
شکاف جنسیتی در حوزه دیجیتال

چیست، چرا مهم است و 
چه کاری یم توانیم انجام دهیم؟



 
 
معرف

ت یک استارت آپ تح( مشاوره دیه ویندیت)کمپانی زنان در انتقال دیجیتایل 
مالکیت و اداره زنان است که با هدف کمک به ایجاد تحول دیجیتال در 

کشورهای در حال توسعه و حمایت از شمولیت کامل زنان در انتقال های  
.اجتمایع و اقتصادی دیجیتال در رسارس جهان تاسیس شده است

ی  هدف ما کمک به زنان در رسارس جهان برای بهره مندی، مشارکت و رهبر
.تحول دیجیتال در خانه، جامعه و کشورشان است

.کار یم کنیمما برای پر کردن شکاف جنسیتی در حوزه دیجیتال  



ی یاد خواهیم گرفت؟ امروز چه چی  

یم گذارد و چه کاری یم توانیم در مورد آنتأثی  شکاف جنسیتی در حوزه دیجیتال بر ماموریت سازمان مان چگونه
انجام دهیم

را شناسان  محرک کلیدیحداقل دو .چیستشکاف جنسیتی در حوزه دیجیتال 
کنیم

 رسدچگونه به نظر یمشکاف جنسیتی در حوزه دیجیتال در ایران 

اهمیت داردشکاف جنسیتی در حوزه دیجیتال چرا 



یس و استفاده مردان و زنان از شکاف بی   دسیی
نت و فناوری های دیجیتال و توانایی آنه ا اینیی

ی آنها .برای کمک به توسعه و رهیر

شکاف جنسیتی در حوزه 
دیجیتال چیست؟



یس
ی
دسی

ی زنان و مردان ٪ (۲۰۲۱سال )شکاف بی 

۲۰۲۰گزارش شکاف جنسیتی کمپانی جر اس ام ا سال : منبع*

ق آسیا و اقیانوسیه رسر

ی و کارائیب آمریکای التی 

اروپا و آسیای مرکزی

خاورمیانه و شمال آفریقا

جنوب صحرای آفریقا

آسیای جنونر 

نت موبایلمالکیت دستگاه تلفن همراه استفاده از اینبی



۵۲٪

۴۲٪۳۳٪

۲۹٪

۱۹٪

مهارت ها

نت زن کاربران اینبی
نت برای جستجوی شغل استفاده کردند که از اینبی

الگوس
نیجریه

دهیل نو
هندوستان

بوگوتا
کلمبیا

گامپاال
اوگاندا

نایرونر 
کنیا

 ای کو الز، اگر یم توانستم رسخ یم شدم: منبع*
:گزارش مشارکت جهانی

ی شکاف های جنسیتی در مهارت های دیجیتال از طریق آموزش،  ۲۰۱۹بسیی



20% 23%

14% 9%

13% 13%

7% 23%

2% 6%

12% 13%

ی رهیر

رؤسای زن آژانس های سیاست گذاری

تنظیم کننده مخابرات
وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات

آمریکا

آفریقا

اروپا

اقیانوسیه

آسیا

میانگی   

:گزارش مشارکت جهانی ای کوآلز، خرید سهام: منبع*
یس دیجیتال، داده ها و شواهد درباره برابری جنسیتی در دسبی

ی،  ۲۰۱۹مهارت ها و رهبر



چرا باید اهمیت دهیم؟

ی کووید  اجتمایع و ۱۹-همه گی 
ی

زندگ
اقتصادی ما را بیشیی از همیشه آنالین 

اگر آنالین نیستید، به . ساخته است
.دصورت فزاینده ای کنار گذاشته یم شوی



:شکاف در پذیرش حساب بانیک
ی تک۷٪ پذیرش فی 

٪۹-۸: شکاف

ارزش تخمیتی جهانی –تریلیون دالر ۱۱.۵
۲۰۲۱اقتصاد دیجیتال در سال 

٪از ۸۵-۷۵زنان احتماال بیش از 
ابزارهای دیجیتال برای نیازهای 

یم کنندزشیک استفاده پ

اگر شکاف جنسیتی در حوزه دیجیتال تا سال 
میلیارد ۵۲۴، باعث ایجاد برطرف گردد۲۰۲۵

دالر فرصت اقتصادی یم شود

ی ۹۰٪ کشورها فرایند یادگب 
دیجیتال را اتخاذ کرده اند
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۳

۴

۵

۶

فراهم و مقرون به رصفه بودن

سواد و مهارت های دیجیتال

ایمت  و امنیت آنالین

مطالب مرتبط

بخش فناوری اطالعات و استارت آپ های دیجیتال

قوانی   و سیاست ها

شکافوامل مؤثر بر ع
در حوزه جنسیتی 

دیجیتال ی
ها
ار
ج
هن

یع
ما
جت
ا



هنجارهای اجتمایع

هنجارهای اجتمایع
یس، باورها، انتظارات و کلیشه هان  که بر توانان  زنان برای دس بی

ی اطالعات آنالین و فناور  اک گذاشیی ی استفاده، ایجاد و به اشبی
.دیجیتال تأثب  یم گذارند

مسئله
ری های کلیشه های مربوط به توانان  زنان برای استفاده و ایجاد فناو 

یس و استفاد/دیجیتال و ه یا نگرانی ها در مورد مناسب بودن دسبی
زنان از اطالعات آنالین و فناوری های دیجیتال یم تواند بر توانان  
فی آنها برای مشارکت در اقتصاد دیجیتال و جامعه آنالین تأثب  من

.بگذارد

اقدام
ی   روزانه در نی همه گب 

ی
ادغام رسی    ع فناوری دیجیتال در زندگ

های زنان تبدیل به یک فرصت  مایل ۱۹-کووید و آنالین شدن هبی
.سودآور بالقوه شده است



یس دسیی
نت دستگاه ها، دیتا، خدمات و سیستم هان  که امکان استفاده از این بی

.را فراهم یم کند

مقرون به رصفه بودن
یس به خدمات را نسبت نت و دسبی ان هزینه اتصال به اینبی ی به مب 

د .درآمد محیل اندازه یم گب 

مسئله
رید هزینه باالی دستگاه ها و دیتا باعث یم شود که خانواده ها خ

.ابزارها و خدمات دیجیتایل را از اولویت خارج کنند

اقدام
نت خرید  کت های ارائه خدمات اینبی سیم ۲در هند ییک از رسر

وسط کارت را تبلیغ کرد که ییک از آنها توسط شوهر و دیگری ت
به مبلغ اضافه شده به سیم کارت مرد. ده یم شودافتهمرس اس

.ودصورت خودکار به سیم کارت زن به صورت رایگان ارائه یم ش

فراهم و مقرون به رصفه بودن

هند



سواد و مهارت های دیجیتال

نپال

سواد دیجیتال
، برقراری ارتباط و ای یس، مدیریت، ارزیانر جاد توانان  دسبی

.اطالعات آنالین ایمن و مناسب

مهارت های دیجیتال
دانش و مهارت هان  که یک فرد برای ایجاد و استفاده از 

.فناوری های اطالعات و ارتباطات نیاز دارد

مسئله
فقط ۲۰۱۷بعد از راه اندازی اپلیکیشن پرداخت نپایل در سال 

فعال ب۱۷ ی غب  .ودنددرصد از کاربران زن بودند و بیشبی آنها نب 
اقدام

کت حدود  ساله را ۳۵تا ۱۵پایل هزار زن و دخبی ن۱۰این رسر
در زمینه دانش و مهارت های مایل از طریق برنامه مبتتی بر 

ئوها، آزمون ها و وظایف برنامه تلفن همراه از طریق وید
.آموزش داد



ایمت  و امنیت آنالین

، کنیا، اوگاندا، اتیونی
سنگال و آفریقای جنونر 

ایمت  و امنیت آنالین
نتی مانند تعقیب سای ی، آگایه از خطرات فعالیت های اینبی بر

آزار و اذیت آنالین، رسقت اطالعات شخیص و اقدامات الزم 
ی از آنها .برای جلوگب 

مسئله
هزار ۳نشان داد که از " واقعیت های جایگزین"تحقیفی با عنوان 

، کنیا، اوگاندا، سنگال و آفریقای جنساله از اتیو۶۵تا ۱۸زن  ؛ نی ونر
در . نت آنالین مبتتی بر جنسیت را تجربه کرده اندو خش۲۸/۲٪
ی و ۳۳/۲، تجربه آزار جنیس را گزارش کردند٪۳۶حایل که  ٪ توهی 
. اهانت مکرر را گزارش کردند۲۶/۷٪
اقدام

ئل و درباره این مسادر میان سیاست گذاران دولتی آگایه بخیسر 
.کمک به آموزش زنان درباره اینکه چه مواجهه ای داشته باشند



مطالب مرتبط
محتوای مرتبط

و منافعاطالعات آنالین به زبان های محیل که در خدمت 
.نیازهای مجموعه متنویع از جوامع و افراد است

سئلهم
به دلیل عوامیل مانند فقر،–گروه های به حاشیه رانده شده 

ی و استفاده از اطالعات-نر سوادی و موانع زبانی  اغلب در یافیی
ی مواجه هس .  تندآنالین مرتبط با نیازهای خود با مشکل بیشبی

.زنان جزو آسیب پذیرترین افراد هستند

اقدام
یل در کشور مایل، یک اپلیکیشن یا برنامه شبکه اجتمایع مح
ازار توسعه یافته برای ارائه اطالعات بهداشتی و فرصت های ب
 یم کنند، از جمله زنان بی

ی
وه و برای زنانی که زیر خط فقر زندگ

ده کسانی که توسط خانواده هایشان رانده شده اند، مورد استفا
این اپلیکیشن صونی و بر اساس نیازهای افراد. قرار گرفت

.کم سواد ساخته شده است

مایل



بخش فناوری اطالعات و استارت آپ های دیجیتال

اندونزی

بخش فناوری اطالعات و استارت آپ های دیجیتال
بخیسر از اقتصاد است که فناوری های اطالعانی را ایجاد و 

.باعث توسعه استفاده آن یم شود

سئلهم
وی ماهر و نیمه ماهر در حوزه ۹اندونزی کمبود  میلیون نب 

۲۰۳۰تا ۲۰۱۵فناوری اطالعات و ارتباطات را برای سال های 
ی فاصله  امتیازی در ۱۲پیش بیتی کرده است، با میانگی 

ی زنان و مردان در سال  در ٪۲۴)۲۰۱۹مهارت های دیجیتال بی 
(٪۳۶مقابل 
اقدام

ل شام،دولت برنامه بورسیه تحصییل استعدادهای دیجیتال
 های آکادیم تازه فارغ التحصیالن و آکادیم فارغ التحصیالن دوره

این برنامه متمرکز بر اهداف ویژه و . حرفه و فن را ایجاد کرد
کت های کوچک و متوسط بودزنانمشمولیت  . خانه دار و رسر



پاکستان

قوانی   و مقررات

قوانی   و مقررات
ی و حمایت از  زنان در تحول دیجیتالشمولیتتضمی 

سئلهم
ی زن و مرد در  نت بی  یس به اینبی ستان پاکشکاف جنسیتی در دسبی

یس. است که باالترین شکاف جنسیتی در جهان است۶۵٪ دسبی
زنان به تلفن همراه به علت نابرابری اقتصادی و نگرش های 

.کمبی از مردان است٪۳۷مردساالرانه 

اقدام
سیاست های پیشنهادی  وجود دارد که به ارائه دهندگان خدمات 
یان در اقساط و با یک سازوکار با نت اجازه یم دهد به مشبی زیانر اینبی
 که بازیانر وام بر 

نامه وام گویسر های هوشمند بفروشد، به صورنی
.  ویژه ای برای زنانی که در مناطق محروم هستند داشته باشد
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المعیار کشورها براساس شکاف جنسیتی دیجیت
فت یک کشور در کاهششاخص شکاف جنسیتی  ی پیرسر  در حوزه دیجیتال، ابزاری معیاری برای اندازه گب 

، شکاف جنسیتی در حوزه ۲۰۲۱مطالعه ای آزماییسر در سال . شکاف جنسیتی در توسعه دیجیتال است
ی بیست کشور با سطح درآمد متفاوت در رسارس جهان مقایسه کرد .دیجیتال را در بی 
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پنج رهیر برتر 
:مطالعه آزمایش  

ی و جنوب صحرای آفریقا؛ اروپا، آمریکای شمایل، آسیا، آمریکای التی 
.این مناطق از جهان را در بر گرفته است

رآمد همه این کشورها با درآمدی باال هستند به جز آفریقای جنونر که د
.متوسط باالن  دارد

نتی و مقرون به رصفه بودن عملکرد خونر  همه از نظر پوشش اینبی
.دارند

همه این کشورها برنامه های اجران  قوی برای حمایت از آموزش زنان در 
.رشته های علوم و تکنولوژی دارند

همه این کشورها برای استفاده از سیستم های پرداخت دیجیتالشان
.هیچ شکاف دیجیتایل ندارند یا بسیار کم است



۵۱٪ ۳۰٪

۷۱٪۸۳٪

۲۱٪ ۱۴٪۱۴٪ ۴۳٪

هند

هند: مطالعه موردی
ان نوجوان گزارش دادند که اعضای مرد ٪۶۰بیش از  از دخبی

یس بهبی و آسان تری به دستگاه های دیجیتال د ارند خانواده دسبی
(۲۰۲۱پر کردن شکاف دیجیتال )

یس مردان و زنان شکاف دسبی
نت تلفن همراهبه استفاده از اینبی

اه مالکیت تلفن همر تفاوت
زنان و مردانتوسط

بنیان گذاران زن استارت آپ ها فارغ التحصیالن علوم فناوری
زن هستند

مرد زن
نت کاربران اینیی

مالکیت تلفن همراه

Source: GSMA – The Mobile Gender Gap Report 2022



۵٪ ۱۴٪

۶۸٪ ۶۳٪

۷۹٪۹۳٪
ایران

ایط ایران چگونه است؟ ش 

مرد زن

نت کاربران اینیی

کاربران تلفن همراه

کاربران زن و مرد تفاوت
تلفن همراه

یس مرد و زن شکاف  دسبی
نت تلفن همراه به اینبی

Source: 3i, Global Gender Gap Report 2021



:ایران
دانش و مهارت های دیجیتال؛
بخش فناوری اطالعات و استارت آپ های دیجیتال

مدرسه دیجیتال

فارغ التحصیالن علوم 
فناوری زن هستند

Source: Aljazeera, Digital schools: 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/13097Islamic_Republic_of_Iran_review
_Beijing20.pdf



ر دستیایر به تحصیالت برای زنان د
فناوری اطالعات و ارتباطات در 

افزایش تعداد زنان در برای مردان٪۸/۴۶مقابل 
جامعه رمزنگاری ایران

فناوری اطالعات و ارتباطات همه شمول مراکز 
(، شهریروستایی )

Source: Aljazeera, Digital schools:
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/13097Islamic_Republic_of_Iran_review_Beijing20.pdf



ایمت  و امنیت آنالین
محتوای مرتبط

مشاغل جامعه 
ایران که وابسته
به رسانه های 
اجتمایع است

کسب و کارهای 
آنالین که از 
شبکه های 

اجتمایع نی   برای 
فروش استفاده 

یم  کنند

ع ایرای  ها از شبکه های اجتمایع به عنوان منب
اصیل خیر استفاده یم کنند

Source: Atlantic Council



قوانی   و مقررات
هنجارهای اجتمایع

رسانه های اجتمایع در اینجا تنها امید ما برای ایجاد "
ات هستند یم، زمانی که فرصت دیگری نداشت! تغیب 

ی ! این تنها راه ارتبایط ما با دنیا بوده است همه چب 
دیگر ممنوع است و حال تنها امید ما برای رساندن 
."صدایمان به گوش جهانیان را قطع یم کنند

نیلوفر، اینفلوئنرس

خانواده و فضای مجازی( ۱)

ارتباطات و نقش فناوری( ۲)
نمندسازیدر توااطالعات

کارآفریت  برایزنان

Source: UN Women, Iranhumanrights.org



انجام دهیم؟مچه یم توانی

ات منفی هنجار برای مقابله با ت های أثب 
اجتمایع و موضوعانی چون تصورات 
غلط در جامعه و منفعت رسانی به 
.عنوان یک اصل عمده تالش کنیم

همکاری با بخش خصویص، بخش 
دولتی و جامعه در حال توسعه برای 
حمایت از آموزش سواد دیجیتال برای 
زنان، مدیران جامعه و مدیران گروه ها

نت باز یم دارد و راه های مقابله با آن اطالع رسانی کنیم یس و استفاده از اینبی .در مورد تهدیدهان  که زنان را از دسبی

از خدمات عمویم آنالین برای نشان دادن 
نت برای زنان و  ارزش و ارتباط اینبی

ی حمایت از ارائه  خانواده هایشان و همچنی 
.کارآمدتر خدمات دولتی حمایت کنیم

ه مالیات ها و هزینه های ویژه برای هر سکتور را ک
ا ممکن است سد راه مالکیت تلفن همراه شود ی
مناسب دیگر را بر زنان تحمیل  هزینه های غب 
.کند، برریس و از ایجاد تغیب  حمایت کنیم

ان اطالع رسانی در مورد موانیع که سد راه مالکیت و استفاده زن
ن از تلفن همراه یم شود را افزایش دهیم و با اکوسیستم تلف
ه همراه در پروژه هان  که برای ارایه گویسر های همراه مقرون ب
.رصفه است همکار شویم و از این اصل حمایت کنیم

پشتیبانی از رسمایه گذاری در حوزه آموزش
ال عمویم و ابتکارات مرتبط به دانش دیجیت

تسهیل آموزش در حوزه /و رسمایه گذاری
.سواد دیجیتال گویسر محور برای زنان



وبیناربرای برگزاری این ویندیتمنابع مورد استفاده کمپای  
کای فعال در زمینه شکاف جنسیتی در حوزه دیجیتالو ش 
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