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تعامل در فضای سایبری و تأثیر آن برهویت زنان ایرانی
رضوان مشاهری فرد
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چکیده:
مثاحث مزتًط تٍ سوانًَ ،یت جىسیتی ،ضکل گیزی ي تغییزات آن اس جملٍ حًسٌ َایی است کٍ در سال َای اخیز در محافل
داوطگاَی ،اجتماعی ي حتی سیاسی گستزش تسیاری یافتٍ است .ایه امز تا حذيد تسیاری تاستاب َای گًواگًوی درسوذگی
سوان امزيسی داضتٍ است .تحًالتی کٍ در قزن اخیز در سمیىٍ ارتثاطات ،فضای مجاسی ي ضثکٍ َای اجتماعی رخ دادٌ ،سثة
دگزگًوی وقص َای اجتماعی ي آگاَی سوان ضذٌ است .افشایص تحصیالت سوان ي مطارکت آوُا درکارَا ي مطاغل درآمذسا
اسسًیی سثة کاَص مطلًتیت الگًی سن سىتی می ضًد ي اسسًی دیگز سثة دضًاری در َماَىگ کزدن وقص َای سىتی ي
قذیمی تا وقص َای جذیذ ي مذرن ضذٌ ي دروُایت می تًاوذ تٍ تعارض ًَیت سوان مىتُی ضًد .درایه مقالٍ سعی میکىیم کٍ
تاثیزات فضای مجاسی ي ضثکٍ َای اجتماعی تزًَیت سوان اس چُار تعذ جىیستی ،ملی ،جُاوی ،دیىی ي خاوًادگی در ایزان را
مًرد مطالعٍ قزار دَیم .اس ایه ري تٍ دوثال پاسخگًیی تٍ ایه سًال َستیم کٍ تعامل در فضای مجاسی ي ضثکٍ َای اجتماعی
تا چٍ حذ تزًَیت سوان ایزاوی تأثیزگذار تًدٌ است؟ در ایه راستا تزای اجزای ایه پژيَص اس ريش پیمایص استفادٌ ضذٌ ي اتشار
گزدآيری اطالعات پزسطىامٍ تًدٌ است کٍ تٍصًرت ومًوٍگیزی خًضٍای در میان  055وفز اس سوان ضُز تُزان تًسیع ضذ.
دادٌَای تٍ دست آمذٌ فزضیٍَای مطزح ضذٌ را تأییذ میکىذ .تٍ سخه دیگز دادٌَا وطان میدَىذ کٍ تفايت میاوگیه
معىاداری در ًَیت اجتماعی تیه کساوی کٍ اس ضثکٍ َای اجتماعی استفادٌ میکىىذ ي کساوی کٍ استفادٌ ومیکىىذ ،يجًد
دارد .ایه تفايت َمچىیه در چُار تعذ ًَیت جىسیتیًَ ،یت ملیًَ ،یت جُاوی ي ًَیت دیىی ویش مطاَذٌ ضذ ي تىُا در
ًَیت خاوًادگی تفايت معىاداری يجًد وذاضت.
واژگان کلیدیًَ :یت سوان ،جُاوی ضذن ،فضای سایثزی ،ضثکٍ َای اجتماعی ،ایىتزوت.
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