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آموزشتحقق برابري جنسیتی دردر مسیرموزش مجازيبکارگیري آطالعه م:مقدمه
.شدبامین امنیت روانی زنان جامعه ایران میأجهت ت
برخاسته از (اي در این مقاله از پژوهش کیفی سود برده شده است رویکرد زمینه: روش

جامعه آماري شامل اساتید و .کرد منتخب از پژوهش کیفی در این مقاله استیرو)هاداده
صورت هدفمند تا رسیدن هگیري بنمونه.باشدشجویان آموزشهاي مجازي در ایران میدان
.اشباع صورت گرفته استحدبه

کدگذاري محوري و اي با کدگذاري در سه مرحله کدگذاري باز،رویکرد زمینه: هایافته
.اي استو در نهایت ارائه تئوري زمینه) ايهسته(گزینشیکدگذاري

باشد که آموزش مجازي در گیري حاصل از تحقیق بیانگر این مطلب مینتیجه:گیرينتیجه
تواند از تواند فرصتهاي برابر آموزشی را براي زنان تامین کند بلکه میایران نه تنها می

و توان ، حذف مسافرتهاي بین شهريوسازي شرائط حذف بعد مکان و زمانطریق فراهم
روانیو ارتقاي امنیتمینأمزمان خانواده و آموزش در تهبخشی زنان در زمینه مدیریت

.ثر باشدؤم4آنها و رسیدن به فرصتهاي برابر آموزشی
. برابري جنسیتیوامنیت روانی،آموزش مجازي:هاکلیدواژه
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A study of gender equality in education, psychological security
of women in Iranian society through the Virtual Learning
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Abstract
Introduction: The objective of this study is to apply virtual
instruction in realization of gender equality in education and
promotion of women's psychological security in Iran.
Method: Qualitative method along with grounded theory has been
used.
Rrsult & Conclusion: The subjects are all teachers and students
of virtual learning in Iran. Targeted sampling has been done to
reach saturation. Grounded approach contains three levels of
coding: open coding, axial coding, and selective coding and at last
we have grounded theory. The result show that e-learning not only
provides the equality of education for both genders but also helps
to make the psychological security available for them through
providing conditions like eliminating the distance as well as space,
and helping in house management.
Keywords: E-learning, psychological security, gender equality.

مقدمه
اجتماعی است و انسان بودن زمانیهمواره مفهومی برگرفته از زندگیمفهوم انسانیت،
.کند که شخصیت و رفتارهاي انسانی در جامعه انسانی معنا شوندمعنا پیدا می

متعال انسانها را برابر آفریده است و انسانی را بر انسان دیگر مقدم نشمرده مگر در خداوند
قبائل لتعارفوا ان وها الناس انا خلقناکم من ذکر انثی و جعلناکم شعوبایا ای":مسیر تقوا

قرار دادیم شما را ملت زن وفریدیم از مرد وآاي مردم ما شما را "اکرمکم عند اهللا اتقاکم
ترین شما در نزد خداوند با تقواترین شماست تا یکدیگر را بشناسید همانا گرامیو قبیله،

).13جرات، آیه قرآن کریم، سوره ح(
، فرینش خداوند بلکه باید در عوامل فرهنگیآبنابراین تفاوت بین انسانها را نه در

آغاز و ژگیهاي طبیعییوتفاوت اعضاي جامعه اگر بر مبناي.اجتماعی جوامع جستجو کرد



گذاري شود در این صورت برخی ویژگیهاي بر پایه مالکهاي فرهنگی و اجتماعی ارزش
گردند و در این حالت تفاوتهاي ارزش محسوب مید و برخی دیگر بیطبیعی ارزشمن

نابرابریهاي جنسیتی از جمله این نابرابریها،. طبیعی به نابرابري اجتماعی تبدیل خواهد شد
اجتماعی مربوط به جنس ، اي فرهنگیدر بیشتر جوامع انسانی جنسیت پدیده.است

نابرابریهاي زنان و مردان در داشتن گردد و نابرابري جنسیتی عبارت ازمحسوب می
سیاست و سایر باشد و نیز نابرابري جنسیتی اشاره به هر رفتار،موجود میامکانات،

فراگیر و نهادینه شده اعضاي جامعه نسبت به کنشهایی است که نشان دهنده دیدگاه ثابت،
آموزش وغال،هاي مختلف از جمله اشتقشر زنان به عنوان موجوداتی فرودست در زمینه

.)1385:278رابرتسون (باشدسایر موارد می
مقاله حاضر با این فرض که از رسالتهاي مهم جامعه تامین نیازهاي انسانها است و

هاي آموزش از جمله آموزشهاي توانند از طریق انواع شیوهنهادهاي آموزش و پرورش می
ا از طریق آموزشهاي مجازي این مسئله که آیمجازي این نیازها را برطرف سازند و

در برآورده توانندآیا میگردد و این فرصتهافرصتهاي برابر آموزشی براي زنان فراهم می
یا نه؟ تدوین گردیده و ضرورت پرداختن به این ساختن نیازهاي روانی زنان موثر باشند

.گیري این تحقیق بوده استامر مهم سبب شکل
"نابرابري جنسیتی"خستین کسی است که از واژه شاید ن) 1792(1ولستون کرافت

از دیگاه کرافت تفاوتهاي بین دو جنس نشات گرفته از اجتماع است .استفاده نموده است
است که صورت طبیعی بلکه از طریق اجتماع رخ داده است و نیز بر این اعتقادهو نه ب

رود و در نظامهاي مرد بشمار میاین نابرابریها ءاستبداد و اقتدارگرایی مرد ساالرانه منشا
نظام مرد .آموزند که به دیگران و بخصوص به زنان به دیده تحقیر بنگرند ساالرانه افراد می

ایدئولوژي سیاسی و ملیت دارد و خانواده با آموزش و اجتماع،ساالرانه ریشه در خانواده،
انتقال و درونی کردن نقشی مهم در ها براي هر جنس،ها و پایگاههاي نقشارزشگذاري

.ایدئولوژي مرد ساالرانه دارد
اعتقاد دارند نابرابري جنسیتی ارزیابی صالحیت کمتر در همه و همکارانبرانت

یا ارزیابی فرد گرایی،شیاي جنسیتی،اعمال و رفتارهاي کلیشهمبناي جنس،فعالیتهاي بر
-میرساند،دو جنس آسیب میعنوان شریک جنسی و یا هر رفتاري که به رابطه بین به
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پایه تحلیل خود دیدگاههاي ناظر بر نابرابري جنسیتی بر)1385؛گروسیاحمدي،(باشد
و بطور کلی فرهنگی و سیاسیاجتماعی،را از ویژگیهاي طبیعی مرتبط با بستر اقتصادي،

.کنداجتماعی و روانی جستجو میهاي فرهنگی،نابرابري جنسی را در مقولهءمنشا
وردهاي فرهنگی نظامهاي انابرابري جنسیتی را در ساختهاي اجتماعی و دست1دوبوار

کاربرد بندي جنسیتی،دهد که طبقهنشان می2کند و بوردیومردساالرانه جستجو می
ها اجتماعی هستند به این نابرابريهاي کامالو زبان جنسیتی که پدیدهخشونت نمادین

آن را در تقسیم 4ري را در نظام تربیت خانوادگی و چوردواین نابراب3ریچ.دهندشکل می
-ن را در نهادهاي قانونی دولتی میآ5و مک کینون) 1385:280رابرتسون (کار جنسیتی 

.داند
.جایگاه طبقاتی استکنندهتعیینبازارکاروبري-نئواجتماعی،هايدرنظریه

را براي 8اجتماعیانسداده و دو مفهوم جایگا7وبريازدیدگاه)1984(6پارکینوفورمی
گیري از راهبرد انسداد گیرد یعنی مردان با بهرهتوضیح برابري جنسیتی به کمک می

مشاغلیسويبهرازنانراهاجتماعیانسدادراهبردازگیريبهرهبامردانیعنیاجتماعی 
ارتباطدررایطبقاتجایگاهمارکس.کنندمیسددارند،راامتیازاتومنزلتباالترینکه

بنابراین.استافزودهارزشوتولیدفردطبقهتعیینمبنايوتعیینتولیدابزاربامردان
.اي دارندحاشیهنقشو زنانباشدناحیه مردان میازتنهادیدگاهایندر،استدالل

ازمشتقرابسیاري از زنانطبقاتیجایگاهواجتماعیطبقاتهاينظریهازبسیاريدر
سرنوشترابطهایندروکنندمیزندگیایشانباکهدانندمیمرداناشتغالیوضعیت

وابستهبلکه. دانندمیخودشانموقعیتبهوابستهرازناناجتماعیاعمالوعالیقزنان،
تحركگاهی در مباحث دانندمیکنند،میزندگیاوباکهمرديشغلیموقعیتبه

درون،تحركوداردوجودصعودامکانکمترزنانبرايگردد که مطرح میاجتماعی
.)1380واالس،آبوت،(رسدمینظربهنسلی
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مللسازمانآماراساسبرکه طوريهشود بدر صحنه اشتغال نیز این نابرابري دیده می
بهنزدیکامادهندمیتشکیلجهان راجمعیتازنیمیزنانچهاگر) 1985براون (متحد 

دریافت و داراییهاي کمتر رادرآمددرصد10است وایشانعهدهبهجهانکارازسومدو
که معتقد مل دارد أدر این رابطه جاي ت)1987(سوزانتیانودیدگاه .در صد هستند1از 

است با درگیر کردن هر چه بیشتر زنان در اقتصاد و زندگی عمومی برابري جنسیتی 
نوعی نیروي کار ارزان مدرنیزه شدن به پیدایشو نیز) نظریه ادغام(حاصل خواهد شد 

).نظریه بهره کشی(زنانه منجر و موجب بهره کشی از زنان خواهد شد 
شاید بتوان گفت دستیابی دختران به فرصتهاي برابر در نظام :موزشآبرابري در 

ارند دانست زیرا این گروهها اعتقاد دآموزشی را باید مدیون تالشهاي گروههاي فمینیستی
که دختران باید از بخت مساوي در راستاي آموزش مشابه با پسران برخوردار باشند و 

بهتر در دنبال موفقیت و رشد پیشرفتهاي تحصیلی، کسب نتایجهمچنین این گروهها به
ها هستند و این موفقیت را در کسب سطوح امتحانات و افزایش ورود دختران به دانشگاه

.دانندخوب مین و کسب مشاغلباالتر مشاغل توسط زنا
فرضیات مردانه درباره جهان بازتابآموزشیهاي نظاماستمعتقد) 1980(دیالسپندر

آموزند که هنرمندان، طوري که در این نظامهاي آموزشی دختران میبوده است به
ي دانش آنها برتري هاهنویسندگان، جامعه شناسان بزرگ همگی مرد بوده و در تمامی حوز

توان هاي آموزشی که برچسب زنانه و مردانه دارند میرشتهبطوري که حتی شاهدرنددا
. بود

هاي مارکسیست و سوسیالیست پا را از این هم فراتر گذاشته و در تجزیه و فمنیست
) 1976(وجینتیس تحلیل مسایل جنسیتی از نظر یهاي باز تولید اجتماعی مانند آراء بولز و 

نقش آموزش را در ارتباط با خلق وبرندمیسود) 1977(فرهنگی یدتولبازهاي یهونظر
دانند و اعتقاد دارند که این مسئله به شدت مبتنی بر تقسیم جنسیتی و فرایند نیروي کار می

نیز اعتقاد دارند خانواده ) 1977(آن ماري ولپ و میشل بارت . باشدهاي دخیل در آن می
گیرند و در نهایت براي خانه میبکاردر آمد و ثانویهکم و مدارس زنان را براي مشاغل

حقوقی،ابعادهنوز در کهداردوجود21ن اعتقاد حتی در قرن کنند ایداري آماده می
الخصوص در دستیابی به آموزش بین زنان و مردان علیاقتصادي،اجتماعی،فرهنگی،



حتی دارداعتقاد) 1999(1تمبان. )1380،واالس,آبوت(نابرابري و تبعیض وجود دارد
کند بطوري که در هاي جنسی و اجتماعی ارتباط پیدا میگاهی تبعیض جنسیتی به نقش

است و زنان فقط بسیاري از فرهنگ ها هنوز این اعتقاد وجود دارد که جاي زنان در خانه
.شوندظاهربایددر نقش مادران و خانه داراي 
نابرابریهاي آموزشی به عدم مشارکتهاي گرفته در موردمطالعات کالسیک صورت

؛ 1977،بوردیو و پاسیرون؛ 1967، دانکنبلو،(اجتماعی بویژه از سوي مردان اشاره دارد 
اند اما در نهایت اگرچه اکثر این پژوهشها در مورد جنسیت صورت گرفته) 1979،کولین

برابري آموزشی معنا به سمت نابرابریهاي آموزشی سوق داشته و مفهوم جنسیت در کنار نا
و این باور که نابرابریهاي آموزشی وابسته به جنسیت بیشتر در ارتباط با پیدا کرده است

زندگی اجتماعی زنان است و بیشتر از هر عاملی وابسته به آموزش و پرورش آن اجتماع 
عدم دسترسی آنها به شکست زنان در زمینه تحصیل،و) 1996، جاکوبس و جري(است 

موزش حتی آو سطوح باالتر آموزش و نتایج و پیامدهاي حاصل از اي آکادمیکآموزشه
هر اجتماع در این ید این نقطه است که عوامل اجتماعی و فرهنگؤموزشهاي عالی نیز مآ

.بدیل داردموارد نقش بی
جامعه بزرگتر خویش هستند اختالفات ازعنوان جوامع کوچک که تابعیهمدارس ب

-رفتارهاي متقابل فراگیران و مربیان شکل میدروس،کتابهاي درسی،جنسی را در غالب

،مارشال(کنند هاي جنسیتی را منتقل میدهند بطوریکه رفتارهاي معلمان بطور ضمنی پیام
در دانشگاههاي برتیش ) 2000(تحقیقات در مورد آزمونهاي استاندارد شده اونیل ) 1997

هاي جنسیتی اغلب بر آزمونهاي خواندن و نوشتن و دهد که باورکلمبیا و البرتا نشان می
به دروسی مانند ریاضیات و دروس تکنولوژیکی و کامپیوتر تاثیر زناندر گزینش و تمایل

ود در مقایسه با مردان نشان دارد و زنان در این رابطه بطور معنادار کارایی کمتري از خ
ارائه 1992رابطه گزارشی را در سال انجمن زنان آمریکا در این. )2008،پیرسون(اندداده

-کردند که اشاره به این مطلب داشت که زنان در کالسها کمتر مورد توجه معلمان قرار می
کنند و بطور ضمنی نوعی گیرند و اغلب بازخوردهاي منفی از طرف معلمان دریافت می

رسی پنهان در هاي دبویژه برنامهي درسی،هاهبرنامتعصب جنسیتی را در کالسهاي درس،
توان مشاهده کرد و نیز اغلب باورهاي زنان در مورد تحصیالت بر این این رابطه می
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آنها با مردان در گیرد که تحصیالت خیلی مهم نبوده و همسانی رفتارهاياساس شکل می
کالسها سبب برچسب هاي خاص از طرف بزرگساالن بخصوص از طرف معلمانشان 

توان در گرایش زنان به هاي درسی پنهان را حتی مییر برنامهتاث.)2001، ري(خواهد شد
دروس، بویژه در آموزش عالی نیز دید بطوریکه زنان امروزه تمایل کمتري به سمت 

این فاصله . کامپیوتر دارندواحدهاي تکنولوژیکی،دروسی مانند ریاضیات پیشرفته،
ها را طوریکه بسیاري از رشتههاي تحصیلی نیز وجود دارد بجنسیتی عمیق در مورد رشته

هاي زنانه و مردانه تقسیم کرد که این تفاوتهاي جنسیتی را شاید بتوان به رشتهتوانمی
).1992,بالی(تر دانست ي درسی پنهان در مقاطع تحصیلی پایینهاهحاصل برنام

به گردد اي نوین در آموزش محسوب میکه شیوه) آموزش مجازي(آموزش الکترونیکی 
گیرند اطالق هاي یاددهی و یادگیري که از طریق فناوري پشتیبانی صورت میمامی شیوهت

گیرد حیطه وسیعی از تعاریف را در برمی) 2004،توانگریانلی پود،نولتینگ،(گردد و می
و توسعه در برابر یادگیرندهانعطافموارد افزایش دسترسی به منابع،تعاریف درکه همگی

گاهی برخی از اندیشمندان آموزش .)2009، پریشلوونتال، ویلسون،(ارنددمهارتها توافق
که آموزش الکترونیکی را 1کنند مانند هاروارد بلکمجازي را در ارتباط با اینترنت معنا می

که آموزش مجازي را 2داند و نیز الیوت ماسیعامل توجه به یادگیري از طریق اینترنت می
انتخاب، اداره کردن و بسط دادن داند که از طریق طراحی، آوري شبکه میمبتنی بر فن

3هاي سیسکواندرکاران سیستمشود و نیز دستآموزش منتهی به آموزش و یادگیري می

تواند شامل رساندن دانند که میهاي اینترنتی مینیز آموزش مجازي را منتهی به یادگیري
اي از فراگیران و تعدادي ه شدهمطلب در چندین شکل، مدیریت آموزش و مجموعه شبک

تر با توسعه دهنده و کارشناس خبره است و آموزش الکترونیکی را عامل یادگیري سریع
توانند سبب دسترسی همه به آموزش و شرکت همگان در دانند که میهاي کمتر میهزینه

تواي کامال آموزش الکترونیکی پویا را، که داراي مح4کورنلیا وگان. فرآیند یادگیري شوند
موزشی خاص خود را تولید و آاین آموزش فرهنگ، قوانین و قواعد .داندبه روز است می

و عامل جنسیت در این آموزش بر همین اساس تابع فرهنگ آموزش مجازي کندحفظ می

___________________________________________________________
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ها و حساسیتهاي الکترونیکی اگر چه تکنولوژِي از انتقال دیسیپلینآموزشهاي در .است
هایی جهت کند در عین حال نیاز به واسطهاددهی جنسیتی حمایت میموجود در مورد ی

،نیکولیزیکاشمیت،(و تحلیل ارتباطات بین تکنولوژي و جنسیت وجود دارد تجزیه
2009(.

در این راستا باید اشاره داشت که کشور ایران با داشتن جمعیتی جوان که نیمی از این 
است که پاسخگوي هاییگیري از آموزشهرهخواهان بدهند،جمعیت را زنان تشکیل می
بکارگیري آموزش نوینی است که باآموزش مجازي،.باشدنیازهاي زنان و مردان کشور

هدف .تواند هم فرصت و هم محدودیت تلقی گرددفناوریهاي گوناگون در آموزش می
-نیامنیت رواو ارتقاءمینآآموزش مجازي در جهت تبررسی تاثیر بکارگیريتحقیق

. استبا دادن فرصتهاي برابر آموزشی به آنهااجتماعی زنان جامعه ایران
روش

اي سود برده شده با رویکرد زمینهکیفیاز شیوهپژوهش کاربردي است وپژوهش حاضر،
وريآجمع) 1388، سیف نراقی- نادري(گردددر پژوهش کیفی مراحل زیر طی می.است

-هتجزیه و تحلیل متون مرتبط و یا بمشاهده،صاحبه،دادها از طریق روشهایی مانند م
ها همزمان با گردآوري رمز گذاري هر قطعه یا بخش دادهصورت ترکیبی از این موارد،

نها براساس وجوه آبندي دستههاي رمزگذاري شده با یکدیگر ومقایسه دادهها،داده
به ست چین و جداسازيدمحقق با استفاده از سه عمل کاهش،تولید مفاهیم،مشترك،

وري اطالعات آروش گرد. کندگیري اقدام میبسط مفاهیم و تقویت نظریه در حال شکل
نفر ازمخاطبان 30مصاحبه با (ساختار یافته عمیق در پژوهش حاضر از روش مصاحبه نیمه

.ها استفاده شده استوري دادهآجهت گرد) آموزشهاي مجازي ایران
در تئوري .باشدخاطبان آموزشهاي مجازي کشور ایران میمجامعه مورد بررسی شامل

کند دادهیابد که پژوهشگر اطمینان پیدا میها تا زمانی ادامه میاي، کار گردآوري دادهزمینه
گستره و عمق داده ن حجم،آبر و عالوه)اشباع(افزایدنمیهاي اواي به دانستهچیز تازه

مورد نیاز و پاسخگویی به پرسشهاي پژوهش گردآوري شده نیز براي تدوین تئوري
گیري حاصل نیز تعداد افراد نمونه با معیار در نمونه) 1386،منصوریان(کندکفایت می

نفر از 20اشباع نظري تعیین گردیده با انجام مصاحبه عمیق از مخاطبان پس از مصاحبه از 



نفر ادامه پیدا 30ا تا همتخصصان اشباع حاصل گردید اما جهت اطمینان بیشتر مصاحبه
.کرد

هدف عمده پژوهش کیفی بررسی عمیق و کسب شناخت در خصوص مفاهیم گوناگون 
ايبراي دست یافتن به این مفاهیم دقیق روش تئوري زمینهاجتماعی و فرهنگی است

که بوسیله آن از یک دسته استکیفیشیوه پژوهش اي یک روش زمینه.انتخاب گردید
تواند یک فرایند شود به طوري که این نظریه در سطح وسیع میاستخراج میاي داده نظریه

این شیوه پژوهش در عین کمک ) 1387،بازرگان(یا عمل یا یک تعامل را تبیین کند 
ها درباره پدیدهاستقراءبکار بردن روشهايوهاي سیستماتیک یک سلسله رویهگرفتن از 

رویکرد ازاي حاضر در رویکرد زمینه) 1387،محمدي(بردتدوین نظریه را پیش می
از طریق است کهسود برده شده)1992،کوربناشتراوس،(اي سیستماتیک زمینه

گزینشی و کدگذاري محوري و کدگذاري سه مرحله شامل کدگذاري باز،درکدگذاري
.استفاده گردیددر نهایت تدوین نظریه

بندي و ادغام و یکپارچه مفهومداسازي،فرایندي است که طی آن محقق به جکدگذاري،
در کد بندي باز که .است"مفهوم"پردازد در این فرایند واحد بنیادینها میکردن داده

-یا بصورت پاراگرافی کدبندي و مفهومها سطر به سطراولین مرحله کدبندي است داده

ر اساس گردند در مرحله بعدي یعنی مرحله کد گذاري محوري مفاهیم ببندي می
دهند و در اشتراکات و یا هم معنایی در کنار هم قرار گرفته و مقوله محوري را تشکیل می

- ترین موضوع پژوهش استخراج میمهم)ايهسته(گزینشینهایت در مرحله کد گذاري 

کدبندي مستلزم دقت فراوان .گردداي ارائه میگردد و براساس این موضوع نظریه زمینه
اي داشته و شرائط و پیامدها اي نهایی این مقوالت سهم عمدهدل زمینهاست چرا که در م
اورباخ و ؛ 1993، دي؛ 1998،گالسر؛ 1967، گالسر و اشتراس(کشند را به تصویر می

در پژوهش حاضر مرحله کد گذاري باز،).2008، کوربین و اشتراس؛ 2003، سیلورستین
-ها اجرا و در نهایت تئوري زمینهدادهکد گذاري محوري و کد گذاري گزینشی در تحلیل

.اي ارائه شده است



کدگذاري باز
به علـت نقـش مهـم    ...بارداري و زایمان و نگهداري از فرزندان ،مدیریت منزل و-

.مادران در خانواده عامل تمایل  به آموزش مجازي می باشد 
، اي خـاص در برخـی فرهنگهـاي و قومیتهـ   گاهی تفکر سنتی پـدران و همسـران ،  -

کالسهاي مختلط و سفر براي آموزش  در مورد زنان نمی پسـندند و ایـن عامـل مـانع     
مهم در مسیر آموزش زنان  محسوب و خانواده ها آموزش مجازي را ترجیح 

امنیت جسمانی و خطراتی که در حین رفت و آمد زنان دانشجو و کسانیکه از منـاطق  -
هیتند وجود دارددور

کدگذاري محوري
تبعیت از سنتها و خرده فرهنگها و قومیتهاي خاص سبب تمایل به آموزش مجازي  -

زنان از طریق آموزشهاي مجازي ند بخشی از نیازهاي خود را تامین کننداست و
ايذاري هستهگکد

تاثیرآموزش مجازي در بدست آوردن فرصتهاي آموزشی و تامین نیازهاي روانی و 
ناجتماعی و حتی جسمانی زنا

:مرحله کدگذاري باز
نقش مهم مادران در مدیریت منزل و، از فرزندانبارداري و زایمان و نگهداري-

.باشدخانواده عامل تمایل به آموزش مجازي می
کالسهاي در برخی فرهنگها و قومیتهاي خاص،سنتی پدران و همسران،تفکرگاهی -

و این عامل مانع مهم در دانند ه نمیرا براي زنان پسندیدسفر براي آموزشکه مختلط
به عنوان یک اموزش مناسب ها آموزش مجازي را مسیر آموزش زنان محسوب و خانواده

.دهندترجیح می
از کسانیکه ر مورد دد خصوص جسمانی و خطراتی که در حین رفت و آمامنیت-

در پایتخت و یا شوند که اکثر آنها شهرهاي بزرگ میدانشگاههايکشور وارد مناطق دور 
-زنان و خانوادهشود سبب میآورد کهمشکالتی را بوجود میشهرهاي بزرگ تمرکز دارند 

.ترجیح دهندهاي آنها آموزش مجازي را



کدگذاري محوري
هاي فرهنگی مربوط به سبک زندگی خانوادگی ایرانیان، پیروي از سنتها و دغدغه-

خاص سبب تمایل بیشتر زنان به قومیتهايهمچنین ارزشهاي متعلق به خرده فرهنگها و 
. آموزش مجازي است

زنان از طریق آموزشهاي مجازي نه تنها بخشی از نیازهاي خود را تامین مخصوص به -
. یابندامنیت و سالمت روان بیشتري دست می

توانند به احساس برابري جنسیتی و امنیت روانی از زنان از طریق آموزشهاي مجازي می-
و این امر سبب شکوفایی استعدادها و برطرف شدن برخی موانع دست پیدا کنندطریق

)ايهسته(گزینشیکدگذاري. تعامل هرچه بیشتر با جامعه خواهد بود
تاثیرآموزش مجازي در بدست آوردن فرصتهاي آموزشی و تامین نیازهاي روانی و -

.اجتماعی و حتی جسمانی زنان

ساز تدوین تئوري است اي و زمینهرحله در رویکرد زمینهاي که آخرین منظریه زمینه
یادداشتها و مجموعه عظیمی ازمفاهیم،گیرد که پژوهشگر با انبوهی اززمانی شکل می

در ) 1999،پاول(اندهاي کیفی روبرو است که طی مراحل قبلی به تدریج شکل گرفتهداده
دارد و سعی دارد تئوري را از دل ریزترین جزییات پژوهش احاطهاین حالت پژوهشگر به

ها بیرون بکشد و آن را براي سایر افراد به بهترین وجه ممکن نمایان کند این تصویر داده
دهد بلکه براي سایر محققین و که نه تنها به پرسشهاي محقق پاسخ میتصویري واضح

حول سه محور اينظریه زمینه). 1998، استراس(تولید پژوهشهاي تازه است آینده منشاء
گیرد و پژوهش را در اساسی مقوالت تعاملی، مقوالت فرایندي، مقوالت پیامدي شکل می

در این پژوهش مقوالت شامل موارد زیر .سازدها براي سایرین قابل هضم میراستاي داده
:هستند

:مقوالت تعاملی
تران سبب والدین و نگرانیهاي آنها در مورد فرزندانشان بخصوص دخحمایتینقش-

.موزش مجازي استآگرایش آنها به 
نها راه آجنسیت به علت تعصب والدین مبنی بر اینکه که فرزندان :4. ب.دانشجو ارشد

در حال حاضر هنوز آموزش . دور نروند براي افرادي که این پیش زمینه را داشته باشند
مثالً خواهرم . اوت کردرا راجع به جنسیت بتوان قضهاخانوادهمجازي جا نیفتاده تا نظر



قبول شد پدرم چون خوابگاه نداشت اجازه نداد تا خواهرم ادامه در دانشگاه فردوسی،
جنسیت و بعد مسافت باعث شد تا این عامل سبب نرفتن به .تحصیل در مشهد بدهد

.دانشگاه شود
گیرن و خیلی ها سخت میبعضی از خانواده:1دانشجو کارشناسی دانشگاه خ شماره 

شه طرفدار این آموزش هستند دانشجو کارشناسی چون کالس برگزار نمیسنتی هستند و
ام مخالف ورود به دانشگاههاي شهرستانها بودند و من خانواده:11شماره . خ.دانشگاه 

.گاهی درست برعکس دانشجو کارشناسی دانشگاه تام ووارد آموزش مجازي شده
آیم و هزینه سفر تانی هستم و از شهرستان میجنسیت دخیل نیست من شهرس: 12شماره 

کنم هیچ منعی هم از طرف خانواده روي کالسهاي رفع اشکال من مسافرت می. زیاد است
.ندارم

.دارندآموزش مجازيبهگرایش بیشتري نسبتزنان متاهل و همسران آنها-
و و یا خانمی در هاي کوچک دارند ها بچههایی که خانمدر خانواده:6شماره . خ.استاد

این مسئله که زنان از طریق این آموزش هم شونددوره بارداري وارد دانشگاه مجازي می
-رسند و هم خانواده خودشان را از جهات متفاوت تامین میبه کار علمی و آموزش می

شاید : 1بهتر است دانشجوي ارشد دانشگاه تنهاآکنند هم براي آنها و هم خانواده 
توانند همزمان چندین کار را با هم بهتر باشد زیرا بهتر میهابراي خانمآموزش مجازي

، ضبط مطالب کالسها و . .هاي منزل و شرکت در کالس به همراه انجام فعالیت. انجام داد
. در زمان مناسب به آنها گوش دادن کمک به مدیریت کارها در زمان مناسب می نماید

دانشجوي .ها باشدشاید مورد پسند بیشتر خانم:عدم شناسایی شدن یا گمنام بودن
امنیت ورفت و آمد زنان دانشجو و کسانیکه از مناطق دور کشور 13شماره . ا.کارشناسی 

ها آورد که خانوادهمشکالتی را بوجود میشونددر دانشگاههاي شهرهاي بزرگ قبول می
.پسندندآموزش مجازي را می

زنان در محیطهاي آموزش مجازي احساس امنیت 8شماره . خ.دانشجوي کارشناسی
.روانی و جسمانی دارند

ها در ایران، خانمها بیشتر در کالس حضور دارند خیلی از خانواده4شماره .خ.استاد
شاید در شهرستان و حتی در همین تهران از نظر امنیت نگران هستند یا مادري که بچه سه 

اگر آموزش مجازي ان براي او سخت است وماهه دارد و رفت و آمد حتی داخل تهر



جنوب رسد و یا کسانیکه در نقاط دور مثلزندگی خودش میوبچهباشد راحتتر به
دختر خانمها 8شماره .ش.استاد. تواند صورت گیردکنند و این آموزش میزندگی می

به علت کنندمحدودیتهاي اجتماعی را خوب درك میکنند وامنیت اجتماعی را تجربه می
براي آنها مهم است احتیاج به رفت و آمد ندارند و در بعد ...خوابگاه، محل تحصیل، و 

جامعه مردساالر است آزادي بیشتر به پسرها داده دیگر محرومیتهاي اجتماعی است که
گذارند اما در مورد شود تا دخترها، پسرها را خودشان حتی براي مدرسه رفتن آزاد میمی

حالت آموزش مجازي امنیت روانی و جسمانی است در اینطور نیست ودخترها این
تواند خانواده و جامعه بیند و این مورد میدانشجوي دختر پشت سیستم راحتتر آموزش می

.سمت آموزش مجازي بیشتر سوق دهدهرا ب
:مقوالت فرایندي

.زنان به صحنه آموزش استسبب ورود قشر وسیعی ازآموزش مجازي-

حس منزل،زش مجازي سبب امنیت و حس روانی مناسب در ارتباط با مدیریتآمو
تمرکز بر تربیت فرزندان در مورد ،حس والد خوب ووفاداري به خانواده و همسر

موزش مجازيآاشاره به این بــُعد از هلأمقوالت فرایندي مصاحبه دانشجویان مذکر و مت
کند که شاید آموزش مجازي براي هار میاظ1است بطوریکه دانشجوي ارشد دانشگاه ت 

شرکت در . هم انجام دادتوان همزمان چندین کار را بابهتر باشد زیرا بهتر میخانمها
کالسها و در زمان مناسب ، ضبط شدن مطالب. .هاي منزل و کالس به همراه انجام فعالیت

.نمایدبه آنها گوش دادن کمک به مدیریت کارها در زمان مناسب می
:مقوالت پیامدي

هاتوسط خانوادهنشر فرهنگ آموزش مجازي-
اي که حساسیت نسبت به دخترشان دارند حساسیت به خانواده11. استاد دانشگاه ب

اگر حساسیت .حتی به اختالط دخترشان حساس هستندافزایش آگاهی دخترشان هست یا
اي با تدریس دختر،هباشد آموزش مجازي خوب است گاهی خانوادنسبت به مورد دومی

دخترشان حتی در حوزه علمیه دورتر از . ..در جاهاي دور مشکل دارند در خوزستان یا 
ها با درس خواندن دخترشان در راه اصوال بسیاري از خانواده.خودشان باشد مشکل دارند

این دسته از آموزش مجازي دور مشکل دارند و یا که نگران آلوده شدن دخترشان هستند
.برندخوبی سود میهب



و شهرها هاهدر برخی از مناطق ایران مانند دهکد13شماره .دانشجوي کارشناسی ا
حمایت دور دوست ندارند دختران وارد دانشگاه شوند و آموزش مجازي را اگر بشناسند

.کنندمی
) یا پدر بودن(مادرزي به عنوان فرصت جهت تلفیق نقشنگاه به آموزش مجا-ب

بسیاري از دانشجویان در این رابطه موثر و کارآمد بودن در جامعه تعدادامه تحصیل،بااد
.اتفاق نظر داشتند

فرزند دارند خواهان آموزش مجازيزنان دانشجو که2شماره .ادانشجوي کارشناسی
دهد که هم مادري کنند و هم تحصیل هستند و آموزش مجازي این فرصت را به آنها می

توانند چندین کار زنان با آموزش مجازي می15شماره .دانشجوي ارشد تنظریا کنند و
.مدیریت منزل و تحصیل هم بکنندرا همزمان مدیریت کنند، نگهداري از فرزندان،

مقوالت تعاملی
نقش حمایتی والدین و نگرانیهاي 

آنها در مورد فرزندانشان 
ب گرایش بخصوص دختران سب

.آنها به اموزش مجازي است
زنان متاهل و همسران آنها 

گرایش بیشتري نسبت به آموزش 
.مجازي دارند

مقوالت فرایندي
سبب آموزش مجازي-

از زنان ورود قشر وسیعی

.به صحنه آموزش است

مقوالت پیامدي
نشر فرهنگ آموزش مجازي

هاهتوسط خانواد
به نگاه به آموزش مجازي

عنوان فرصت نه تنها در مورد 
فرصت برابر آموزش بلکه در 

زمینه تامین روانی زنان 
شجو و خانواده آنهادان

مقوالت فرایندي
آموزش مجازي سبب ورود قشر وسیعی از زنان به صحنه آموزش است-



گیري نتیجه
تواند فرصتهایی را گذاري در این آموزش میگسترش آموزش مجازي در ایران و سرمایه

اي زنان ایران جهت شناسایی نقش زنان و آگاهی بخش به جامعه در مورد نقش خطیر بر
تواند فرصت محسوب آموزش مجازي زمانی می.زنان در جامعه و خانواده داشته باشد

نها، با فرصتهاي برابر آموزشی و بر آگردد که زنان و مردان بدون برخورد جنسیتی با 
در جامعه بپردازند و توسعه یق آموزش به ایفاي نقشاساس عدالت آموزشی بتوانند از طر

موزشی و فرصتهاي آآموزش مجازي به عنوان هدف متعالی آموزش راهی براي عدالت 
تواند در اختیار همگان قرار برابر آموزشی است که از طریق سیاستگذاریهاي مناسب می

ن حاصل تفاوتهاي توادو گانگی نگاه به آموزش مجازي از بعد جنسیتی را می.گیرد
اجتماعی و ناهمگونی افراد جامعه در این زمینه دانست بطوریکه نگاه برخی از فرهنگی،

مصاحبه شوندگان در این پژوهش به عامل جنسیت این عامل را عاملی خنثی در ایران 
کنند در حالیکه برخی دیگر از افراد نقش حنسیتی را در بطن خانواده، بویژه در فرض می

خرده فرهنگها و تبعیت از تبعیت از وها و دانشجویان دختر خانوادهمنیت روانیمین اأت
رسد عامل جنسیت در کنند در حالی که بنظر میجستجو میتاهلبحث سنتها و قومیتها

ها عدم گیرد در هیچ یک از مصاحبهشکل میرابطه با بافت فرهنگی و نگرشها و باورها
شود بلکه این عدم تمایل در رابطه با تران و زنان دیده نمیها به آموزش دختمایل خانواده

بیشتر از مردان در معرض این امنیت جسمانی و روانی دانشجویان است و چون زنان
مورد آموزش دختران در مناطق دور از خانواده ها درعدم تمایل خانواده.آسیبها قرار دارند

.بیشتر به نقش حمایتی آنها اشاره دارد
دهد که بسیاري از زنان حتی که نشان می)1995( ش حاضر با تحقیقات گلدینپژوه

ان معلمگروهی ازو تحقیقات)1980(مانندزنان نخبه بخاطر جنسیت از تحصیل باز می
داشته ندانند همخوانی آمریکا که جنسیت را عامل مهم در تعلیم و تربیت میدبیرستانهاي

که جنسیت و آموزش و پرورش را در سه ) 2009(با تحقیقات جري و جکوبس نیزو
موزش مورد آها و فرایندهاي بعد از تجارب دانشکدهسطح ورود به تحصیالت باالتر،

و معتقد هستند که بافت محیطی و پیگیري زنان در مورد عامل انددهدابررسی قرار 
.آموزش زنان نقش عمده دارد همخوانی دارد



:ارائه نمودتوان موارد زیر را بعنوان پیشنهادارائه شده میايبا توجه به نظریه زمینه
سنتها و خرده فرهنگها و مسائل قومیتی که گاهی بصورت تعصب آمیز در مورد :الف
روانی به این قشر از صدمات جبران ناپذیرتواندو میگرددآموزش آنها اجرا میزنان و

.وان این صدمات را کاهش دادتجامعه وارد سازد که از طریق آموزش مجازي می
سازي در مورد آموزش مجازي به عنوان فرصت براي مدیریت همزمان فرهنگ:ب

- هها باز طریق رسانهمین روانی زنان و خانواده آنهاأتاشتغال و آموزش زنان وخانواده،
.ملی قلمداد گردد-عنوان الویت فرهنگی
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