مي گيرد که فناوري هاي اطالعات و ارتباطات« ،پتانسيل تواناسازي» را براي بهبود شرایط
زندگي زنان فراهم ميسازد .توانایي فناوري هاي اطالعات و ارتباطات در توانمندسازي زنان از طریق
آموزش بهتر و ارتباطات گسترده و در جهت توليد درآمد شخصي براي ایشان نباید دست کم گرفته
شود .هاملنيک 2معتقد است فناوري هاي اطالعات و ارتباطات اشکال جدیدي از ارتباطات را به وجود
مي آورد که مي تواند زنان را قادر به فروپاشيدن موقعيت اجتماعي بسته اي سازد که غالباً در آن
محصورند؛ همچنين ،فرصت هاي نویني را براي اشتغال زنان در مشاغلي فراهم مي آورد که مستلزم
مهارت هاي جدید است ).(Hamelink, 1999: 23
فناوري هاي اطالعات و ارتباطات مي تواند همچنين براي زناني که مسئوليت مراقبت از کودکان
را دارند یا آنان که دور از مراکز شهري سکونت دارند ،مزایاي زیادي به همراه داشته باشد و براي مثال
براي آنان فرصت کار از منزل یا به عبارت دیگر دورکاري را فراهم آورد ).(Ahmadniya., 2004: 11
روششناسي پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردي -نظري و از نظر روش ،توصيفي -تحليلي ميباشد .شيوه
جمعآوري اطالعات ،کتابخانهاي و پيمایشي است .جامعه آماري پژوهش حاضر را زنان باالي 18
سال شهر باغملک تشکيل ميدهند ،که تعداد آنها در سال  9760 ،1397نفر ميباشد .با توجه به
جامعة آماري در این پژوهش ،حجم نمونه که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه گردید331 ،
نمونه مشخصشده است.
t 2 pq
1.96 2 * 0.5 * 0.5
2
d
0.052
=n
=
= 331
1 t 2 pq
1 1.96 2 * 0.5 * 0.5
1 + ( 2 − 1) 1 +
(
)− 1
N d
9760
0.052
d =0/05

q = 0 /5

p =0/5

t=1/96

 =nحجم نمونه  =Nتعداد کل جامعة آماري  =tضریب اطمينان  =dميزان خطا  =pدرصد افرادي
که صفت مورد نظر را دارند  =qدرصد افرادي که صفت مورد نظر را ندارند ( Hafez Nia., 2010:
.)167
Micheal Pastor
Hamelink

1
2
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جهت تجزیهوتحليل دادهها و آزمون فرضيات پژوهش از تکنيکهاي آماري تحليل واریانس
یکراهه ،آزمون تعقيبي «شفه» ،مدلسازي معادله ساختاري و آزمون فریدمن استفادهشده است.
ابزارهاي مورد استفاده جهت انجام این تکنيکها SPSS.22 ،و  Amosميباشد.
شکل  -1مدل مفهومي پژوهش را نشان ميدهد.
سؤال پژوهش:

ع نوان :ارزیتتابتتي

نقش شتتتب که هاي
اجتماعي مجازي در
توانمندستتازي زنان؛
( مطتتا لعتته موردي:
شهر باغملک)

ورو
دی

نقش شتتبکههاي اجتماعي مجازي در توانمندستتازي
زنان در ابعاد اقتصادي ،اجتماعي -فرهنگي و اطالعاتي
چگونه استتتت و کدام بعد در ارتباط با شتتتبکه هاي
اجتمتاعي مجتازي در توانمنتدستتتتازي زنتان نقش
تأثيرگذارتري داشته است؟

نظر یه های تفسببیر کن نده و
ت ب ی ین ک ن نده پژو هش:
نظریههاي توانمندسازي

فرآیند

ارت باط متغیر ها :شببب که های اجت ماعي م جازی(متغیر مسببت قل)

خروجي

توانمندستتازي اقتصتتادي ،توانمندستتازي اجتماعي -فرهنگي و توانمندستتازي
اطالعاتي (متغيرهاي وابسته)

مببتببغببیببرهببا:
توان منتتدستتتتازي،
اقتتتتتصتتتتتتتادي،
اجت ماعي -فرهنگي
و اطالعاتي

آزمون فرضیهها:
 -1به نظر مير سد شبکههاي اجتماعي مجازي در توانمند سازي زنان شهر باغملک در بعد اقت صادي نقش
داشته است.
 -2به نظر ميرسد شبکههاي اجتماعي مجازي در توانمندسازي زنان شهر باغملک در بعد اجتماعي -فرهنگي
نقش داشته است.
 -3به نظر ميرسد شبکههاي اجتماعي مجازي در توانمندسازي زنان شهر باغملک در بعد اطالع رساني نقش
داشته است.

شکل  -2مدل مفهومي پژوهش
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يافتههاي پژوهش
پايايي و روايي ابزار سنجش
زماني که مقياسي از نوع ليکرت باشد و هدف پژوهشگر ،سنجش یک مفهوم پيچيده از طریق
گویههاي مختلف و متعدد باشد ،به منظور سنجش سازگاري دروني گویهها ،ميتوان از آماره آلفاي
کرونباخ استفاده کرد .هر اندازة مقدار ضریب آلفا به یک نزدیکتر باشد ،حاکي از آن است که گویهها
انسجام دروني بيشتري با هم دارند .پس از سنجش پایایي مفاهيم مورد نظر ،مقادیر زیر براي آلفاي
کرونباخ به دست آمده است:
جدول  -2مقادیر آلفای کرونباخ برای سنجش پایایي
مفهوم

تعداد گویه

آلفاي کرونباخ

توانمندسازي اقتصادي

5

0/83

توانمندسازي اجتماعي– فرهنگي

5

0/88

توانمندسازي اطالعاتي

4

0/91

همچنان که دادههاي جدول باال نشان ميدهد براي تمام متغيرهاي مورد سنجش ،مقدار آلفاي
کرونباخ باالتر از  0/7شده است که گویاي این واقعيت ميباشد که سؤاالت پرسشنامه از انسجام
دروني مناسبي برخوردار هستند.
بر خالف پایایي ،که عمدتاً یک مسئلة کمّي و قابل اندازهگيري است ،روایي(اعتبار) مسألهاي
عمدتاً کيفي است .بدین منظور براي سنجش اعتبار سؤاالت پرسشنامه در پژوهش حاضر ،پرسشنامه
را به تعدادي از اساتيد متخصص ارائه نموده و نظرات آنها در مورد پرسشنامه اعمال شد .برخي از
سؤاالت حذف و همچنين تعدادي نيز با توصيه اساتيد ،به پرسشنامه اضافه شد .در برخي از سؤاالت
نيز تغييراتي صورت گرفت.
مدلسازي معادله ساختاري
فرضیه  .1شبکههاي اجتماعي مجازي در توانمندسازي اقتصادي زنان شهر باغملک نقش داشته
است.
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به منظور آزمون فرضيه باال از رویکرد مدلسازي معادله ساختاري کوواریانسمحور استفاده
گردید ،برآوردها مربوط به برازش کليت مدل معادله ساختاري و همچنين پارامتر اصلي این مدل
(اثر متغير شبکههاي اجتماعي مجازي بر توانمندسازي اقتصادي زنان) در شکل و جداول زیر گزارش
ميشود:

شکل -3مدل معادله ساختاری اثر متغیر شبکههای اجتماعي مجازی بر توانمندسازی اقتصادی زنان

جدول  -3برآورد مقادیر شاخصهای ارزیابي کلیت مدل معادله ساختاری
شاخص
مقدار

برازش مطلق
CMIN
28/53

برازش تطبيقي

GFI
0/91

TLI
0/89

CFI
0/90

PCFI
0/58

برازش مقتصد
CMIN/DF
3/17

DF
9

RMSEA
0/07

هُلتر
261

شاخصهاي ارزیابي کليت مدل معادله ساختاري با توجه به دامنه مطلوب این شاخصها در
مجموع بيانگر این است که مدل مفروض تدوین شده توسط دادههاي پژوهش حمایت ميشوند ،به
عبارت دیگر برازش دادهها به مدل برقرار و همگي شاخصها داللت بر مطلوبيت مدل معادله
ساختاري دارند.
جدول  -4برآورد مقادیر اثر متغیر شبکههای اجتماعي مجازی بر توانمندسازی اقتصادی زنان
متغير مستقل

مسير

شبکههاي
اجتماعي
مجازي

<---

متغير وابسته

ضریب
تعيين

توانمندسازي
اقتصادي

0/29

برآورد
غيراستاندارد
0/43

استاندارد
0/54

نسبت
بحراني
6/82

P.
Value
0/001
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مقادیر برآورد شده در جدول باال نشان دهنده این است :الف .ضریب تعيين برابر با ()R2 =0/29
است .به بيان دیگر  29درصد از تغييرات متغير توانمندسازي اقتصادي زنان بر حسب متغير شبکه-
هاي اجتماعي مجازي قابل تبيين است .با توجه به مقادیر مربوط به حجم اثر شاخص ضریب تعيين
این مقدار بزرگ برآورد ميشود .ب .مقدار ضریب تأثير متغير شبکههاي اجتماعي مجازي بر
توانمندسازي اقتصادي زنان برابر ( )Beta =0/54به دست آمد که در سطح ( )P > 0/01معنادار
است .بنابراین فرضيه پژوهش مبني بر وجود اثر متغير شبکههاي اجتماعي مجازي بر توانمندسازي
اقتصادي زنان پذیرفته ميشود .مقدار ضریب بيانگر تأثير مستقيم و باالي متغير شبکههاي اجتماعي
مجازي بر توانمندسازي اقتصادي زنان است .به این معنا که افزایش ميزان استفاده از شبکههاي
اجتماعي مجازي در حد باالیي ميتواند منجر به افزایش توانمندسازي اقتصادي زنان در جامعه
آماري پژوهش گردد.
فرضیه  .2شبکههاي اجتماعي مجازي در توانمندسازي اجتماعي – فرهنگي زنان شهر باغملک
نقش داشته است.
به منظور آزمون فرضيه باال از رویکرد مدلسازي معادله ساختاري کوواریانسمحور استفاده
گردید ،برآوردها مربوط به برازش کليت مدل معادله ساختاري و همچنين پارامتر اصلي این مدل
(اثر متغير شبکههاي اجتماعي مجازي بر توانمندسازي اجتماعي – فرهنگي زنان) در شکل و جداول
زیر گزارش ميشود:

شکل  -4مدل معادله ساختاری اثر متغیر شبکههای اجتماعي مجازی بر توانمندسازی اجتماعي
– فرهنگي زنان
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جدول  -5برآورد مقادیر شاخصهای ارزیابي کلیت مدل معادله ساختاری
شاخص
مقدار

برازش مطلق
CMIN
17/12

برازش تطبيقي

GFI
0/97

TLI
0/96

CFI
0/97

برازش مقتصد
DF
9

PCFI
0/58

CMIN/DF
17/12

RMSEA
0/07

هُلتر
297

شاخصهاي ارزیابي کليت مدل معادله ساختاري با توجه به دامنه مطلوب این شاخصها در
مجموع بيانگر این است که مدل مفروض تدوین شده توسط دادههاي پژوهش حمایت ميشوند ،به
عبارت دیگر برازش دادهها به مدل برقرار و همگي شاخصها داللت بر مطلوبيت مدل معادله
ساختاري دارند.
جدول  -6برآورد مقادیر اثر متغیر شبکههای اجتماعي مجازی بر توانمندسازی اجتماعي –
فرهنگي زنان
متغير مستقل

مسير

شبکههاي
اجتماعي
مجازي

<---

برآورد

متغير وابسته

ضریب
تعيين

غيراستاندارد

توانمندسازي
اجتماعي –
فرهنگي

0/34

0/58

استاندارد

نسبت
بحراني

P.
Value

0/60

8/35

0/001

مقادیر برآورد شده در جدول باال نشان دهنده این است :الف .ضریب تعيين برابر با ()R2 =0/34
است .به بيان دیگر  34درصد از تغييرات متغير توانمندسازي اجتماعي  -فرهنگي زنان بر حسب
متغير شبکههاي اجتماعي مجازي قابل تبيين است .با توجه به مقادیر مربوط به حجم اثر شاخص
ضریب تعيين این مقدار بزرگ برآورد ميشود .ب .مقدار ضریب تأثير متغير شبکههاي اجتماعي
مجازي بر توانمندسازي اجتماعي – فرهنگي زنان برابر ( )Beta =0/54به دست آمد که در سطح
( )P > 0/01معنادار است .بنابراین فرضيه پژوهش مبني بر وجود اثر متغير شبکههاي اجتماعي
مجازي بر توانمندسازي اجتماعي  -فرهنگي زنان پذیرفته ميشود .مقدار ضریب بيانگر تأثير مستقيم
و باالي متغير شبکههاي اجتماعي مجازي بر توانمندسازي اجتماعي  -فرهنگي زنان است .به این
معنا که افزایش ميزان استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي در حد باالیي ميتواند منجر به افزایش
توانمندسازي اجتماعي  -فرهنگي زنان در جامعه آماري پژوهش گردد.
فرضیه  .3شبکههاي اجتماعي مجازي در توانمندسازي اطالعاتي زنان شهر باغملک نقش
داشته است.
به منظور آزمون فرضيه باال از رویکرد مدلسازي معادله ساختاري کوواریانسمحور استفاده
گردید ،برآوردها مربوط به برازش کليت مدل معادله ساختاري و همچنين پارامتر اصلي این مدل
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(اثر متغير شبکههاي اجتماعي مجازي بر توانمندسازي اطالعاتي زنان) در شکل و جداول زیر گزارش
ميشود:

شکل  -5مدل معادله ساختاری اثر متغیر شبکههای اجتماعي مجازی بر توانمندسازی اطالعاتي زنان

جدول  -7برآورد مقادیر شاخصهای ارزیابي کلیت مدل معادله ساختاری
شاخص
مقدار

برازش مطلق
GFI CMIN
0/94
15/65

برازش تطبيقي
PCFI CFI TLI
0/57 0/94 0/90

DF
5

برازش مقتصد
RMSEA CMIN/DF
0/06
3/13

هُلتر
262

شاخصهاي ارزیابي کليت مدل معادله ساختاري با توجه به دامنه مطلوب این شاخصها در
مجموع بيانگر این است که مدل مفروض تدوین شده توسط دادههاي پژوهش حمایت ميشوند ،به
عبارت دیگر برازش دادهها به مدل برقرار و همگي شاخصها داللت بر مطلوبيت مدل معادله
ساختاري دارند.
جدول  -8برآورد مقادیر اثر متغیر شبکههای اجتماعي مجازی بر توانمندسازی اطالعاتي زنان
متغير مستقل

مسير

شبکههاي
اجتماعي
مجازي

<---

برآورد

متغير وابسته

ضریب
تعيين

غيراستاندارد

توانمندسازي
اطالعاتي

0/39

0/69

استاندارد

نسبت
بحراني

P.
Value

0/62

9/74

0/001
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مقادیر برآورد شده در جدول باال نشان دهنده این است :الف .ضریب تعيين برابر با ()R2 =0/39
است .به بيان دیگر  39درصد از تغييرات متغير توانمندسازي اطالعتي زنان بر حسب متغير شبکه-
هاي اجتماعي مجازي قابل تبيين است .با توجه به مقادیر مربوط به حجم اثر شاخص ضریب تعيين
این مقدار بزرگ برآورد ميشود .ب .مقدار ضریب تأثير متغير شبکههاي اجتماعي مجازي بر
توانمندسازي اطالعاتي زنان برابر ( )Beta =0/69به دست آمد که در سطح ( )P > 0/01معنادار
است .بنابراین فرضيه پژوهش مبني بر وجود اثر متغير شبکههاي اجتماعي مجازي بر توانمندسازي
اطالعاتي زنان پذیرفته ميشود .مقدار ضریب بيانگر تأثير مستقيم و باالي متغير شبکههاي اجتماعي
مجازي بر توانمندسازي اطالعاتي زنان است .به این معنا که افزایش ميزان استفاده از شبکههاي
اجتماعي مجازي در حد باالیي ميتواند منجر به افزایش توانمندسازي اطالعاتي زنان در جامعه
آماري پژوهش گردد.
در ادامه به منظور رتبهبندي آیتمهاي مربوط به هر یک از متغيرهاي پژوهش از آزمون فریدمن
استفاده گردید ،برآوردهاي مربوط به این آزمون در جداول زیر گزارش ميشود:
جدول  -9برآورد آزمون فریدمن جهت رتبهبندی آیتمهای مربوط به متغیرهای پژوهش
متغير

توانمندسازي
اقتصادي

توانمندسازي
اجتماعي –
فرهنگي

توانمندسازي
اطالعاتي

آیتم

ميانگين رتبه

رتبه

بهبود فعاليتهاي
اقتصادي

3/10

2

سرمایهگذاري سودآور

2/96

4

خرید مایحتاج خانوار

3/01

3

ارتقاء روحيه کارآفریني

3/25

1

بازاریابي

2/69

5

بهبود وضعيت تحصيل
فرزندان

3/03

3

افزایش ميزان مشارکت

2/92

4

تربيت فرزندان

2/85

5

حفظ و تقویت آداب و
رسوم

3/08

2

بهبود نظرات و ایدهها

3/13

1

اطالعات هواشناسي

2/60

3

اخبار و حوادث

3/18

1

خدمات حمل و نقل

3/08

2

خدمات عمومي

2/45

4

Chi
Square

22/37

10/81

26/20

Df

4

4

3

Sig

0/001

0/021

0/001
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برآوردهاي مربوط به آزمون فریدمن در جدول باال بيانگر این است که:
 توانمندسازي اقتصادي :در رابطه با این متغير ارتقاء روحيه کارآفریني در رتبه اول ،بهبودفعاليتهاي اقتصادي رتبه دوم ،خرید مایحتاج خانوار در رتبه سوم ،سرمایهگذاري سودآور در رتبه
چهارم و بازاریابي در رتبه پنجم قرار دارد.
 توانمندسازي اجتماعي – فرهنگي :در ارتباط با این متغير بهبود نظرات و ایدهها در رتبه اول،حفظ و تقویت آداب و رسوم در رتبه دوم ،بهبود وضعيت تحصيلي فرزندان در رتبه سوم ،افزایش
ميزان مشارکت در رتبه چهارم و تربيت فرزندان در رتبه پنجم است.
توانمندسازي اطالعاتي :در خصوص این متغير اخبار و حوادث در رتبه اول ،خدمات حمل و نقل
در رتبه دوم ،اطالعات هواشناسي در رتبه سوم و خدمات عمومي در رتبه چهارم قرار دارد.
فرضيههاي جانبي
فرضیه :بين گروههاي تحصيلي به لحاظ ميانگين متغير توانمندسازي اقتصادي تفاوت وجود
دارد.
به منظور بررسي فرضيه باال از آزمون تحليل واریانس یکراهه استفاده گردید ،برآوردهاي مربوط
به این آزمون در جدول زیر گزارش شده است.
جدول  -10آزمون تحلیل واریانس توانمندسازی اقتصادی بر حسب تحصیالت
متغيرها

توانمندسازي اقتصادي

تحصيالت

ميانگين

انحراف معيار

زیردیپلم

3/23

0/39

دیپلم

3/46

0/37

فوقدیپلم

3/50

0/34

ليسانس و باالتر

3/64

0/37

F

7/79

Sig

0/001

برآورد آزمون تحليل وایانس بيانگر این است:
مقدار  Fمحاسبه شده برابر  7/79و داراي سطح معناداري ( .)P = 0/001است .بنابراین این
نتایج نشان داد که ميانگين نمرات متغير توانمندسازي اقتصادي در بين گروههاي تحصيلي به لحاظ
آماري داراي تفاوت معنادار است .در نتيجه فرضيه پژوهش مبني بر وجود تفاوت بين گروههاي
تحصيلي به لحاظ ميانگين متغير توانمندسازي اقتصادي پذیرفته ميشود .با توجه به تأیيد فرضيه
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پژوهش ،بنابراین به منظور تعيين تفاوت بين گروههاي تحصيلي و مقایسه زوجي این گروهها با هم
از آزمون تعقيبي «شفه »1استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر گزارش شده است:
جدول  -11مقایسه میانگین گروههای سني بر حسب متغیر توانمندسازی اقتصادی
متغير

تفاوت ميانگين

سطح معناداري

دیپلم

-0/22

0/029

گروههاي سني
فوقدیپلم

-0/27

0/016

ليسانس و باالتر

-0/40

0/001

فوقدیپلم

-0/04

0/940

ليسانس و باالتر

-0/18

0/035

ليسانس و باالتر

-0/14

0/043

زیردیپلم
توانمندسازي
اقتصادي

دیپلم
فوق دیپلم

مقادیر مربوط به برآورد آزمون شفه در جدول باال نشان دهنده این است .1 :ميانگين متغير
توانمندسازي اقتصادي در بين افراد داري تحصيالت زیردیپلم به طور معناداري پایينتر از گروههاي
تحصيلي دیگر است .2 .ميانگين این متغير بين افراد داري تحصيالت دیپلم و فوق دیپلم زیر به طور
معناداري پایينتر از افراد داراي تحصيالت ليسانس و باالتر برآورد شده است.
فرضیه :بين گروههاي تحصيلي به لحاظ ميانگين متغير توانمندسازي اجتماعي  -فرهنگي
تفاوت وجود دارد.
به منظور بررسي فرضيه باال از آزمون تحليل واریانس یکراهه استفاده گردید ،برآوردهاي مربوط
به این آزمون در جدول زیر گزارش شده است.
جدول  -12آزمون تحلیل واریانس توانمندسازی اجتماعي  -فرهنگي بر حسب تحصیالت
متغيرها
توانمندسازي اجتماعي –
فرهنگي

تحصيالت

ميانگين

انحراف معيار

زیردیپلم

3/10

0/48

دیپلم

3/48

0/53

فوقدیپلم

3/61

0/52

ليسانس و باالتر

3/74

0/53

F

5/68

Sig

0/001

برآورد آزمون تحليل وایانس بيانگر این است:
مقدار  Fمحاسبه شده برابر  5/68و داراي سطح معناداري ( .)P = 0/001است .بنابراین این
نتایج نشان داد که ميانگين نمرات متغير توانمندسازي اجتماعي  -فرهنگي در بين گروههاي
Scheffe

1
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تحصيلي به لحاظ آماري داراي تفاوت معنادار است .در نتيجه فرضيه تحقيق مبني بر وجود تفاوت
بين گروههاي تحصيلي به لحاظ ميانگين متغير توانمندسازي اجتماعي  -فرهنگي پذیرفته ميشود.
با توجه به تأیيد فرضيه پژوهش ،بنابراین به منظور تعيين تفاوت بين گروههاي تحصيلي و مقایسه
زوجي این گروهها با هم از آزمون تعقيبي «شفه» استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر گزارش
شده است:
جدول  -13مقایسه میانگین گروههای سني بر حسب متغیر توانمندسازی اجتماعي -فرهنگي
متغير

تفاوت ميانگين

سطح معناداري

گروههاي سني

-0/38

0/007

فوقدیپلم

-0/51

0/010

ليسانس و باالتر

-0/64

0/006

فوقدیپلم

-0/13

0/065

ليسانس و باالتر

-0/26

0/018

ليسانس و باالتر

-0/13

0/072

دیپلم
توانمندسازي
اجتماعي –
فرهنگي

زیردیپلم

دیپلم
فوق دیپلم

مقادیر مربوط به برآورد آزمون شفه در جدول باال نشان دهنده این است .1 :ميانگين متغير
توانمندسازي اجتماعي -فرهنگي در بين افراد داري تحصيالت زیردیپلم به طور معناداري پایينتر
از گروههاي تحصيلي دیگر است .2 .ميانگين این متغير در بين افراد داراي تحصيالت دیپلم نيز به
طور معناداري پایينتر از افراد داراي تحصيالت ليسانس و باالتر است.
فرضیه :بين گروههاي تحصيلي به لحاظ ميانگين متغير توانمندسازي اطالعاتي تفاوت وجود
دارد.
به منظور بررسي فرضيه باال از آزمون تحليل واریانس یکراهه استفاده گردید ،برآوردهاي مربوط
به این آزمون در جدول زیر گزارش شده است.
جدول  -14آزمون تحلیل واریانس توانمندسازی اطالعاتي بر حسب تحصیالت
متغيرها

توانمندسازي اطالعاتي

تحصيالت

ميانگين

انحراف معيار

زیردیپلم

3/28

0/57

دیپلم

3/56

0/54

فوقدیپلم

3/80

0/75

ليسانس و باالتر

4/07

0/72

F

11/07

Sig

0/001
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برآورد آزمون تحليل وایانس بيانگر این است:
مقدار  Fمحاسبه شده برابر  11/07و داراي سطح معناداري ( .)P = 0/001است .بنابراین این
نتایج نشان داد که ميانگين نمرات متغير توانمندسازي اطالعاتي در بين گروههاي تحصيلي به لحاظ
آماري داراي تفاوت معنادار است .در نتيجه فرضيه تحقيق مبني بر وجود تفاوت بين گروههاي
تحصيلي به لحاظ ميانگين متغير توانمندسازي اطالعاتي پذیرفته ميشود .با توجه به تأیيد فرضيه
پژوهش ،بنابراین به منظور تعيين تفاوت بين گروههاي تحصيلي و مقایسه زوجي این گروهها با هم
از آزمون تعقيبي «شفه» استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر گزارش شده است:
جدول  -15مقایسه میانگین گروههای سني بر حسب متغیر توانمندسازی اطالعاتي
متغير

گروههاي سني
زیردیپلم

توانمندسازي
اطالعاتي

دیپلم
فوق دیپلم

تفاوت ميانگين

سطح معناداري

دیپلم

-0/28

0/178

فوقدیپلم

-0/52

0/005

ليسانس و باالتر

-0/79

0/001

فوقدیپلم

-0/23

0/038

ليسانس و باالتر

-0/50

0/001

ليسانس و باالتر

-0/27

0/036

مقادی ر مربوط به برآورد آزمون شفه در جدول باال نشان دهنده این است .1 :ميانگين متغير
توانمندسازي اطالعاتي در بين افراد داراي تحصيالت زیردپيلم و دیپلم به طور معناداري پایينتر از
افراد داراي تحصيالت فوقدیپلم و ليسانس است .2 .ميانگين متغير توانمندسازي اطالعاتي در بين
افراد داراي تحصيالت فوقدیپلم به طور معناداري پایينتر از افراد داراي تحصيالت ليسانس و باالتر
برآورد شده است.
بحث و نتيجهگيري
امروزه شبکههاي اجتماعي مجازي به بخش جدایيناپذیر زندگي بسياري از مردم و بهویژه زنان
تبدیل شدهاند .این شبکههاي ميتواند واجد کارکردهاي متفاوتي براي زنان باشد؛ مانند ارتباطات،
اشتغال ،تحصيل ،تفریح و سرگرمي ،و تسهيل امور مرتبط با زندگي شخصي و عمومي .درواقع زنان
با وارد شدن به شبکههاي اجتماعي مجازي ،شکل دیگري از حضور در اجتماع مدرن امروزي را
تجربه ميکنند .شتاب اعجابآور و رشد تصاعدي و همهگيري شبکههاي اجتماعي مجازي لزوم
تحقيق در آثار و پيامدهاي اجتماعي آن را نشان ميدهد که در مورد زنان مسئله قدري عميقتر
است .زنان که بهطورمعمول به دليل نگاه سنتي حاکم بر نقش زن در جوامع هميشه با
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محدودیتهایي در تعامالت اجتماعي مواجه بودهاند ،شکل جدیدي از تعامل با دیگران و کسب هویت
اجتماعي را در شبکههاي اجتماعي مجازي تجربه ميکنند .به همين منظور و باتوجه به مباحث
نظري مطرح شده ،این پژوهش در مقام پاسخ به دو سؤال اساسي صورت گرفته است :نخست آنکه
نقش شبکههاي اجتماعي مجازي در توانمندسازي زنان در ابعاد اقتصادي ،اجتماعي -فرهنگي و
اطالعرساني چگونه است؟ و دوم آنکه شبکههاي اجتماعي مجازي در توانمندسازي زنان در کدامیک
از ابعاد اقتصادي ،اجتماعي -فرهنگي و اطالعرساني نقش تأثيرگذارتري داشته است؟
با توجه به پيشرفت روزافزون فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي ،یکي از راهها براي اطالع از توانمند
شدن زنان ميتواند مطالعه استفاده زنان از فرصتهاي بهدستآمده ناشي از فناوريهاي اطالعاتي و
ارتباطي در جهت منافعشان باشد؛ بنابراین در پژوهش حاضر به بررسي نقش شبکههاي اجتماعي
مجازي در توانمندسازي زنان شهر باغملک پرداخته شد .در این پژوهش توانمندسازي زنان ازنظر
سه شاخص اقتصادي ،اجتماعي -فرهنگي و اطالعرساني بررسي شد .نتایج این مطالعه حاکي از تأثير
شبکههاي اجتماعي مجازي در باالبردن روحيه کارآفریني؛ بهبود فعاليتهاي اقتصادي؛ خرید
مایحتاج خانوار؛ سرمایهگذاريهاي سودآور؛ بازاریابي و در مجموع توانمندسازي اقتصادي زنان شهر
باغملک است .بهرهگيري از این شبکهها منجر به تحرک اقتصادي زنان در جامعه و ارتقاي پایگاه
اقتصادي آنها ميشود .با استفاده از این شبکهها ،آگاهي زنان از توانمندي هاي خود و کارکردهاي
اقتصادي در جامعه تغيير مي یابد و زنان جرأت پيدا مي کنند تا از حاشيه نشيني بيرون آیند و به
عنوان تصميم گيرنده ،جاي خود را در مرکزیت جامعه پيدا کنند.
یکي از مهمترین آثار شبکههاي اجتماعي مجازي در حوزهي اجتماعي -فرهنگي است .در این
حوزه ،بهرهگيري زنان شهر باغملک از این شبکهها منجر به بهبود نظرات و ایدهها؛ حفظ و تقویت
آداب و رسوم؛ بهبود وضعيت تحصيل فرزندان؛ افزایش ميزان مشارکت و تربيت بهتر و صحيحتر
فرزندان خود شده است .زنان براثر فشارهاي اجتماعي و مشکالتي که در جامعه تجربه مي کنند و با
استفاده از فرصتي که فضاي مجازي جهت حضور و توليد محتوي در اختيارشان قرار مي دهد ،براي
بيان احساسات و عقایدشان استفاده مي نمایند .آنها با افرادي مشابه خود ،به تعامل و بحث و گفتگو
مي نشينند و راه حل هایي جهت رفع مشکالتشان ارائه مي دهند.
بررسي بهعمل آمده تحقيق نشان ميدهد که با توجه به محدودیتها ترددي زنان در شهرهاي
کوچک خصوصاً شهر باغ ملک ،شبکههاي اجتماعي مجازي در آگاهي و اطالع از اخبار و حوادث
روزانه؛ خدمات حمل و نقل؛ اخبار و اطالعات مربوط به هواشناسي و خدمات عمومي مورد نياز نقش
مؤثري داشته است .این شبکهها باعث افزایش سطح آگاهي و دانش زنان ميشود .آموزش مجازي با
سهولت دسترسي به منابع متعدد ،اکثر موانع اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي آموزش واقعي زنان را
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 پتانسيل بزرگي را براي،برطرف ميسازد و به عنوان سریع ترین و ارزان ترین وسيلة تبادل اطالعات
.کمک به زنان در حل مشکالت فراهم مي کند
 جامعة اطالعاتي فرصت هاي بسيار.همچنين باعث عضویت زنان در جامعة اطالعاتي ميشود
 زنان از فرصت هاي پيش آمده استقبال مي کنند و با، بنابراین.خوبي براي زنان فراهم کرده است
،ارتقاي دانش عمومي خود و مشارکت بيشتر در فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي در جامعه اطالعاتي
.جایگاه واقعي خود را ميیابند
 افزایش ميزان استفاده،در نتيجه گيري کلي از یافتههاي این تحقيق ميتوان گفت که در نهایت
- اجتماعي،از شبکههاي اجتماعي مجازي در حد باالیي ميتواند منجر به افزایش توانمندي اقتصادي
 بنابراین افزایش توانمندي زنان در جهت استفاده.فرهنگي و اطالعرساني زنان شهر باغملک گردد
-آگاهانه و فعاالنه از محتواي فضاي مجازي؛ تغيير دیدگاه فرهنگي جامعه در خصوص اشتغال و مهارت
هاي فناوري زنان؛ برنامهریزي مناسب جهت ارتقاي سطح سواد رسانهاي زنان شهر باغملک؛ آموزش
بازاریابي و تبليغات محصوالت توليدي در بازار با استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي؛ و ارائهي
. در این راستا ضروري به نظر ميرسد،آموزش در خصوص تأمين امنيت در فضاهاي مجازي
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