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  سخن ناشر

شك باالترين و واالترين عنصري كه در موجوديت هر جامعـه دخالـت اساسـي دارد،                  بي«
ه را  اساساً فرهنـگ هـر جامعـه، هويـت و موجوديـت آن جامعـ              . فرهنگ آن جامعه است   

دهد و با انحراف فرهنگ، هرچند جامعه از بعدهاي اقتصادي، سياسي، صـنعتي               تشكيل مي 
اي وابسته و     اگر فرهنگ جامعه  . و نظامي قدرتمند و قوي باشد ولي پوچ و ميان تهي است           

مرتزق از فرهنگ غرب باشد، ناچار ديگر ابعاد آن جامعه به جانب مخـالف گـرايش پيـدا                  
شود و موجوديـت خـود را در تمـام ابعـاد از دسـت       آن مستهلك مي كند و باالخره در       مي
  ).16ص: 15، صحيفه نور، ج )ره(امام خميني(» دهد مي

توانـد    هـاي واالي فرهنگـي مـي       رشد و توسعه اقتصادي و يا سياسي بـدون توجـه بـه ارزش             
، پژوهشگاه فرهنگ . موجبات سستي و اعوجاج در اصول اعتقادي و ملي جامعه را فراهم آورد            

هاي علمـي بـا      هاي پژوهشي و نيز برگزاري نشست       هنر و ارتباطات با انجام تحقيقات و پروژه       
، تـالش   »كتـاب «و يا   » گزارش پژوهش «اصحاب علم و فرهنگ و ارائه نتايج حاصل در قالب           

  . كند هاي اصيل فرهنگي مي خود را مصروف گسترش ارزش
ريـزي   تـوان گـام مـؤثري در برنامـه    گيري از توان علمي پژوهشگران ب  اميد است با بهره   

  .جامع توسعه كشور برداشت
بـه   » هـا   هـا و نگـرش      جنـسيت، فرهنـگ، ارزش    «اثر حاضر، نتيجة پژوهشي است در موضوع        

و با همكاري خانم دكتر مـريم       عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا       سوسن باستاني دكتر  خانم  كوشش  
م حميده هاتفي كارشناس ارشد مطالعـات زنـان         قاضي نژاد عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا و خان        

  .گيرد مندان قرار مي ختيار عالقه در اكتابكه در قالب 
هاي پژوهشگاه  كنندة ديدگاه حاضر لزوماً منعكسكتاب شود، مطالب مندرج در  يادآوري مي

  .نيست

  پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
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  مقدمه
 فرهنگ در اشكال متفاوت   . تار انسانى، نقش كليدى دارد    ها در تعيين رف     فرهنگ و ارزش  

هـايى كـه      شود و در ارزش     آشكار مي ... سنت، زبان، مذهب، هنر، ادبيات، موسيقى و      : مانند

ها در واقع سـازنده فـضاى         فرهنگ و ارزش  . گردد  د، متبلور مي  ندار  جوامع آن را گرامى مي    

ـ  اجتماعى است كه توسعه انـسانى در آن امكـان          واهـد بـود و در نهايـت، سـرمايه          ذير خ پ

ايدار انـسانى كمتـر از سـرمايه        پاجتماعى، به ظهور خواهد رسيد كه اهميت آن در توسعه           

  .اقتصادى و سرمايه فيزيكى نيست

افراد مـشترک  . دهد شود و رفتار او را شکل مي فرهنگ، سبب درک انسان از جهان، مي    

ين مـا فرهنـگ را روزانـه بازتوليـد          همچنـ . در يک فرهنگ، تجربه يکساني از دنيـا دارنـد         

هـاي     از گـروه   ياريهر يـک از مـا آگاهانـه يـا ناآگاهانـه در بـس              . دهيم  كنيم و تغيير مي     مي

فرهنگي، فعاليت داريم که بر اساس نواحي جغرافيـايي، مليـت، قوميـت، جنـسيت، طبقـه            

  .شود اجتماعي و مذهب، تعريف مي

با دقت بـه ايـن محـيط،        . كنيم  ي مي فرهنگ يک محيط نمادين است که ما در آن زندگ         

فرهنـگ فقـرا متفـاوت از       :  مثال يبرا. يابيم از يک گروه به گروه ديگر متفاوت است          درمي

در واقـع مـا کـه    . هاي ديگر است فرهنگ ثروتمندان و فرهنگ نسل جوان متفاوت از نسل    
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 ها  نگشناخت اين فره  . كنيم  هاي مختلف زندگي مي     در يک کشور ساکن هستيم، با فرهنگ      

  .شناسان و ديگر محققان است و اينکه چرا و چگونه متفاوتند، وظيفه جامعه

هـاي مختلـف جامعـه دارد؛ و        ريزي فرهنگي دقيق، نياز به شناخت فرهنگ گروه         برنامه

چنـين مطالعـاتي   .  انجام شده از زواياي مختلـف تجزيـه و تحليـل گـردد        يها  د بررسي يبا

ر، نقاط قـوت و ضـعف تحقيقـات انجـام           هاي مختلف کشو    ضمن مشخص کردن فرهنگ   

هـاي    ن دست اندرکاران قادر خواهنـد بـود کـه در طـرح            يبنابرا. سازد  شده را مشخص مي   

  . الزم را اعمال نماينديبعدي، تغييرها

دو عنصر محـوري    هاي زنان و مردان را در زمينه          تحقيق حاضر، بر آن است که تفاوت      

اي بـين     آيا رابطه : چند سؤال مطرح است   . کندها مطالعه     نگرشو  ها    ارزشهر فرهنگ يعني    

هـا و     تـوان از فرهنـگ زنـان يـا ارزش           وجود دارد؟ آيـا مـي      ها  ها و نگرش    جنسيت، ارزش 

  هاي جنسيتي چگونه است؟ هاي زنان صحبت کرد؟ نگرش زنان در خصوص تفاوت نگرش

 بخـش اول بـه    : ها، تحقيق حاضر در سه بخش تنظيم شده است          اين سؤال به  در جواب   

هـاي جنـسيتي    هـا، جنـسيت و كليـشه        ها، نگرش   هاي فرهنگي، ارزش    مرور مفاهيم و نظريه   

اثـر  دربـاره   هاي انجـام شـده         فراتحليل بررسي  ربخش دوم تحقيق، ب   . اختصاص يافته است  

 در بخش سوم، نگرش زنان در خصوص      . استمتمركز شده   ها    ها و نگرش    جنسيت بر ارزش  

  . سه بعد زيستي، اجتماعي و اقتصادي بررسي خواهد شدهاي جنسيتي در  ها و تبعيض تفاوت
  

  سوسن باستاني
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  فصل اول

  بررسي مفاهيم و نظرها
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شود و با بحـث        آن آغاز مي   يها و اجزا    اين بخش از تحقيق با تعريف فرهنگ، ويژگي       

رامـون جـنس و   يپ  و تعـاريف هـا  نظردر نهايـت،  . ها ادامه خواهد يافت     ها و نگرش    ارزش

  .، بررسي خواهد شدهاي آن هاي جنسيتي و پيامد  کليشه،جنسيت

  

  فرهنگ و جامعه
هاي مشترک بين گروهي  ها، رفتارها و سمبل اي از توليدهاي انساني ارزش  مجموعه١فرهنگ

. شود  ها مي   از مردم است که شامل حقوق، رسوم، عقايد، دانش، نمادها، هنر، ابزار و سازمان             

هاي مـداوم مـردم بـه توسـعه فرهنـگ             تعامل. در مجموع، شيوه زندگي مردم است     فرهنگ  

اي بـدون فرهنـگ نيـست و يـک            هيچ جامعـه  . کند  ها و جامعه کمک مي      مشترک بين گروه  

تواند وجود داشته باشد، مگر اينکه مردم با هم تعامل داشـته باشـند و يـک                   فرهنگ هم نمي  

  .جامعه را شکل دهند

بـراي  ) ۱۹۶۶ (٢پيتـر برگـر   . اري از آداب و رسوم مشکل است      مشخص کردن منشأ بسي   

را » ديالکتيـک «توانند فرهنگ را خلق و آن را دنبال کنند، بحث             تبيين اينکه چگونه افراد مي    

آنچـه بـه ارث بـرده و        مثابـه   از نظر برگر، بسياري از ما به فرهنگ خود به           . سازد  مطرح مي 

                                                                 
1. Culture 
2. Piter Berger 
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هـاي متمـادي وجـود داشـته          عناصر فرهنگ، سـال   چون  . نگريم  ايم، مي   متعلق به خود کرده   

بر اين اساس، فکر    . بينيم  ها و چيزهايي که وجود دارد، مي        است، ما فرهنگ را از جمله شيوه      

طوري که به خودمـان    ها را دروني کنيم، به كنيم وظيفه ماست که معاني فرهنگي و سنت     مي

. کننـد   ها فرهنگ را خلـق مـي         انسان گيريم که   ما در اين جريان، ناديده مي     . تعلق داشته باشد  

طور دايم ايـن        در حالي که ما به     ،آداب و رسوم و سنت و زبان، به نظر ثابت و دايمي است            

نـام   برگر از اين امـر بـه   . دهيم هاي فرهنگي را با مد، اختراع و کلمات جديد، تغيير مي          جنبه

 موجب تـداوم و تغييـر   کند که ديالکتيک خلق فرهنگ جديد و دروني کردن فرهنگ ياد مي       

  .شود در جامعه مي

  

  هاي فرهنگ ويژگي
. سـازد  ترين عنصري است که زندگي انساني را از زندگي حيواني متمايز مي        فرهنگ، اصلي 

سازد، توانايي ارتقاي     شان را متفاوت مي      داراي غرايز و نيازها هستند و آنچه زندگي        ها  انسان

ها قادر به خلـق فرهنگـشان         انسان. را محدود کنند  توانند آن     غرايزشان است، آن قدر که مي     

هاي متفاوتي را براي بر طرف ساختن نيازهايـشان           هاي مختلف، شيوه    هستند و چون گروه   

  .شود هاي فرهنگي، ايجاد مي گزينند، تفاوت برمي

هاي جهاني فرهنگ، گرايشي بـه الگوهـاي رفتـاري در داخـل جوامـع                 برخالف تفاوت 

افراد چه در يک فرهنگ متولد شده باشند يا اينکـه           . ش يکسان است  وجود دارد که کم و بي     

به آن فرهنگ منتقل شده باشند، بايد رفتارهاي آن فرهنگ را بياموزند؛ و فرهنگي کـه در آن               

افراد با نگاه به ديگران و دنبال کـردن         . اند را بايد آگاهانه يا ناآگاهانه کسب کنند         متولد نشده 

بنـابراين آمـوختني بـودن فرهنـگ يکـي از           . گيرنـد   مـي ياد  رسمي،  آنان و يا از راه آموزش       

  .هاي آن است ويژگي

افـراد فرهنـگ را از راه       .  آن را هم به همـراه دارد       مشترک بودن آموختني بودن فرهنگ،    

بـراي مثـال، زنـان      . کننـد   آموزند و آن را در تعامل با ديگران خلـق مـي             تعامل با ديگران مي   

ايـن  . گيرند کـه بدنـشان را بپوشـانند         کنند، ياد مي    ي زندگي مي  مسلمان که در جوامع اسالم    
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  .افتد ويژگي بنيادي فرهنگ از طريق پذيرش اجتماعي يا نپذيرفتن آن اتفاق مي

فرهنـگ پوياسـت،    . دهد  فرهنگ همچنين انطباقي است و به تغييرها و شرايط پاسخ مي          

... در حمـل و نقـل، اقتـصاد و        هاي بسياري     ما شاهد دگرگوني  . رسد  اگرچه ايستا به نظر مي    

  .در واقع فرهنگ ما دستخوش تغييرهاي قابل توجهي شده است. ايم بوده

هـايي    ها و شـيوه     برخالف اين تغييرها، فرهنگ يک خلق جديد نبوده و بر اساس تجربه           

هـاي اخيـر،      براي مثال با اينکه زنان در سال      . شود  که بخشي از ميراث فرهنگي است، بنا مي       

دهد که زنان همچنان وظايف خانوادگي سـنتي    ها نشان مي    اند، اما مطالعه     کار شده  وارد بازار 

. کنند  شان، مقاومت مي    هاي سنتي   دهند و مردان بسياري در مقابل تغيير نقش         را هم انجام مي   

ماند، اگـر چـه       هاي متمادي با ما مي      هاي قبل، نسل    هاي دوره   قوانين، آداب و رسوم و سنت     

فرهنگ اسـت کـه بـه        )تجمعي( اين جنبه انباشتي  . کن است تغيير يابد   اهميت نسبي آن مم   

. دهد تا بخشي از يک واحد اجتماعي با يک تاريخ و يک آينده معرفي شوند                مردم امکان مي  

هايشان به درک واقعي از خود برسند و بـه            کند تا با شناخت ريشه      اين امر به افراد کمک مي     

 به عبارت ديگر، هر نسلي، از ابتدا شروع       . را آموزش دهند  آموزد که چگونه نسل آينده        آنها مي 

  .بر اساس فرهنگ گذشتگان استآنان كند بلکه بناي فرهنگي  نمي

  

  اجزاي فرهنگ
شناسي که  شود، براي مثال جامعه اش تقسيم مي دهنده هاي تشکيل هر فرهنگي به بخش

اينکـه آنهـا چـه      بر   كند، ممکن است    آداب غذا خوردن مردم را در يک فرهنگ مطالعه مي         

را فناوري  اين امر رويکرد اطالعاتي اقتصاد و       . خورند، متمرکز شود    خورند و چگونه مي     مي

هاي ساختگي فرهنگ است کـه فرهنـگ مـادي را تـشکيل               بنابراين جنبه . كند  مشخص مي 

کنيم که چه غذاهايي تابو هستند، چه کساني          در اين مطالعه تا حدودي بررسي مي      . دهد  مي

ايـن  . انند با چه کساني غذا بخورند و فرد هنگام غذا خوردن چگونه بايد رفتار کنـد               تو  مي

عوامل فرهنگ غيرمادي، دربردارنده معاني، انتظارها و عقايد مشترک اعضاي يـک جامعـه              

  .است
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  هاي مادي فرهنگ جنبه) الف

هاي مـادي و فيزيکـي مـسلط در يـک جامعـه،               براساس جبرگرايي تکنولوژيک، شيوه   

کننـد، بـا جوامـع        جوامعي که از ابزار اوليه استفاده مي      . دهد  گ آن جامعه را شکل مي     فرهن

، مـردم را    فناوريبحث جبرگرايي تکنولوژيک اين است که       . و ماشيني، تفاوت دارند   نوين  

. كنـد   ، چگونگي انديشه، عمل و تعامل با ديگران را مشخص مـي           فناوريسازد؛ چرا که      مي

مـردم را از راه تقاضـا بـراي قابليـت و     فنـاوري  س فرانـسوي،  شـنا  جامعه ١به عقيده الول

  .كند عقالنيت، کنترل مي

او معتقد اسـت    . كرد  را بررسي مي  تأثير رايانه بر زندگي انسان      ) ۱۹۸۴(شري تورکل   

دهـد ـ بايـد آن را بـه      که به جاي نگاه ابزاري به رايانه ـ از جهت کاري کـه انجـام مـي    

شود و همچنـين      چگونه به زندگي اجتماعي ما وارد مي      صورت ذهني، درک کنيم؛ اينکه      

افـزاري    دانند که رايانه يک وسيله سـخت        همه مي . به توسعه روانشناختي آن، توجه کنيم     

 از  متـأثر است که از سيم، سيليکون و پالستيک ساخته شده است، اما در عين حال، مـا                 

زنـد و     گويد، حرف مـي     ما مي داند، به     زيرا رايانه چيزها را مي    . قدرت تعاملي آن هستيم   

كنـيم انجـام      ريـزي مـي     دانيم تنها آنچـه مـا برنامـه         با اينکه مي  . شود  ها برنده مي    در بازي 

كنـيم کـه گويـا زنـدگي خـاص            دهد، با اين حال، با اين دستگاه چنان برخـورد مـي             مي

 هـاي بـسياري را دربـارة        مطالعه رفتارهاي مردم در برابـر رايانـه، نکتـه         ! خودش را دارد  

اما اين به معناي پذيرش جبرگرايي تکنولوژيک نيست، چرا که . کند فرهنگ مشخص مي

هـاي    نمونه. دهند، درک شود    رايانه بايد از راه معاني اجتماعي که مردم به آن مي          فناوري  

فنـاوري  . هاي مفيدي در زمينه طبيعت يک فرهنگ است ديگر فرهنگ مادي نيز شاخص  

منابع، همه اطالعات فرهنگي مهمي را بـه  فناوري  غذا و    سازي  آمادهفناوري  سازي،    خانه

هـاي مفيـدي نيـست کـه بـدانيم يـک        هاي مادي، به تنهايي شاخص   اما جنبه . دهد  ما مي 

  .كند فرهنگ، چگونه کار مي

                                                                 
1. Ellul 
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  هاي غيرمادي فرهنگ جنبه) ب
تـر    اهميت  هاي مادي فرهنگ، کم     شناسان، براي صاحبان يک فرهنگ، جنبه       از نظر جامعه  

ها ايجاد   هايي که اين مصنوع     آنان از عقايد و ارزش    . هاي بشري است    عاني خاص ساخته  از م 

پرسند کـه     شناسان مي   مردم تمرکز کنيم، جامعه   بر  يا اگر به جاي اشيا      . کنند  کند، سؤال مي    مي

سـازند؟ چگونـه معـاني        هاي مادي فرهنگ، مي     شان را در رابطه با جنبه       مردم چگونه زندگي  

  کنند؟ دهي مي کنند؟ و چگونه کارهايشان را سازمان ه ميمشترک را مبادل

هـا،    ارزش. دهـد   ها، فرهنگ غيرمادي را شکل مـي        ارتباطات، الگوهاي رفتاري و ارزش    

. دهد  سازد و رفتارهاي انتخابي مردم را شکل مي         هاي غيرمادي فرهنگ را مي      بخشي از جنبه  

درحالي کـه در جوامـع      . استعه  ها معيار قضاوت قوانين و اعمال در داخل يک جام           ارزش

کند، چنين کاري  ها را مشخص مي هاي يکسان، تمام فعاليت اي از ارزش تر، مجموعه کوچک

  .پذير نيست در جوامع پيچيده، امکان

  

  ها و سطوح مختلف تحليل آن تعريف ارزش
 ازبعضي از ايـن تـصاوير ذهنـي،    . گر کنش اجتماعي است هدايت ١ تصاوير ذهني،ها ارزش

. شـود   مشخص مي » بد«به عنوان   و بعضي ديگر    » خوب«به اصطالح   يا   اجتماعي، مطلوب    نظر

کـه اشـکال     اسـت  ٢ عنصري از مطلوبيت و يک جزء اخالقـي        ةها دربردارند    ارزش بنابراين،

  ـ اهـداف و رفتارهـاي   آنها بـراي   سازد که انسان متفاوت رفتار بشري و اهدافي را متمايز مي

  .(Haller, 2002: 143)کنند  ي و نپذيرفتني ـ تالش ميبهتر يا بدتر و پذيرفتن

 توانيم مشخص و متمايز     اينکه ارزش عيني چيست و ما چه تعداد يا چند نوع ارزش را مي             

 تـوان   سازيم، سؤال بحث برانگيزي است که توجه بسياري از محققان را جلب کرده است و نمي               

؛ کلـوکهن و اسـتراوبک،      ۱۹۵۱پارسـونز و شـيلز،      (پاسخ مشخصي براي آن مطرح ساخت       

  :رسد مهم به نظر ميباره  دو نکته در اين .)۱۹۸۳؛ اسپاتز، ۱۹۷۳؛ راکيچ، ۱۹۶۸؛ سيلز، ۱۹۶۱

                                                                 
1. Images 
2. Ethical/moral 
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ها  توان در آن سطوح، دربارة ارزش سطوح مختلف عموميت ـ کليتي وجود دارد که مي 

 در واقـع  ها کمتر گـردد؛  به اين معنا که شايد با افزايش عموميت، تعداد ارزش . صحبت کرد 

  .هاي بسيار عام، کم است تعداد ارزش

هـاي اجتمـاعي عينـي مربـوط          ها و جريان    ها به موقعيت    در سطح پايين مشاهده، ارزش    

هـا از     ارزش. بحث و جدل بر سر الگوهاي ارزشي رفتار، در اين سطح، بسيار اسـت             . است

 يا  ٢»جعبه ابزار« يک اما بايد مثل. اي ندارد ، سيستم يکپارچه و همبسته١نظر ذاتي و جوهري

سـازي شـود      بندي کارکرد غيـر متجـانس دارد، مفهـوم          اي از چيزهايي که در بسته       مجموعه

(Dimaggio, 1997: 267).  

تجزيه و  «ها و مفهوم      بين دنياي اجتماعي و جهان ارزش     ) ۱۹۷۳(با پيروي از تمايز پوپر      

 :ايز قايل شويمها، تم توانيم بين سه نوع از ارزش ، ما مي٣»تحليل موقعيتي

هاي عام جهاني ارزشالف ـ  
هاي انساني بسيار مهمي اسـت کـه در هـر تمـدني       ارزش:٤

گذاران مکاتب بزرگ دنيا مطرح شده  باشد و از سوي متفکران بزرگ و بنيان شناخته شده مي

اين . برابري، آزادي، عدالت و احترام نام برد      : هايي مثل   توان از ارزش    در اين زمينه مي   . است

چنـين  . مانـد  ها وجود دارد و به صورت يک احساس عيني، باقي و پابرجا مي   مفاهيم يا ايده  

هـا،    طوري که حتي با فناي تمام انـسان          به ،ها مطرح شده و مکتوب است       هايي در کتاب    ايده

تغييـر  «بخـش عمـده آنچـه در تحقيقـات تجربـي      . (Dimaggio, 1997: 272) ماند باقي مي

، تنها تغيير در اهميت نـسبي اسـت کـه جوامـع و اعـصار مختلـف                  شود  ناميده مي » ارزشي

  .دهند ميها توجه   به اين ارزش٥تاريخي

 هـاي  هـا، ارزش  اين دسـته از ارزش :  اجتماعيهاي ارزشيِ گيري جهتداراي  يها ارزش  ب ـ 

 هاي  ها يا جمعيت     و از سوي گروه    ٦عيني، واقعي و معتبري است که در زمينه اجتماعي خاص         

                                                                 
1. Substantive 
2. Toolkit 
3. Situational analysis 
4. Universal values 
5. Epoch 
6. Specific societal context 
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هاي قديم    در زمان » برابري«براي مثال، ارزش    . شود و به آن اعتقاد دارند        حفظ مي  مشخص،

هـا، برابـري در       برابـري در فرصـت    (هم شناخته شده بود، اما با گذشت زمان هم در محتوا            

 برابـري   ١هـا   ها يا رسته    برابري بين طبقه  (و هم از نظر دايره شمول       ...) ها و     برخورد با انسان  

  .(Haller, 2002: 143)اي يافته است  ، عموميت فزاينده)انبين مردان و زن

اين دسـته از  : ٣ و دستورهاي موقعيتي٢هاي ارزشي، هنجارها، خطوط راهنما گيري جهت  ج ـ 

ها در رفتار اجتماعي در شرايط معين، مربـوط           ارزش ٤ها و هنجارها، به کاربرد واقعي       ارزش

واقعـي، نظيـر     رهنمودهـا و معيارهـاي       ،کاملمثال براي اجراي برابري جنسيتي      براي  . است

 بر ضـد آزار     هاي سياسي، عمل مثبت حمايتي از زنان، هنجارهايي         اي در اداره    هاي سهميه   نظام

 تغييـر و انتقـال      ةتحقيقات پيمايشي انجام شده نيز دربردارند     . جنسي و نظاير آن، الزم است     

هـاي   هر چند گرايش به موضوع. هاي ارزشي است گيري  در زمينه چنين جهت٥تعديل يافته 

ممکن است حاوي برخي عناصـر ارزيـاب يـا هنجـاري     ) اشخاص يا الگوهاي رفتار  (معين  

 .گيرد هاي فردي را نيز در برمي باشد، اما آرزوها و برتري
اي به جامعه ديگـر        نبوده و از جامعه    ٦هايي نسبي   هاي اجتماعي و موقعيتي، ارزش      ارزش

و وجه است، از سويي حاوي يـک عنـصر عـام، جهـاني و از                متفاوت نيست؛ بلکه داراي د    

يـا  ها،    اين ارزش در واقع   .  واقعي خواهد بود   اجتماعي و عينيِ  اوضاع  سوي ديگر وابسته به     

شود و يا متوجه نتايجي است که عمل          به صورت مقياس دو يا چند ارزش متضاد مطرح مي         

  .انجامد معيني به آن مي

 است که وبر    ٧عمل» اخالق مسئوليت « بسيار نزديک به     هاي اجتماعي و موقعيتي،     ارزش

دهـد و قابـل مقايـسه بـا يکـديگر             قرار مي  ٨»اصول اخالقي مطلق  «آن را در مقابل     ) ۱۹۷۳(

                                                                 
1. Estate 
2. Guide lines 
3. Situational prescriptions 
4. Concrete application 
5. Sliding transition 
6. Relative 
7. Practical ethics of responsibility 
8. Absolute ethics of principles 
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البته در اينجا معضل انتساب يک عمل اجتماعي خاص بـه اصـول يـا هنجارهـاي                 . داند  مي

در مقايسه با وقتي که از اين       اگر رفتار، با منفعت شخصي همراه نباشد        . اخالقي مطرح است  

جهت خنثي باشد يا بعضي منافع شخصي را به همراه داشته باشد، پيروي از چنين اصـولي                 

  .بسيار مشکل است

  :ها عبارت است از شناختي از ارزش بنابراين وظايف اصلي يک تجزيه و تحليل جامعه

ظر برحسب سطح  موردن١هاي  تعريف و عملياتي کردن روشن و آشکار ابعاد ارزش     :اول

  .تجزيه و تحليل و نيز از نظر ذاتي و جوهري

ها و شرايط اجتماعي در حال   درباره ارتباط بين آن ارزش٢هاي عيني    توسعه فرضيه  :دوم

  . (Haller, 2002)اند هاي مذکور در داخل آن جاي گرفته تغييري که ارزش

  

  شناسي هاي کالسيک جامعه ها در نظريه ارزش
شناسان کالسيک، مثـل دورکـيم و    هاي جامعه  ، از جمله پايدارترين صفت    ها  ارجاع به ارزش  

 روبر ب. هاي اصيل تفکرشان تلقي نمود توان آن را يکي از رهيافت که مي طوري   هبوبر است،   

دورکهايم نيز، تفاوت ميان دو نوع . كند داري تأکيد مي در تکوين سرمايه» پوريتانيسم«اهميت 

اش در تقسيم کار اجتماعي است ـ به دو ادراک ـ که در     نظريههمبستگي آلي را ـ که محور 

دهد؛ از يکـسو، جـذب    شود ـ نسبت مي  دو نوع جامعه کامالً متفاوت و مشروع شمرده مي

اي کـه نتيجـه كوشـش         شدن فرد در واحد جمعي، مطرح است و از سـوي ديگـر، جامعـه              

نيز وبر، قوام واحد اجتماعي، از نظر دورکيم و . هماهنگ و کنترل شده استمساعي انفرادي 

اند و بـا آن هماننـدي يافتـه و            را پذيرفته آن  هايي وابسته است که افراد به اشتراک          به ارزش 

  ).۳۰: ۱۳۸۵بودون، (اند  دروني کرده

 هاي ارزشمند نظـام اجتمـاعي   ها، بيشتر وضعيت عنوان ارزشزير  شناسان کالسيک،     جامعه

به عبـارت ديگـر آنـان       . اند  يندهاي ارزيابي توجه نشان داده    و کمتر به فرآ   اند    را مطالعه كرده  

                                                                 
1. Dimensions of values 
2. Concrete 
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بخـشي بـه    هاي مشروعيت     و کمتر به راه   را بررسي كرده    بيشتر وضعيت مشروعيت فرضي     

  ).۳۱: همان(اند  ها توجه کرده وضعيت

ايـن ديـدگاه    . ها، ديدگاهي پربارتر است     تحليل ارزش  درباره   گرايي  ديدگاه کنش متقابل  

تـاز ميـدان      هـا يکـه      تا مـدت   ،گرا را کنار گذاشت چون اين دو        گرا و مطلق    هاي واقع   ديدگاه

هايي که از عـرش بـر نهادهـاي           ها را همچون ايده     هاي اجتماعي بود و ارزش      تحليل ارزش 

هـا    گرايي، اعالم نمود ارزش     گرفت؛ ديدگاه کنش متقابل     د، در نظر مي   نك  زميني حکومت مي  

اي که    گردد و به شيوه     ر يک متن نهادي ظاهر مي     جمعي که د   ١هاي  ترجيحچيزي نيست جز    

 بر اساس اين ديدگاه الزم است ابتـدا       . دنك  گيرد، در تنظيم اين متن نهادي شرکت مي         شکل مي 

 هـا   بررسي. توان آن را عيني دانست      ها را بشناسيم و بدانيم به چه معنايي مي          ماهيت اين ترجيح  

ي که برحسب شرايط زماني و مکاني تنظيم        توان ترجيحات   دهد که به هيچ وجه نمي       نشان مي 

تحليـل رفتـار    . بندي شده را به عنوان اصولي بدون ابهـام و عمليـاتي، بررسـي کـرد                 و رتبه 

شد، يا به  سازماني نيز نشانگر آن است که در بيشتر موارد، هدفي که در اصل وسيله تلقي مي

ـ       دليل تثبيت فرآيند يا به دليل مزاياي غيرمنتظره        ار آورده اسـت، ارزش و اعتبـار        اي که بـه ب

طور کلي، جابجايي اهداف، اعتالي برخي وسايل تا سطح اهداف و              به. كند  بسياري پيدا مي  

هايي است کـه      رسد، از جمله موضوع     ها که دست نيافتني به نظر مي        رها کردن برخي هدف   

  .پردازان رفتار سازماني با آن سروکار دارند نظريه

اي از  گذاري صريح و دقيق ميان اهداف و وسـايل در پـاره         فرقدشواري  علّت  همچنين به   

گذاري کالسيک ميان احکام واقعي و احکـام ارزشـي بـه شـدت عمـوميتش را از              موارد، فرق 

هـاي بـسيار سـاده، مبتنـي بـر            تر، هر کنشي بـه اسـتثناي کـنش          به بيان دقيق  . دست داده است  

 ي متقابل دارد و برخي وسايل، در مراحـل اي از احکام واقعي و ارزشي است که وابستگ         مجموعه

شايد به عبارت ديگر، احکام ارزشي و احکام واقعي .  مبدل شودها  بعدي ممکن است به هدف    

اي که در آن هستيم به آساني از يکديگر تميز داده شود؛ اما اگر آن را در يک سـير                      فقط در لحظه  

  ).۳۱ ـ ۳۲: همان(دهد  ا از دست ميگذاري بين آن، اعتبار خود ر زماني در نظر بگيريم، فرق

                                                                 
1. Preferences 
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هـا از     زيـرا ارزش  . هاي فردي تقليـل داد      ها را به ترجيح     توان ارزش   بديهي است که نمي   

ها و عقايد گونـاگون سرچـشمه         ها ميان ديدگاه    ها و سازش    ها، مصالحه   ها، کشمکش   مناقشه

  .سازد  متعهد مي،آن باور دارندرا گيرد و کساني که  مي

تـوان از      که مي   است ها، اصول مسلم، صريح و بدون ابهام        ر کرد که ارزش   اما نبايد تصو  

» چند بعدي«ها در محيطي  چون ارزشافزون بر اين . آن احکام دستوري خاص استنتاج کرد

گيـري   البته هر ارزشي با يک جهـت    . خواهد بود ، هميشه به صورت ترکيبي      شود  مي تشکيل

وري فنـي    امور اداري يا سياسي ـ هم از بهره  ارزشي چون کارآيي ـ در :خاص متناظر است

گيـري، يـا حکميـت ميـان ايـن       امـا تـصميم  . و هم از بازده مالي يا اقتصادي متمـايز اسـت        

هـاي    ـ در ترکيـب  يـابيم  نمـي هاي گوناگون ـ که هرگز آن را به حالت خالص   گيري جهت

  ).۳۲ ـ ۳۳: همان (اند ، تجسم يافتهالوقوع ممکننهادي پيچيده و 

ها،  هاي سازماني در مناقشه با ارزش گرايان، نظريه چارچوب کلي ديدگاه کنش متقابل در  

شکل مـ با تأکيد بـر فرآينـدهاي ارزيـابي، از چنـد            دهد    امکان مي  که   ،دو دستاورد مهم دارد   

  : ها، اجتناب کنيم ارزشخصوص کالسيک در 

. شود طبيقي بيان ميبراي يک سازمان معين، تصميم برتر، به صورت نسبي و ت: اول اينکه

را به وضـعيت       سيستم به طور مطلق خوب نيست، اما شايد بتوان آن            xبراي مثال، وضعيت    

y              کـارآيي سياسـي يـا       ، ترجيح داد، زيرا نسبت به آن، داراي يک افـزايش بـازده اقتـصادي 

  .همبستگي است

رگاني دقيقـاً   ارزيابي هميشه چند معياري است، به اين معنا که منطق شرکت باز           : دوم اينکه 

 معياري نسبت به معيار ديگر گرفته  ١با منطق سود برابر نيست، بلکه معموالً بر اساس سنجش

كند تا در     گيرنده در اين شرايط بيشتر حالت ترکيبي را انتخاب مي           طور کلي، تصميم    به. شود  مي

  .)۳۳: همان(هر يک از پيشامدها، بيشترين مزايا و کمترين هزينه را داشته باشد 

بـا احتمـال وقـوع    (اي است ميان پيشامدهايي   مقايسه،پس براساس اين ديدگاه، ارزيابي  

فرآيندمثابه توان آن را از سه نظر به  هاي مختلف سبک سنگين شده و مي که به شيوه) نابرابر

                                                                 
1. Ponderation 
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  :اجتماعي، تحليل کرد

  .ـ ارزيابي يادگرفتني است

 .اند فراهم آورده ،پيشينري هاي هنجا است که نظاممرجعي هاي  ـ مبتني بر قالب

 .گيرنده و به موقعيت او در سازمان، بستگي دارد ـ به پايگاه اجتماعي تصميم

گيرنـده، انتخـاب ميـان          فرآيندي کـه بـراي شـخص تـصميم        مثابه  با تعريف ارزيابي به     

  :ايم هاي متفاوت يک نظام اجتماعي است، در واقع آن را با سه صفت تعريف کرده وضعيت

  .يابي ديدگاهي چندبعدي استارز  .۱

 .ها است ارزيابي، ترکيبي از مؤلفه  .۲

 ).۳۳ ـ ۳۴: همان(ارزيابي رفتاري استراتژيک است   .۳

ها در رويکرد کنش متقابـل را، بـا تعريـف کالسـيک مفهـوم                 توان تعريف ارزش    آيا مي 

  ناپذير، آشتي داد؟ به ذات و تحويلقائم واقعيتي مثابه ها به  ارزش

هـا ـ و    به اعتقاد وي، نظريه سـازمان . ون به اين سؤال، مثبت، اما مشروط استپاسخ آر

ها تأکيد دارد کـه در کـنش و در طـرز     رويکرد کنش متقابل ـ بر چندگانگي و کثرت ارزش 

  .ها دخيل است کار سازمان

ها   ها، بر چندگانگي و کثرت ارزش       گرايي و نيز نظريه سازمان      بنابراين رويکرد کنش متقابل   

  .استها دخيل  سازمان) ترجيحات جمعي(أکيد دارد که در کنش و در طرز کار ت

  

  ها مقايسه رويکرد کنش متقابل با نظريه دورکهايم و وبر در زمينه ارزش
» بينـي   جهـان «انداز    گيرندگان، بلکه در چشم     حال اگر نه از ديدگاه ترجيحات جمعي تصميم       

يابيم  ها نگاه کنيم، درمي يمي آن به مسئله ارزشپوريتانيسم وبري يا فردگرايي به مفهوم دورک

 که پوريتانيسم به شکل غريبي، ارزشمندي فرمانبرداري و اطاعت ـ از قانون الهي ـ و نـوآوري   

، هاي فردگرايانه از نظر دورکهايم نيز، در ارزش. آميزد و اصيل بودن در امور انساني را با هم مي         

اگـر تـشکيل    . كنـيم   ودمختاري را مالحظـه مـي     همان تنش ميان روحيه منضبط و روحيه خ       

بريم کـه موضـوع از        را تحليل کنيم، پي مي    ) وبر( »گير  اديان بزرگ عالم  «بيني مکنون در      جهان
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هـا، تنهـا از    بينـي  ايـن جهـان  . هاي بسيار پيچيده، تشکيل شـده اسـت   ها يا نظام   مجموعه

 تشکيل نشده، بلکه اين طلبي ـ  هاي ارزشي ـ مثل ترجيح کار و کوشش بر لذت  گيري جهت

بـه عنـوان    را  آن  تـوان     ، امـا بـه هـيچ وجـه نمـي           است  مبتني بر باورهاي اختياري   ها    ترجيح

  ).۳۴: همان(کرد معرفي ها  ، رؤياها يا هذيان»ها روساخت«

وبر از مشاهده رابطه تنگاتنگي که ميان الهيات، خداشناسي، رفتار اقتصادي، به ويژه ميان   

  .زده شده بود کشي پيوريتني وجود دارد، شگفت  زهد و رياضتالهيات کالونيستي و

کم در جوامع مدرن، به وجود رابطه ميان محتواي ادراکي و محتواي              دورکهايم نيز دست  

بـراي  اما او بيشتر بر اهميت التزام عملي به احکام ديـن ـ   . ها پي برده بود ارزشي ايدئولوژي

ده است که اين التزام عملي نيز تحت تأثير تکامـل  اي ـ تأکيد کر  در تنظيم اخالق حرفهمثال 

  ).همان(سازوکارهاي نهادي قرار دارد تباهي اعتقادات جمعي و 

در مقابل، توکويل در کتاب دمکراسي در امريکا، به وابـستگي ميـان باورهـاي عمـومي                 

ـ اعتقـادات   ـ هايي چون آزادي و برابري در جوامع دمکراتيک   مسلط ـ برتر شمردن ارزش 

 تأکيـد   عمـومي ـ  ي ـ افکار قالبي درباره سازمان اجتماعي، مثل حاکميـت آرا   عتقدات جزميم

  .کرده است

بـه مثابـه    بايـد   ،  اسـت ها يکي     شناسي کالسيک، با ارزش     در جامعه » ها  بيني  جهان«چون  

شـود    سـاز اسـت، تحليـل مـي         که پايداريشان مسئله  ترجيحاتي   باورها و    ةهاي پيچيد   ترکيب

  ).۸: همان(

ايـن اسـت کـه مـا را از تـدوين            در  هـا     در بـاب ارزش   مـذکور   ابراين مزيت رهيافت    بن

هـاي    انتخـاب «هـاي ارزشـي و        بينانه درباره خصلت اختياري بودن نظام       هاي غيرواقع   فرضيه

هاي   بيني  بيني پيوريتني يکپارچه با جهان      در واقع، اگر جهان   . دارد  معاف مي » اصالت وجودي 

تـر يـا بهتـر از          شود، غيرممکن است بتوان ثابت کرد يکي واقعي        برهمايي يا بودايي مقايسه   

اما اگر از ديدگاهي تکـويني بـه آن نگـاه           . اختياري است دو آنها   در نتيجه هر    . ديگري است 

هاي  و در برخورد با تجربه شناس، به مرور زمان بينيم که فقط براي مورخ و جامعه کنيم، مي

هـايي چونـان امـور        بينـي   جهاناي مؤمنان، چنين    اجتماعي تشکيل شده است؛ حال آنکه بر      
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جزمي است که يکپارچه يا بايـد پـذيرفت و يـا رد کـرد               باورهاي  » بسته«مطلق و به منزله     

  ).۳۴ ـ ۳۵: همان(

  

  ها گرايي در ارزش گرايي و مطلق نسبي
شناختي، نبايد از يادمـان       ها در رويکردهاي تاريخي و جامعه       ادراک تطبيقي و تکويني ارزش    

سـازد و بررسـي آن در         ها مثل اصول اعتقادي، از درون، شخص را متعهد مي           ببرد که ارزش  

  ).۳۵: بودون(تابد  اين حالت، رهيافت تطبيقي و تکويني را برنمي

هـا،    گرا در بـاب ارزش      گرا و ادراک مطلق     بر اين اساس آيا تضاد ميان ادراک نسبي       

  اصولي است؟

رسـتگاري در   : مثـال براي  . اصلي ارزيابي است  اي  سازوكارهمقايسه در هر دو مورد، از       

خاطر ، حتي اگر دغدغه     نيستقابل مقايسه   آخرت براي يک مؤمن مسيحي، به خودي خود         

 هـايي   بـه هـر حـال، انتخـاب       . وي براي رستگاري اخروي، او را به امور دنيوي بي اعتنا نکند           

طـور کـه      ود، همـان  شـ   پذيرد و به صورت مطلق تحميل مي        وجود دارد که چون و چرا نمي      

 همچنـين، بعـضي     .نهايـت دارد    ارزشي بـي  هاي اجتماعي، در نظر اعضايشان        بعضي جنبش 

  ).همان(شود  هاي سريع و محتاطانه ظاهر مي حل ها نيز به صورت راه انتخاب

  

 هاي ارزشي ثبات و پايداري نظام
ظام اجتماعي،  هايي از ن    وضعيت: شود  ها، به صورتي دوگانه، ظاهر مي       آشکار است که ارزش   

هايي هم وجود دارد که نامطلوب تلقـي          شود و در ارتباط با آن، وضعيت        مطلوب شمرده مي  

  .شود مي

 طـور    ي هم وجود دارد کـه بـه       تداقَشود، معتَ   اتي به صورت جزمي تصديق مي     اگر معتقد

ه کننـد   دات مرکزي يا مسلط ناميد، زيرا تعيين      توان معتقَ   دسته اول را مي   . شود  جزمي نفي مي  

         برعکس، ترجيحات يا اعتقادات    . دندپايگاه اجتماعي در گروه اشخاصي است که به آن معتق

گـذار،    د به آن را بـدعت     هاي معتق   توان انحرافي ناميد، زيرا اشخاص يا گروه        منع شده را مي   
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هـاي    فعاليـت  شدت اين دوگانگي هم برحسب ماهيـت         .نامند  طلب يا بزهکار مي     جدايي

ماعي را اندازه گرفت دهد ميزان مداراي اجت حسب جوامع ـ که اجازه مي مورد نظر، و هم بر

  ).همان(ـ متغير است 

هاي انحرافـي، نـوع سـومي را قـرار            هاي مسلط و ارزش     فلورانس کلوکهن، ميان ارزش   

اصطالح ترجيحات و باورهـاي متفـاوت از        . نامد   مي ١»ها  هاي گونه   ارزش«را    دهد که آن      مي

 را فراهم ساخته و به آنها فرصت استفاده يافي، براي افراد آزادي عملباورهاي مسلط و انحر

 تا حدودي هم بر عدم تعيين نـسبي نظـام           ها  ي گونه ها  همچنين اين ارزش  . دهد  را مي   از آن   

  ).همان(كند  ها، داللت مي ارزش

هـا، مبالغـه      ساز يا انسجام بخش نظـام ارزش        شناسان کالسيک در قدرت يگانگي      جامعه

 مايه همبستگي اعـضاي گـروه اسـت، نيازمنـد دو نـوع              ٢هاي مشترک   اينکه ارزش . ندا  کرده

  :توضيح خواهد بود

طور    همان .هاي مشترک مبتني است     نخست اينکه وحدت اجتماعي بر چيزي جز ارزش       

هاي مشترک، بايد جايي      را به خوبي بيان کرده است، در کنار اعتقادات و ارزش            که پارتو آن    

  .شترک باز کردهم براي منافع م

. خواهـد بـود   ، عامل تفرقه نيز      است  همان اندازه که مايه وحدت      ها به   ، ارزش دوم اينکه 

 شـماري را جـذب      گروه بـي  ) دورکهايم(هاي فردگرايانه     يا ارزش ) وبر(پوريتني  هاي    ارزش

 طوري که براي دمکراسـي  به است؛  نيز بودههاي شديد  هايي، آماج حمله اما چنين ارزش . ددکر

  .برانگيختدآميز و ديرپايي را هم  هاي خشونت ، اما واکنشندفراهم آورد» اي هسته«داري  سرمايه و

، هسته سخت آن و انکسارهاي بسيار گوناگوني        ها  پس الزم است که در هر نظام ارزش       

 ،شـود   مـي هاي بسيار متفاوت ظـاهر        که اين هسته در پرتو آن در گذر زمان به صورت ترکيب           

  .شناسايي کرد

. رود  کار مي   صطالح گونه، امروزه در معنايي متفاوت از آنچه کلوکهن در نظر داشت، به            ا

                                                                 
1. Variantes 
2. Commonly shared values 
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 هـاي   بيـان مـشروع تـرجيح     مثابه  کلوکهن تأکيد داشت برخي اعتقادها و باورهاي قالبي، به          

 را   شود کـه جامعـه، داشـتن آن         کم ترجيحاتي تلقي مي     شود؛ يا دست    شخصي محسوب مي  

در ايـن   . کنـد   مدارا مي  اقليت قومي يا ديني مجاز شمرده و با آن           براي فالن گروه و يا فالن     

، اتيعني يک تاريخ با تکرار مکـرر ـ يک سنت  عنوان ه را بها  نظام ارزشتوان  صورت، مي

هـا يـا از    بـا چنـين برداشـتي، از ارزش   . ـ تلقـي کـرد  هـايش    ها و با عبرت افتادگي با از قلم

آيـا  : شود و در اين صورت، جا دارد بپرسـيم           مي طور برابر صحبت    هاي دمکراتيک، به    سنت

  ها قبل از هر چيز، اقتدار سنت نيست؟ اقتدار اين ارزش

هـا، از   شويم که نظـام ارزش  ها و سنت، متوجه مي با آشکار شدن رابطه ميان نظام ارزش 

ـ     جامعه. هايي باز تشکيل شده است      سيستم  جنبـه سيـستمي ترجيحـات       رشناسان کالسيک ب

 دارند که ترجيحات جمعي، داراي منطقي است که اگر اين منطق خيلي هـم               جمعي، تأکيد 

هـاي    ارزش: بـراي مثـال   . شـمارند   سختگير نباشد، باز هر انجمن و تجمعي را مجاز نمي         

  ).۳۶: بودون(سازگار است » کيش شخصيت«دمکراتيک، به سختي با اقتدارگرايي و با 

شود، نظام     مشروع، مطلوب تلقي مي    طور  هاي شديد درباره وضعيتي که به       همچنين تنش 

هـا در جامعـه بـه ايـن           تـضاد ارزش  . دهد  ها را در معرض از هم گسيختگي قرار مي          ارزش

تـرين درجـه تنـزل        ها بـه پـايين      معناست که تعريف وضع مطلوب، وقتي که انسجام ارزش        

در معـرض خطـر     اگرچـه   هاي ارزشي     به هرحال، نظام  . بخش نيست   يابد، ديگر رضايت    مي

توانـد    مـي در هـر دو حالـت،       . آن وجود دارد  تنظيم و تصحيح    توانايي  ، اما   استيختگي  گس

  ).۳۶ ـ ۳۷: بودون، همان(هاي محيط سازگار خواهد بود  و با دگرگونييابد تحول 

  

  ها زا بودن تنظيم نظام ارزش زا يا درون خصلت برون
 است؟ تفـاوت ميـان      ٢از   يا برون  ١ستزا  ها، درون   آيا قابليت تصحيح و تنظيم نظام ارزش      

حل براي مسئله  ها از راه تشخيص يک هسته سخت، به ما در يافتن راه            و گونه ) تم(موضوع  

  .كند ها، کمک مي زاي تنظيم نظام ارزش  درونيازا  دشوار خصلت برون

                                                                 
1. endogen 
2. exogen 
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ها، از راه تجديدنظر در رفتارهـا، تجديـدنظر در تعريـف              کاهش ناسازگاري نظام ارزش   

. در اين حالت، خطر مـضاعف اسـت  . گيرد باورهاي قالبي، صورت مي و  » اعتقادات جزمي «

نوايي   و هم است  نوآور  رفتارهايي  اغلب  بردبار نبودن در برابر رفتارهاي متفاوت يا انحرافي که          

د، مـانع   نشـو   رنگي که باعث تقويت و تحکيم اعتقادهاي جزمي و باورهاي قالبي مـي               هم و

  .تحول و تکامل، خواهد بود

، ضـعيف شـده و در       آن» ههـست «اي را تصور کرد که        هاي ارزشي   توان نظام   همچنين مي 

طـور انفعـالي       ناسازگاري و کشمکش در خصوص پذيرفتن و اطاعت کردن، به          برابر چالشِ 

بيني کرد که آيا اين نوع واکنش در جهت بقـاي نظـام               توان پيش   نمي. دنده  واکنش نشان مي  

دي بر افول و انحطاط آن است؟ در اينجا مشکل          كند يا برعکس، مهر تأيي      ها عمل مي    ارزش

، فقط بـه  تنظيم کنندگيبنابراين، قابليت . گيرد  بيني، دقيقاً از باز بودن نظام سرچشمه مي         پيش

ها بستگي ندارد، بلکه به محيطي هم کـه بـا آن در تعامـل اسـت، مربـوط                     نظام ارزش خود  

  ).۳۷   ـ۳۸  :همان(خواهد بود 

  

  هاي علوم اجتماعي رادايمها در پا جايگاه ارزش
  :ها، قابل مشاهده است کنندگي ارزش طور کلي، سه نوع نگرش درباره نقش تبيين به

مورس (  ٣تأکيد و اهميت زياد قايل شدن. ۳ و ٢اهميت شمردن ناچيز و کم. ۲ ،١انکار. ۱

 ).۱۹۹۹، ٤لستاگ و

 هاي  گيري  ن کامل جهت   و زدود  ٥ها  ارزشگر    تبييناهميت نقش   نفي  ترين نوع انکار،      راديکال

نه تنها در رويکرد اقتصاد نئوکالسيک کـه مبتنـي بـر تقـدم محاسـبه                . ارزشي از ذهن است   

 ،٦هاي فرعي اين رويکرد نظير رويکرد هزينه معامله شاخهدر عقالني سود ـ نفع است، بلکه  

                                                                 
1. Denial 
2. Trivialization 
3. Emphasis 
4. Moors & Lesthaeghe 
5. Explanatory role of values  
6. Transaction cost approach  
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ها   سليقهاقتصادي،  البته به يقين تئوري     . ها، نقش و کاربرد روشي ندارد       عناصر ذهني انتخاب  

شناسد؛ اما ساخت ترجيحات يا انواع معيني از نيازها ـ غير از نيازهـاي    و ترجيحات را مي

با ايـن حـال،   . مادي يا سرمايه اجتماعي ـ نکات محوري مورد توجه در اين نظريه نيست 

اند که بيشتر به کوشش بـراي       تري توجه کرده      هاي مشکل   اخيراً بعضي اقتصاددانان به سؤال    

هـا، فايـده    ارزش بچـه مـورد  براي مثـال، آنـان در   . يازهاي غيرمادي مرتبط است سنجش ن 

کنند و فقط بـا ديـدي         شناختي والدين شدن را رد مي       ـ   شناختي بچه و معاني زيستي      روان

هـا در دنيـاي       هـاي اخيـر، بچـه       در حالي که، با استدالل    . کنند  مادي به بچه داشتن نگاه مي     

هـاي همـساالن      گيري گروه    شکل ةخانوار نبوده و در نتيج    صنعتي امروز، در خدمت توليد      

سرپرسـت  «پـس چـرا     . اوليه، ديگر سرمايه اجتماعي با دوامي براي والدينشان هم نيـستند          

، به تعبير بکر، رفاه ديگران ـ از جمله فرزندان ـ را جزو کـارکرد مفيـد     »ديگر خواه خانوار

نه فقـط نفـع مـادي    (ي از منافع حاصل بايد به شمارباره آورد؟ در اين  خود به حساب مي  

احترام بـه   : مهم را مثل  اين منافع، طيف متنوعي از اهداف ذهني        . براي وي انديشيد  ) مسئله

 درونـي، دوسـتي     خود، امنيت، عزت نفس، پايگاه اجتماعي، احـساس فـضيلت، هـارموني           

دي اقتـصا بنـابراين، مفـاهيم     . گيـرد   حقيقي، قدرت، هيجان يا آسـايش و خوشـي دربرمـي          

 مستلزم مشخص کردن نيازها و به حساب آوردن آن دسته           ،»منفعت«و  » دستاورد«،  »ارزش«

 نـام   ١» غـايي هـستي   ومـرجح اهداف «از آن به عنوان ) ۱۹۷۳ (روكيچاز نيازهايي است که    

بـرآورده شـد    ) ... و معـاش، امنيـت   (پايه  يا   اساسي   همچنين وقتي که نيازهاي ماديِ    . برد  مي

شـود کـه جنبـه        ، شـايد نيازهـاي جديـدي ظـاهر مـي          )کرده است بيان   طوري که مازلو    به(

  .دارد  بسياري٢شناختي هستي

 معاملـه اجتمـاعي، بـراي       نظريـه به طور کلي، اگر در گذشته اقتصاددانان نئوکالسيک و          

شـناختي آن ـ اسـتفاده نـاچيزي      شناختي يا جامعـه  هاي ارزشي ـ به معناي روان  گيري جهت

و نظرها فايده روزافزوني در آينـده بـراي موضـوع           ها    نظريهگونه    ايناند، ممکن است      داشته

                                                                 
1. Preferable and state of existence 
2. Existential 
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هاي ارزشي داشته باشد؛ يعني در زماني که ديگـر منفعـت فقـط بـه                  گيري  ها و جهت    ارزش

، فرهنگ کانون توجـه واقـع       حالتيشود، دوباره در چنين       معناي مادي آن در نظر گرفته نمي      

  ).۳: ۱۹۹۹مورس ولستاگ، (خواهد شد 

از . اي داده اسـت  جايگـاه برجـسته  » انتخـاب شـقوق  «اقتصادي هميشه به    نظريه  س،  برعک

. تواند همزمان انتخاب شـود    مطرح شده از سوي راکيچ نمي     » اهداف غايي هستي  «رو، تمام     اين

 در رفتـار، جايگـاهي قائـل هـستند، مجبـور      ١»عوامل ذهني«در اين خصوص آنهايي که براي       

، بيـشتر   )هماهنگ (٢هاي ارزشي کنار يکديگر     گيري  حليل جهت خواهند بود به جاي تکيه بر ت      

  ).۳ ـ ۴: همان(کار کنند ) هاي متعارض ارزش (٣»هاي خرد شقوق رقيب مدل«بر اساس 

انکار اهميت فرهنـگ، بـه      باره  شناختي، در   جامعهنظريه  تر    از سوي ديگر، اشکال قديمي    

  :يک اندازه معروف است

ايـن آگـاهي بـشر      «: گويـد   اند که مي    ديدگاه نئومارکسيستي ها يا مبتني بر       گونه نظريه   اين

سازد، بلکه اين هستي اجتماعي انسان است که آگاهي و            نيست که هستي او را مشخص مي      

 شـود،   ها فقط از خود رفتار استنتاج مي        ؛ يا با توجه به اينکه ارزش      »سازد  شعور وي را معين مي    

  .شناختي است  جامعه٤گويي ارجاع به آن صرفاً يک اين همان

. در تاريخ، به ويژه تاريخ اروپا، سنتي طوالني داشته اسـت          ) نئومارکسيستي(ديدگاه اول   

براي مثال، بخـشي    . يابد  شناسي ادامه مي     در جامعه  ٥اما به موازات اين خطوط، چندين مسير      

ها را قـشر فقيـر و محـروم           هاي قومي، تمام اين اقليت      هاي کنوني در مورد اقليت      از بررسي 

رسـد کـه      شوند؛ و به نظـر مـي         بازتوليد مي  ٦گيرند که با عنوان طبقه پايين       امعه در نظر مي   ج

 ٨»انـسجام افتراقـي   « يـا    ٧»طرد اجتمـاعي  «هاي    هاي فرهنگي ديگر مربوط به جريان       مشخصه

                                                                 
1. Ideational factors 
2. Side by side 
3. Micro-models of competing alternatives 
4. Tautology 
5. Strands 
6. Underclass  
7. Social exclusion 
8. Differential integration 

www.ricac.ac.irwww.ricac.ac.ir



 ٣٣  ■  بررسي مفاهيم و نظرها: فصل اول

 

  ).۴: همان(فقط فايده جانبي داشته باشد 

اما بعداً مکتب . ستها ا شناختي پيرامون مشاهده و سنجش ارزش ديدگاه دوم، نقد روش

  .كند ها، انتقاد مي ها نه فقط سنجش ارزش  از تمام سنجش١شناسي قومي روش

٢ناچيز شمردن 
 ها به چند روش نمـايش       اهميت شمردن يا ناچيز شمردن ارزش        کم :ها  ارزش 

مثابـه  ها در تبيين، يا بـا در نظـر گـرفتن آن بـه                 ممکن است با کوچک شمردن ارزش     : دارد

  .اهميت جلوه داده شود ديدن آن، کم) ناشي از عوامل خارجي (٤زا  يا برون و٣»اصول ثابت«

 عقالنيـت   :بـه خـوبي واضـح اسـت       ،  ٥انتخـاب عقالنـي   نظريـه   زايي، در     چنين ويژگي برون  

اما به حداکثر . ٦ ـ طبيعـي است و يک سـاخته ـ مفهوم اجتماعي نيست   اي ذاتي خصيصه

چنان که .  است منجر به ناچيز شمردن آن شود      قدر ممکن   ها نيز همان    رساندن اهميت ارزش  

تـوان   است، مي» عقالنيت ذاتي«اين مسئله را در آثار تالکوت پارسونز که مخالف سرسخت      

 آن در کـارکردگرايي     ٧شـناختي   ها، نقـش غايـت      بنابراين بخشي از ناچيزشماري ارزش    . ديد

دهد و واقعيـت      وضيح مي ها رفتار را با تعريف ت       در نظريه پارسونز، ارزش   . استپارسونزي  

در ايـن   ). ۱۹۸۳اسپاتز،  (قابل مشاهده، مجبور به انطباق با الگويي از پيش تصور شده است             

شود، اما در تجربه، ناچيز خواهـد بـود           ها از نظر تئوريکي تأکيد مي       نظريه، اگر چه به ارزش    

  ).۱۹۹۹مورس ولستاگ، (

 آشکارا متمايل به تأکيد نقش      ها و روندهاي آن،     در حالي که روش تجربي تحقيق ارزش      

سـازي    مفهوم. ، است كاركرد گرايانه ها در هدايت رفتار، بدون نياز به تقبل جبرگرايي            ارزش

بـسياري  از بـسياري از محققـان   . مانـد  اي دشوار است که مانند قبل باقي مي         ها مسئله   ارزش

و ) ۱۹۸۸لـسون،   آلمونـد و وي   . (کنند  ها با فرض درک شهودي آن، استفاده مي         مفهوم ارزش 

                                                                 
1. Ethno-methodology 
2. Trivialization 
3. Constants 
4. Exogenous 
5. Rational choice theory 
6. Social construct 
7. Eteological 
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قوانين، باورها، نيازها،   : اي از مفاهيم همچون     سنت تجربي ممکن است با رجوع به مجموعه       

اما دو دسته تفکر و . تر سازد مسئله را مبهم... ها، ترجيحات، احتماالت رفتاري و     گيري  جهت

 آن  گردد که براساس    برمي) ۱۹۵۱(اولين مسير، به تعريف کلوکهن      : مسير فکري وجود دارد   

ها، وسايل و اهـداف کـنش در          ارزش، مفهومي از مطلوبيت است که انتخاب از ميان شيوه         «

شناسـي    اين تعريف بيشتر جبرگرايانه است کـه ريـشه در مـردم           . »سازد  دسترس را متأثر مي   

  .کارکردگرا دارد

هـا    ارزش«او  . شناس اجتماعي است    گردد که روان    برمي) ۱۹۷۳(روكيچ  دومين سنت، به    

، طور شخصي يا اجتمـاعي       گيرد که يک شيوه خاص رفتار، به        قادات پايداري در نظر مي    را اعت 

). ۵: ۱۹۷۳(» شـود   بر شيوه متضاد يا عکس آن رفتار يا حالت غايي هستي، ترجيح داده مـي              

هـاي    اين است که از ايجاد مـسائلي کـه در معـرض سـؤال             روكيچ  ترين مزيت ديدگاه      مهم

  .كند  ـ بخش اصلي تعريف ـ دوري مي  ارجاع به کنشگيرد، از قبيل تجربي قرار مي

 ايجادکننـده همبـستگي و انـسجام        ١الزامـات فرهنگـي   مثابـه   هـا بـه       کلوکهن به ارزش  

هـا در دنيـاي    اي از گزينـه  مجموعـه مثابـه  ها را بـه   کيچ، ارزشور. كند   تأکيد مي  ٢اجتماعي

). همـان (خود معني ببخـشند     گيرد که در آن افراد بايد به اعمال           پديدارشناختي در نظر مي   

كنـد کـه    گيرد، اما مکرر اشاره مي  در نظر مي  ٣ها را به صورت پايدار      کيچ، ارزش وبا اينکه ر  

مـورس  (ها، ثبات کامل ندارد؛ البته اين مقوله بايد با تحقيقات تجربي آشکار گـردد                 ارزش

  ).۱۹۹۹ولستاگ، 

در رأس اين نردبان، . رويم  مي٤دبراي پرهيز از آشفتگي ذهني، ابتدا به سراغ نردبان تجري

كنـيم و     تر است را مشاهده مـي       تر و انتزاعي    گيري ارزشي که کلي     مفهومي از ارزش يا جهت    

ها مبتني  ، ارزشخصوصدر اين . دهيم  مي٥»ساختي انگاره«کيچ، به آن معناي   وبه تبعيت از ر   

                                                                 
1. Cultural imperatives 
2. Social cohesion 
3. Enduring 
4. Abstraction ladder 
5. Ideational 
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 ٢»حـاالت غـايي  « مربوط بـه  هاي يا گزينه) ١تر از آن، ايمان يا عقيده يا قوي (است بر باورها    

، »تـر اسـت     خوشـبختي از ثـروت مهـم      «،  )مـساوات (» ها با هم برابرند     همه انسان «: همچون

مـا در   ... و) عـدالت و بنـدگي    (» خداوند در نهايت درباره اعمال ما قضاوت خواهـد کـرد          «

آسايش، عشق کامل، درک و : شويم رو مي کيچ، با اين کلمات نيز روبهوهاي ر فهرست ارزش

، عـزت نفـس،   )رهايي از تـضادهاي شخـصي و درونـي   (تحسين زيبايي، سازگاري دروني   

  .، دوستي واقعي، صلح و خردمندي٣موفقيت، امنيت، هيجان، لذت، شناختگي اجتماعي

 مدنظر است واژه نگرش     ٤هاي مرتبط با حوزه يا قلمرو خاص و معيني          وقتي که انتخاب  

هاي سياسـي،     از اين راه، ما به نگرش     . بريم  کار مي   هتر روي نردبان تجريد، ب      را يک پله پايين   

ها، ضـمانت     نگرش. كنيم  اخالقي، اجتماعي، مذهبي، جنسيتي، خانوادگي يا کاري، اشاره مي        

  ).همان(اجرايي ندارد 

هنجارها از سوي ديگر، قواعد رفتاري موقعيت معيني است که عملي را تجويز يا ممنوع 

  .گردد  شود، از سوي ضمانت اجراها پيگيري ميگرداند و اگر زير پا گذاشته مي

باشـد و    ٥تـر   تر يا خاص    تواند عام   هاي اجتماعي معين، مي     هنجارهاي مربوط به موقعيت   

شايد دروني کردن هنجارها در . تواند گسترش يابد يا قراردادي شود قلمرو کاربرد آن نيز مي

  ).۵  ـ۶: ۱۹۹۹مورس ولستاگ، (هاي ارزشي سهيم باشد  گيري تعريف جهت

  

  تفاوت ارزش و نگرش
گـشايي   به منظور گره. ارزش از مفاهيمي است که تا حدي با مفهوم نگرش در تداخل است      

  :از مفاهيم نگرش و ارزش، دو مسير متفاوت دنبال شده است

دانـد    تر مـي    مسيري که کمتر به آن توجه شده است، نگرش را چيزي فراتر و وسيع               .۱

گسترده،   ارزيابي ارزش وجود دارد و ارزش را يک نگرش غير           که در آن هم شناخت و هم      

                                                                 
1. Conviction 
2. End states 
3. Social recognition 
4. Domain-specific options 
5. Universal/ Particular 

www.ricac.ac.irwww.ricac.ac.ir



 ها ها و نگرش جنسيت، فرهنگ، ارزش  ■  ٣٦

  

پـردازان ـ از جملـه آلپـورت ـ چهـار        اي از نظريـه  در امتداد اين خط، پاره. كند تعريف مي

نقاطي متوالي در امتداد يک پيوستار واحد       مثابه  مفهومِِ عقيده، نگرش، عالقه و ارزش را به         

  .کنند تلقي مي

در ايـن  . گيـرد  ها در نظر مي     ها را اجزاي نگرش     تر است، ارزش    البپيشنهاد ديگر که ج     .۲

هـا يـا    ارزشحالت، نگرش به يک موقعيت، ترکيب واالنس ـ مثبت يـا منفـي ـ تمـامي      

  ).۸شکرکن، (شود که موقعيت در آن سودمند است  اهدافي تعريف مي

د کـه  شـو  همچنين، در بيان وجه تمايز و تفاوت دو مفهـوم ارزش و نگـرش گفتـه مـي         

تر است و غالباً فاقد شيء يا موضوع مـشخص يـا       تر و انتزاعي    هايي گسترده   ها، هدف   ارزش

شجاعت، زيبايي و آزادي، ارزش است و معياري براي قضاوت يـا            . نقطه ارجاع خواهد بود   

بـرد و از آن       گيري بهره مي    كند که شخص از آن براي تصميم        استانداردهاي انتزاعي عمل مي   

بدين ترتيب اگر زيبايي براي شما . كند و باورهاي خاصي را در خود ايجاد ميها  راه، نگرش 

زنـد کـه فـالن        هاي اصلي باشد، بسياري از باورهاي شما حول اين محور دور مي             از ارزش 

شناسي خوشايند است؟ اما براي افـراد ديگـر، ممکـن اسـت               شيء تا چه حد از نظر زيبايي      

در اين صورت، نگـرش آنـان       . يء، ارزشِ غالب باشد   کارآمدي يا قابل استفاده بودن يک ش      

  ).۱۶ ـ ۱۷: ۱۳۷۹کريمي، (به آن شيء با نگرش شما، تفاوت و فاصله بسياري دارد 

هـا بـراي    ها در تعيين اهميت نگـرش     اند که ارزش    از سوي ديگر، محققان استدالل کرده     

قراين مهمي  )۱۹۹۵( ٣ و برنت٢، کراسنيک١تحقيقات بونينگر. كند افراد، نقش اساسي ايفا مي

. در اين زمينه فراهم کرده است که سه عامل، در تعيين اهميت نگـرش، نقـش کليـدي دارد                  

، عامل دوم همانندسازي اجتماعي و عامل سوم، وابسته بـه ارزش بـودن              ٤اول، نفع شخصي  

هاي شخصي فرد داشته      تري با ارزش    به اين معنا که هرقدر يک نگرش، پيوند نزديک        . است

پس آنچه يک نگرش را براي فرد مهم        .  اهميت آن نگرش براي وي بيشتر خواهد بود        باشد،

                                                                 
1. Boninger  
2. Krosnick 
3. Berent 
4. Self-interest 
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هاي اساسـي اجتمـاعي و فـردي شـخص اسـت کـه در        كند، رابطه آن با نيازها و ارزش      مي

  :بينيد نمودار زير مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ها يا ترجيحـات،      ها، نگرش   از سوي ديگر، مايکل هچتر در تعريف و بيان تفاوت ارزش          

  :ويسدن مي

همچنـين،  . براي ارزيابي اسـت    ١ها، معيارهاي دروني به نسبت کلي و با دوام          ارزش«

. هـا و هنجارهـا متفـاوت اسـت          ترجيحـات، نگـرش   : ها با ديگـر مفـاهيم، نظيـر         ارزش

رود، امـا بـرخالف       ها از عناصر دروني به شمار مي        ها، همانند ارزش    ترجيحات و نگرش  

 به جاي آنکـه کلـي       ٢شود و هم، ويژه است      زمان مي آن، هم متغير بوده و مشمول مرور        

ها،   ، کلي و با دوام است، اما برخالف ارزش        ٣هنجارها نيز در عين حال که ارزياب      . باشد

 »باشد   مي ٦، نيازمند ضمانت اجرا   ٥ و نيز براي اثربخشي    ٤نسبت به کنشگران عنصري بيروني    

(Hechter, 1992: 274).  

                                                                 
1. General & durable 
2. Particular 
3. Evaluative 
4. External 
5. Effectivness 
6. Sanctioning 

  نفع شخصي
بر زندگي با ميزان تأثيري كه نگرش 

  .هاي شخص دارد هدف

  همانندسازي اجتماعي
ميزان تأثيري كه نگرش بر گروهي دارد كه 

  .شخص خود را با آن همانند كرده است

  وابستگي به ارزش
  هاي ارتباط نگرش با ارزش

  شخصي افراد

  اهميت نگرش
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بـاره   کنـد و در ايـن   ياد مي ١هاي تعميم يافته  نوان نگرش ها به ع    سرانجام بودون از ارزش   

  :نويسد مي

انگيز است که در علوم       ها در دهه اخير، اين شگفت       با توجه به پيشرفت سنجش نگرش     «

  .»اند ها تا حدي که ادعا شده، نپرداخته ها و نگرش رفتاري، به رابطه بين ارزش

هـا،   ها همانند نگرش گر چه ارزش کند، مدعي است ا     کيچ که در اين راستا حرکت مي      ور

هـاي معـين،      هـا و موقعيـت       از موضـوع   ٢هايي براي عمل است، اما از نظر فراتر رفتن          زمينه

 برپايـه  ٤و نيکـوالس رشـر   ٣به همين منـوال، کـورت بيـر   . ها خواهد بود متفاوت از نگرش

د و ترجيحـات  ساز ها، ترجيحات را آشکار مي     انتخاب«اند که     اي اساسي، نتيجه گرفته     مطالعه

 هـا   بـه عنـوان نگـرش     » ترجيحـات «حال اگـر ايـن      . »ها خواهد بود    کننده ارزش   منعکس

 ترکيـب شـود و يـک مـدل          ٥تواند با تعريف آدلـر      سازي شود، اين توصيف ساده مي       مفهوم

هاي ارزش و     هاي رفتار فردي، پديده     از راه گزينه  : کارآمد از ارتباط، تعبير و تفسير ارائه دهد       

هـاي    هـاي فرهنگـي، هنجارهـا، تفـاوت         هايي که با مفاهيمي نظيـر ايـده          پديده نگرش و نيز  

هـاي ارزشـي بيـان و         گيـري   ، عقايد مربوط به ازدواج و جهت      ٦هاي پاداش   اخالقي، ساخت 

  ).۱۹۷۲بودون، (شود  تعريف مي

  و گرايش، ايستار، طرز تلقـي    :  شامل .داردهاي بسياري     در فارسي معادل   واژه نگرش 

 بـراي انتقـال فرهنـگ       ،ز پيدايش مفهوم نگرش، دانشمندان از واژه غريـزه        پيش ا . تمايل

 براي اين منظور    ، بعدها واژه نگرش   ،نارسايي مفهوم غريزه  دليل  دند، اما به    کر استفاده مي 

  .دشانتخاب 

                                                                 
1. generalized attitudes 
2. transcendence 
3. Kurt Baier 
4. Nicholas Rescher 

ـ عنوان    ت الزم را به   يد تا قابل  ف شو يد برحسب رفتار تعر   يها با   آدلر معتقد است که ارزش    . ۵ ک مفهـوم در علـوم      ي

  .دا کندي پياجتماع
6. Reward structures 
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 هـم  بلكه رابطه بين جـسم و روان را          ،مفهوم نگرش نه تنها بين فرد و اجتماع قرار دارد         

فهوم گوياي نوعي حالت جسماني يا وضـعيتي اسـت كـه هـم حالـت                اين م . دهد  نشان مي 

 نگـرش   : براي مثـال   .سازد  حركت مبدل مي  يک  كند و هم آن حالت را به          عاطفي را بيان مي   

شود كـه نـشانگر        پيروزي، هم بيانگر احساس پيروزي است و هم به عمل تبديل مي            دربارة

  .پيروزي است

ا رواني را در مقابل چيزي يـا شخـصي تعيـين            اما نگرش در زبان رايج، تمايل عاطفي ي       

  مثال زماني كه از يـك نگـرش        رايب .كند بدون اينكه دگرگوني جسماني آن مداخله كند         مي

 را اي از رفتارهـا  ش مجموعـه گوييم، در عمـل زمينـه پيـداي        جو سخن مي    آميز يا ستيزه   صلح

 .گيـرد   وم آن را دربرمـي     منطبق است و تمام مفه     ،آوريم كه اين اعمال با آن نگرش        فراهم مي 

اين ويژگي مضاعف نگرش كه نمود جسماني دارد و با نظم و ترتيبي در بيان عواطـف بـه                   

 نقـشي   ـ آيد، عملي است كه در زبان رايج و در يك مفهوم نزديك به پذيرش نقش كار مي

   .گيرد  انجام مي ـكه نمود ظاهري دارد

  

  نگرش و مفاهيم نزديك به آن
  نقش و نگرش

 پنهـاني را در كنـار    ـ  عاطفييها  تمايل،نقش مفهومِ. ندا طدر ارتبا يكديگر ا مفهوم باين دو

از كارهاي دسـتوري    شدن  ها نيز متقابالً انجام       گيرد و اين تمايل     هاي آشكار در برمي    فعاليت

هاي   همچنين، نقش اجتماعي يك پزشك در كنار فعاليت       . سازد   با اهميت مي   ، نقش را  سوي

شدن انجام . كند  در قبال بيمار ايجاب مي راهاي دوگانه و فداكارانه  از نگرش اي   پاره ،مرسوم

 ،  بـه طـور طبيعـي از نظـر جامعـه     ،رود به شمار ميكار مفيد و مقرر كه موضوعي با اهميت  

  . را به همراه خواهد داشت کمتري كوشش، اما از نظر بازيگر آن نقش،مشخص است

نگرشي . شخصي و كمتر قابل كنترل است ه بيشتر كسازد  مياي از نقش را نگرش، چهره

به بازيگر چنين رفتاري توجهي ندارند و به طور مطلق آن را ناديـده              ،  كه تماشاگران بيروني  

  .انگارند مي
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هاست و از سوي ديگـر نگـرش از       اي از نگرش    نقش از سويي دربرگيرنده و بيانگر پاره      

  . ا سمت بدهدهاي نقش فرد ر تواند گزينش پيش شكل گرفته، مي

  

   عقايد و باورها،ها نگرش
توان گفت كه زيربنـاي عقلـي و          مي.  ارتباط تنگاتنگي وجود دارد    ،ن نگرش و باورها   ميا

كارهـاي  دادن  بـه انجـام      اگـر نگـرش تمايـل     . دهد   عقايد و باورها را تشكيل مي      يمنطق

شـمار   بـه ، عقيده، نمود بيرونـي آن   استمناسب و نامناسب نسبت به موضوعي خارجي  

در قضاوتي است كه ما      و   واقعي بودن يك موضوع   درخصوص  عقيده انديشيدن   . آيد  مي

درباره  عقيده خود را     ،براي مثال اگر بگوييم اين موضوع بد است       . موضوعي داريم مورد  

با وجود اين، عقيـده و نگـرش دو جنبـه مكمـل يـك فراينـد                 . ايم  آن موضوع بيان كرده   

هاي عاطفي بيشتري برخوردار است و دومـي بيـشتر        زمينهاولي از پويايي و     . دخواهد بو 

اين امر نشانگر آن است كه نگـرش  . جنبه عقالني و گفت و شنود و ارتباط شفاهي دارد        

 ، سـنجش نگـرش    راه از   بيـشتر  كه سنجش افكار عمومي       آميخته نان درهم ن چ و عقيده آ  

 چگونه يك گفـت     هاي فرعي گوياي اين واقعيت است كه چرا و          نگرش. گيرد  انجام مي 

، عقايـد   )گـاهي (تواند     قادر به تغيير عقايد نيست و تنها مي        ،و شنود با يك بحث منطقي     

  .موجود را تقويت كند

سـازد و بـه فـرد         ها دنياي فرد را مي    باور ؛تري دارد   عقايد جنبه كلي  در مقايسه با    باورها  

دانـيم و     خـاص مـي   مجموعه مطالبي كه ما درباره يك موضـوع         . دهد  ثبات نظر و عقيده مي    

كنـيم واقعيـت      قضايايي كه براي ما معنايي ندارد و همچنين همه موضوعاتي كه ما فكر مـي              

يـک  بـاور،   «: كنند   باور را چنين تعريف مي     ،اچفيلدرككرچ و   . دهد   باور ما را شكل مي     ،دارد

در . » اثباتي از ادراك و شناخت نسبي درباره جنبه خاصي از دنياي يـك فـرد اسـت                 سازمان

  .استها، عقايد يا آيين   باورها دربرگيرنده شناخت يا دانستهتر مفهوم وسيع
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  نگرش و آگاهي
 ،حاصل ايـن مناقـشه  . ارتباط ميان نگرش و آگاهي مناقشه وجود داشته است      درباره  همواره  

 و نـه    ستا   ها در آن نه احساس دانسته شده        پذيرفته شدن مكتب ورتزبورگ بود كه نگرش      

 بارها و بارهـا بـا       ،ها  نگرش.  است ها  عاطفه و نه هيچ تركيبي از اين حالت       تصوير ذهني، نه    

. گاه پربار نبـود    اما نتايج به دست آمده هيچ     . شده است مطالعه  ،  نگري استفاده از روش درون   

آمد كه گرايش به جز يك احساس مبهم نياز، يا نوعي احساس نامـشخص                اغلب به نظر مي   

.  جلوه ديگري در آگاهي ندارد، تالش يا آشنايي،ش، اعتقاد از ترديد و پذير نشدنيو تحليل

اما باور تمام آنها اين . ها را پذيرفتند   شناسان وجود نگرش   روانتمام   كار اين مكتب،     به دنبال 

طوركلي پيروان وونت بر اين  به. استنايافتني  نشدني و كاهش ها اجزاي لمس نبود كه نگرش

 دانـست كـه از تقـال و        يهاي  ن به درستي در حكم احساس     توا  ها را مي   باور بودند كه نگرش   

هـا از طريـق تـصوير ذهنـي          بعدها كالرك دريافت كـه نگـرش      . ه باشد شدتركيب  ،  هيجان

هايي    به صورت وسيعي در آگاهي نقش دارد و نيز جايي كه چنين حالت             ،احساس و عاطفه  

آلپورت ( زاي ساختاري است  از بين رفتن يا كاهش اين اج      ،   احتماالً تنها دليل آن    ،ديده نشود 

  .)۱۱۹ :۱۳۷۱واي جونز، 

  

  هاي نگرش ويژگي
 هـا وجـوه    انـد كـه ايـن ويژگـي         نظر گرفته   در  براي نگرش  هاي مختلفي را   دانشمندان ويژگي 

طور   به. شود  متفاوت قلمداد مي  ،  ها از ديد دانشمندان مختلف       اين ويژگي  گاه. مشتركي دارند 

  : نگرش را چنين مطرح كرده استهاي اي از ويژگي مثال كينبرگ پاره

  .باشدمربوط هايي از اشخاص  به اشيا يا اشخاص يا گروهممكن است ها   نگرش:محتوا) الف

  .توان به موافق و مخالف تقسيم كرد ها را مي  نگرش:گيري سمت) ب

  .گيري كرد توان اندازه  نگرش را مي:ميزان) ج

  .ارد تا چه اندازه اين نگرش در دل ما جاي د:شدت) د

  .استهاي گوناگون ما با يكديگر تا چه حد پيوستگي دارد يا در تناقض   نگرش: پيوستگي)ـه
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  .)۱۲۴ :۱۳۷۴بالونيون، (اي را بيان كنيم  ه  تا چه اندازه آمادگي داريم نگرش ويژ:برجستگي) و

  :ها به عقيده پارك نگرش

هـاي سـاده و      بازتاب مشخصي دارد و از اين نظر با         گيري  جهت ،دنياي اهداف  در) الف

  . تفاوت دارد،شرطي شده

 برعكس حتي هنگامي كه ؛خود و روزمره نيست ه خودبينگرش به هيچ وجه كردار )ب

  .كند هايي از خود ظاهر مي  تنش،پنهان است

بـه   مسلط و حاكم و برخي مواقع        ها  عضي وقت  ب ،هاي متفاوت دارد    ها شدت   نگرش )ج

  . استاثر نسبت بي

تواند تنها يك غريـزه اجتمـاعي باشـد            از اين رو نمي    ،در تجربه دارد  ها ريشه     نگرش) د

  .)۱۲۴ :۱۳۷۴نيون،  وو بال(

  :را قايل شدذيل هاي  توان براي نگرش ويژگي با توجه به تعاريف مختلف، مي

 بلكه يك مفهوم ذهنـي، نظـري و   . نيستمشاهدهنگرش واقعيت متعين ندارد و قابل      .۱

ـ   انتزاعي است كه هنگام تحر     صـورت بيـان يـا واكـنش ناخودآگـاه در رفتـار و               هيك افراد ب

  .ماند  و مخفي ميساکتگردد و در غير اين صورت  احساسات اشخاص متجلي مي

هر سه جزء .  استمند ها از سه عنصر شناختي، احساسي و تمايل به عمل بهره نگرش .۲

  .يابد و تحقق ميهم پيوسته و يكپارچه تجلي ه صورت به در موارد استثنايي و نادر ب

 آن  ازتوانـد دربـاره هـر موضـوعي كـه      ها مصاديق مختلفـي دارد و فـرد مـي           نگرش .۳

  . نگرش داشته باشدي دارداطالعات

 يعني فقط در شـخص خاصـي        ،هاي خصوصي محض دارد     ها جنبه   برخي از نگرش   .۴

تـر    مـومي هاي ع    جنبه ،اي ديگر   پاره.  آن فرد است   منحصر به خود  ،   و از اين نظر     بوده حاضر

  .استداشته و در ميان گروه وسيعي از افراد جامعه مشترك 

ها غالباً ميل به پايداري دارد، ثبات جزء ذات نگرش و يكي از وجوه تمايز آن                  نگرش .۵

 بلكه تغييـر    ،كند  ها تغيير نمي    اما اين به آن معنا نيست كه نگرش       . تر است   با احساسات ساده  

  .د دار  كه بدان تعلق استخت و وابسته به نوع موضوعي بطئي و بسيار س، آهسته، الزمآن
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هاي بسيار ماليم و يا بسيار شـديد           نگرش  از توان  مي. ها شدت و ضعف دارد      نگرش .۶

  .اين امر تا حدودي به محتوا و موضوع نگرش مربوط است.  كرددوري طالب،به م

هاي    تشابه كنش  و وجود آن تجانس و    است   خاص    شيوه ساز رفتار به    ها زمينه   نگرش .۷

  .كند فرد را تضمين مي

   و ذاتي انسان بـه     شود  ، کسب مي   محيط و يادگيري   راه كه از    استها مفاهيمي     نگرش .۸

  .آيد شمار نمي

  

  ها گيري نگرش اندازه
گيـري    گيـري جهـت     ترين آن اندازه    ساده.  قابل بررسي است   هاي گوناگون   ها از جنبه    نگرش

 ش، عقايد و تفكر قالبي و همچنين سـطح آرزوهـا سـبب            مفاهيم مربوط به نگر    .افراد است 

طـور مـستقيم قابـل بررسـي نيـست و پژوهـشگر آن را                 اين مفاهيم به  . شود   رفتار نمي  بروز

ايـن نگـرش و عقايـد بـر رفتـار تـأثير             . يابد   بيان شفاهي درمي    و اي از رفتارها    براساس پاره 

 ايجـاد   فـرد اي در     هـاي تـازه      هگيـز كند و ان     آن را هدايت مي    ،دهد   به آن شكل مي    ،گذارد  مي

  .دهد هاي افراد سمت مي و به گرايشبرآورده  نيازها را  کهاي گونه  به؛ كند مي

  

  تييهاي جنس شهيت و کلجنسي
 آيا طبيعت زنان از لحـاظ     .  مشابه مباحث طبيعت و تربيت است      ،جنسي و جنسيت    امور بحث

است؟ پاسـخ معمـول آن اسـت كـه           شكل گرفته    ،طور اجتماعي   بيولوژيكي معين شده يا به    

 حال آنكه امـر جنـسي امـري         ، اجتماعي و مصنوعي ساخته شده است      ه شکل جنسيت ب 

طـور   ها به  گويي اين نقشاست،هاي معيني براي زنان مقرر      نقشهمچنين   .بيولوژيكي است 

  .)۲۶۸ :۱۳۷۸وينست، (  متعلق به آنها بوده است،طبيعي و بيولوژيكي

 مـدعي اسـت كـه       فقـط ،  )فمنيـسم (ديت با نهضت آزادي زنان      ترين توجيه در ض       رايج

هـاي    نقـش فقط به يعني مردان و زنان . جنبه طبيعي دارد   ،هاي جنسيتي و جامعه     بندي  تقسيم

بنابراين ساختار جسماني   . هايي كه براي آنها طراحي شده است        نه نقش اند    مشغولاجتماعي  
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رمانبرداري و خانگي را در جامعه ايفا       كند كه يك نقش ف      و كالبدشناختي يك زن ايجاب مي     

يـن  اعمـل     امـا در   . مؤثر است  »شناختي يعني سرنوشت    زيست« شرايط   ،در يك كالم  . نمايد

شدند كه حجـم      طور مثال مردساالران يادآور مي       به .استشناختي توخالي      زيست هاي  توجيه

اني از قدرت زنان معموالً به لحاظ جسم. تر از حجم مغز يك مرد است مغز يك زن كوچك

كمتري در مقايسه با مردان برخوردارند و يا اينکه عضالت زنان كمتر از مردان رشـد كـرده                  

انـد كـه      مردان را ترغيب كرده   . اين موضوع تا حدودي نشانگر عوامل اجتماعي است       . است

آورند و خود را با يـک          به ورزش رومي     بگيرند و  عهدهبه  كار جسماني و خارج از خانه را        

  .)۴۲۱ :۱۳۷۹وود،   هي(سازند  ميهماهنگ » مردانه«اي  ر جسماني كليشهساختا

 زنـان را مـردان   يشناس  زيرا روان؛ستا   طبيعي نبوده،ها يك از اين نقش     واقع هيچ  اما در 

وينست،  (خواهد بود آگاه كردن زنان از اين واقعيت       فمينيسم  بنابراين وظيفه    .ندا  تعيين كرده 

۱۳۷۸: ۲۲۸(.  

 ماننـد   ،هـاي ليبـرال    ستنيتوان به صورت متفاوتي در نزد فمي        ل خاص را مي   اين استدال 

ماننـد  زنـان   نبايـد بـه     يكي از اولين ادعاهاي او اين بود كه         . ماري ولستون كرافت پيدا كرد    

  . بلكه بايد آنها را موجودات انساني دانست،موجودات جنسي نگريست

ل زنـان تأكيـد     ئ گذشته بر مسا   مفهوم جنسيت همواره بر نگرش و رويكردي متفاوت از        

 مشكالت زنان در متن روابط اجتماعي ميان زنان و مردان بررسيداشته و محور بحث را در 

بر اين اساس فرودستي پايگاه زنان و تبعيض عليه آنها در شبكه روابط اجتمـاعي               . جويد  مي

 ، اصل مـشكالت   ،كند و در دو دنياي جداي زنانه و مردانه          جاري در كل جامعه معنا پيدا مي      

 بلكـه بـه زن در رابطـه بـا مـرد و              پـردازد،    مي اين مفهوم نه فقط به زن     . ماند  ناديده باقي مي  

 بنـابراين در رويكـرد      .نگرد   مي ،اي كه روابط اين دو از نظر اجتماعي و ساختاري دارد            شيوه

هـاي    هـاي متفـاوتي در جامعـه و در گـروه            جنسي پذيرفته شده است كه زن و مـرد نقـش          

بـا    بلكـه  ،شـناختي   هاي زيست   تفاوتعلّت   به   فقط ولي نه    ؛كنند  تر ايفا مي   اعي كوچك اجتم

چگـونگي و   فرهنگي   ، اقتصادي ،ايدئولوژي جوامع، گذشته تاريخي و عوامل مذهبي، قومي       نفوذ  
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ها در فضاهاي گوناگون و در طول زمان، متفاوت           گيري اجتماعي و محتواي اين نقش       شكل

  .)۱۳۸۱طلب،  ديشا(و در حال تغيير است 

  

  تعريف جنس و جنسيت
هـاي   بر تفـاوت » جنس«اصطالح . اند ليشناسان تمايز مهمي ميان جنس و جنسيت قا     جامعه

هاي شخـصي و     ناظر بر ويژگي  » جنسيت«بيولوژيك ميان زن و مرد داللت دارد، حال آنكه          

و » مردانگـي «ح  كند و با مرد يا زن بودن و به اصـطال            رواني است كه جامعه آن را تعيين مي       

 امـا ماهيـت دقيـق ايـن         ،جنس و جنسيت پيوندي آشكار با هم دارد       . همراه است » زنانگي«

  .شناسان است هاي فراوان ميان جامعه پيوند موضوع بحث

طوري كه هـم بـه   به  ، مبهم است،رود  که در زبان عاميانه به كار ميگونه  آنواژه جنس   

 ثـل م. گـردد   اطـالق مـي   ،  زننـد   د به آنها دست مي    گروهي از افراد و هم به كارهايي كه افرا        

براي روشن ساختن   . رود  به كار مي  » آميزش جنسي «هنگامي كه اين واژه در عباراتي مانند        

تـوانيم جـنس را بـه معنـاي           مـا مـي   . اين مطلب بايد اين دو معنا را از يكديگر جدا كنـيم           

 فعاليـت جنـسي متمـايز       شناختي و كالبدشناختي ميان زنان و مـردان از          هاي زيست   تفاوت

  کـه  در حـالي  . ل شـويم  يـ همچنين بايد تمايز مهم ديگري بين جـنس و جنـسيت قا           . كنيم

شـناختي،    هـاي روان    جنـسيت بـه تفـاوت     ،  كند  هاي فيزيكي بدن اشاره مي      جنس به تفاوت  

تمايز بين جنس و جنسيت تمايزي      . شود  اجتماعي و فرهنگي بين زنان و مردان مربوط مي        

 سـي شنا  زيـست  أهاي ميان مردان و زنـان داراي منـش          را بسياري از تفاوت    زي .اساسي است 

  .)۱۷۵ :۱۳۷۴گيدنز، (نيست 

او معتقد است    .برد  عمل معادل با جنسيت به كار مي      در  ولستون كرافت مفهوم جنس را      

بـه گفتـه وي نخـستين هـدف          . نكته مهمي براي تمـايز نيـست       ،زنانزيست شناختي   جنبه  

شاخص و  . نظر از تمايز جنسي است      موجودي انساني صرف  مثابه   كسب منشي به     ،ستودني

 ؛ برخالف آفرينش جانوري، خرد انساني ايـشان اسـت         ،ها از يكديگر    تمايز انسان   مهم نشانه

 بهبـود و بهزيـستي يـا بـه      ساده نيرويي در اينجا جنسيت چندان اهميتي ندارد، عقل به مثابه        
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  .)۲۶۸: ۱۳۷۸نسنت، وي(قدرت تشخيص حقيقت است ، تر عبارت دقيق

 بايـد بـا     ،تكامل طبيعت و استعدادها براي خوشبختي     «: گفت  چنانكه ولستون كرافت مي   

درواقع تكامل عقل . بنابراين نخستين وظيفه زن، خردورزي بود . درجه عقل ما سنجيده شود    

 ، كه در كارها مشاركت داده شودردچگونه زن انتظار دا،  چون.» تقدم داشت،اي بر هر وظيفه

  .)۲۷۰: همان(پاكدامن باشد؟ بايد مگر آنكه بداند چرا 

 کـه بـا   طبيعت انسان و موضوع جـنس و جنـسيت وجـود دارد             دربارة  استواري اندكي   

هـاي سـيمون      در نوشـته  ،   در اين زمينـه    هااولين اظهار . تحليل راديكالي شود  ،  اطمينان بيشتر 

و ماترياليـستي تـاريخي را      هاي بيولـوژيكي     او بسياري از گزارش   . دوبوار مطرح شده است   

 اما يك واقعيت مهـم      ،زنان اساساً طبيعت يكساني با مردان دارند      دوبوار،  به نظر    .قبول ندارد 

كننده ماهيـت     جسم تعيين . يعني جسم آنها مانع ايشان شده و آنها را به بردگي كشانده است            

  .)۲۷۱ ،همان(دهنده تاريخ آنهاست   بلكه بيشتر توضيح،حقيقي زنان نيست

دوبـوار   نظيـر    ٢»ديالكتيك جنـسيت  «نيز در كتاب     )راديكال اوليه  (١شوالميت فايرستون 

 دوبوار  فايرستون مانند . كند كه مردان و زنان به راستي با هم بسيار تفاوت دارند             استدالل مي 

كند كه اين بيولوژي زنان است كـه طبقـه             بيان مي  )تر  اما با بياني همراه با اصطالحاتي قوي      (

شـود    در خانواده ريشه دارد و به حالتي اطالق مي   ،طبقه جنسي  .كند  نها را تعيين مي   جنسي آ 

 از لحـاظ    ،تمايزهاي مربوط به توليد مثل    .  قدرت مردان هستند   ست در د  ،كه زنان و كودكان   

جديد را موجـب آزادي     هاي    فناوريفايرستون  . انجامد   به تقسيم كار جسمي مي     ،بيولوژيكي

هاي آزمايشگاهي، سيبرنتيك خانگي، زنان را از          تلقيح مصنوعي، بچه   لدلي به همين    ،داند  مي

  .قيود بيولوژيكي رها خواهد كرد

كه جنين در وجود خواهد داشت امكان اين  ،به عقيده فايرستون با پيشرفت علم پزشكي

 فـراهم   نيزامكان احتمالي شيردهي آنانحتي د و کننحمل آن را  د و مردان    وزهدان كاشته ش  

 ،خواهـد بـود   ممكـن اسـت     براي زنـان    نيز  اي نزديك كه دو جنسيتي       در آينده . شدخواهد  

                                                                 
1. Firestone 
2. The dialectic of sex 
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  .جنس و جنسيت مفهوم امروزين خود را از دست خواهد داد

  

  هاي جنسي تفاوتسرچشمه 
است شناختي جنسي     هاي زيست   نتيجه جنبه  هاي رفتاري زنان و مردان      تا چه اندازه تفاوت   

هـاي    نگي؟ به عبارت ديگر تا چه انـدازه ايـن تفـاوت           هاي رواني، اجتماعي يا فره      تا جنبه 

اين موضوع عقايد متضادي وجـود      درباره  شناختي است؟      زيست هاي   نتيجه اختالف  ،رفتار

هاي رفتاري بنيادين ميان زنان و مـردان وجـود             بسياري از مؤلفان معتقدند كه تفاوت      ،دارد

ي نويسندگان بر اين باورند     برخ. شود  ظاهر مي شکلي خاص   ها به     دارد كه در همه فرهنگ    

 بـراي مثـال آنهـا       . اجتماعي به اين جهت اشاره دارد      يشناخت  هاي زيست    يافته  به شدت  كه

 كـه عوامـل بيولوژيـك در شـكل دادن بـه             ،كننـد   توجه اذهان را به اين واقعيت جلب مي       

شود كـه     اغلب چنين استدالل مي   .  است هاي جنسيتي زن و مرد در جامعه بسيار مؤثر          نقش

 خواهنـد   تـر   رو براي كارهاي سخت جسماني مناسـب       ند، از اين   هست تر  ردان از زنان قوي   م

 برخي معتقدند كه عوامل بيولوژيك باعث تفاوت در شخـصيت و خلـق و خـوي دو              .دبو

شـمارند و گمـان       تـر مـي     ترتيب عموماً زنان را از مـردان پراحـساس          شود؛ بدين   جنس مي 

هـا زنـان را    ش و مراقبت از ديگران دارند و اين ويژگي       اي ذاتي به پرور     كنند آنان عالقه    مي

پس بيشتر  . سازد   مناسب مي  ،كودكان داري   آموزگاري و نگه   ،براي كارهايي چون پرستاري   

هاي اجتماعي و رفتار متفـاوت دو جـنس را توضـيح               نقش ،با استفاده از عوامل بيولوژيك    

 براي رفتـار متفـاوت بـا زن و مـرد          مانند توجيهي  ،از اين عوامل   اند و در برخي موارد      داده

 نشان ضعف فكري آنان     ،تر مغز زنان   اندازة كوچك که  اند     گفته ،اند؛ براي نمونه    سود جسته 

هـاي   آميـز و اعطـاي فرصـت    مردان است و با چنين ديدي برخـورد تبعـيض  در مقايسه با   

 را  ولـوژي  بي ١برخـي همچـون دالتـون     . انـد   تحصيلي بهتر بـه مـردان را موجـه جلـوه داده           

شناسي   اي است كه در جامعه      گونه   به ،كيد بر بيولوژي  أاين ت . دانند  كنندة رفتار زنان مي     تعيين

هاي جنسي بيولوژيك براي توضيح دادن و مشروعيت بخشيدن به تقسيم جنسي              از تفاوت 

                                                                 
1. Dalton 
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كننـد كـه      چنين استدالل مي   ٢ و فاكس  ١رتايگ. اند  بردهطوركلي سوده     در خانواده و جامعه به    

سـاز   هاي ژنتيكـي متفـاوتي دارنـد كـه زمينـه      هايي بيولوژيك يا برنامه  ريزي  رد برنامه زن و م  

  .)۱۴ـ۱۶ :۱۳۸۰گرت، (رفتارهاي متفاوت آنهاست 

اي بـراي پـرورش    نقش بيولوژيكشان در توليدمثل، غريـزه  بر  زنان بنا،پارسونزبه عقيده  

 كـامالً   ،اي   هـسته  ةددر خانوا ديگران دارند و اين غريزه آنها را براي ايفاي نقشي پراحساس            

 مستلزم توجـه و رسـيدگي بـه نيازهـاي جـسمي و              ،اين نقش پراحساس  . سازد   مي  شايسته

  . به ويژه فرزندان است ،روحي تمام اعضاي خانواده

آنهـا بـر ايـن باورنـد كـه          . انـد    گفته شده واكنش نشان داده     يدر مقابل آرا  ها    فمينيست

هاي زن و مرد اسـت،        كنندة ويژگي   ه که بيولوژي تعيين   يا اين نظري  » گرايي بيولوژيك   ذات«

 طوركلي با اين ايده كه زن و مرد دو مقوله متفاوت آنان به .براي منافع زن و مرد زيانبار است

هاي انجام شده در اين زمينـه   رح مفصلي از بررسي    ش ٣اوكلي. اند   به مقابله برخاسته   ،هستند

را بايد مانند انتهاي متضاد يك پيوستار در نظر گرفت           زن و مرد     ،به عقيده او   .دهد  ارائه مي 

هـاي    تنـوع فراوانـي در ويژگـي      . گيري با هم دارنـد      پوشي چشم  هم) پيوستار(كه در ميانه    

هـايي چـون قـد بلنـد، وزن زيـاد و قـدرت                بيولوژيك زن و مـرد وجـود دارد و ويژگـي          

هـاي هورمـوني      دهد كه تفاوت    اين بحث نشان مي   .  منحصر به يك جنس نيست     ،جسماني

هـا   نيستيفم.  آشكار و مهم نيست    ،پندارند  قدر كه اغلب مي    آنوجه  ميان زن و مرد به هيچ       

 ترديـد   ،كنـد   مـي   هايشان تعيـين      وخوي زنان را هورمون     اين ديدگاه كه رفتار و خلق     دربارة  

ا  تـ  شود  پذيرند كه تغييرات هورموني همراه با قاعدگي سبب مي          آنها اين نظر را نمي    . دارند

كارهـا  دادن  كنند يا نتوانند از عهـده انجـام            تر رفتار    احساساتي )شود  چنانكه ادعا مي  (زنان  

  .)۱۳۸ :۱۳۸۰گرت،( برآيند

.  اسـت هـا بـوده  نظر ترين اختالف هاي جنس و جنسيت مهم      البته استفاده مناسب از واژه    

ـ   (Maccoby, 1998) برخي همچون مكابي طـور   هبر اين باورند كه جنس و جنسيت بايـد ب

                                                                 
1. Tiger 
2. Fax 
3. Okely 
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هاي بيولـوژيكي و اجتمـاعي بـا يكـديگر در تعاملنـد و                شود زيرا جنبه  استفاده  مترادف  

هاي هويت جنسيتي، نقـش   اين گروه بين واژه .اين دو جنس دشوار است    تمييز  تشخيص و   

 تصوري است كه فـرد از       ،هويت جنسيتي . شوند  ل مي يجنسيتي و گرايش جنسيتي تمايز قا     

 مـنعكس   ،هاي من پسرم يا من دخترم       گونه كه در جمله     زن دارد آن  يك مرد يا    مثابه  خود به   

هايي است كه براي مردان و زنـان در فرهنـگ          شامل رفتارها و نگرش    ،نقش جنسيتي  .است

جنس يـا    گرايش جنسي به كشش جنسي شخص به غيرهم       . شود  خاصي مناسب قلمداد مي   

  .شود  اطالق مي،جنس هم

هاي جداگانـه      جنبه ، جنسيتي و گرايش جنسي    جنس بيولوژيكي، هويت جنسيتي، نقش    

هويت جنسيتي .  باشددر ارتباط هم  اهاي مختلف ب     شايد به شيوه    و مردانگي و زنانگي است   

 كـه در مـردان      اي  گونـه    بـه  ،تقريباً هميشه با جنس بيولـوژيكي در يـك جهـت قـرار دارد             

وجـود     زنانـه بـه     هويـت جنـسيتي    ، هويت جنسيتي مردانه و در زنان بيولوژيك       ،بيولوژيكي

  .)۱۳ ـ ۲۰ :۱۳۷۸، وش  گولومبوک و في(آيد  مي

  

  هاي جنسيتي كليشه
 در مـوارد مختلـف بـا        ،كه پـسر و دختـر     منتظريم  از زمان اعالم پسر يا دختر بودن كودك،         

هاي بنيادي بين دو جنس  كننده تفاوت  منعكسها،آيا اين انتظار . يكديگر تفاوت داشته باشند   

  شود؟ هاي جنسيتي مي تفاوتها سبب رانتظااين است؟ آيا 

هـاي     درباره خصوصيت  ،اي از باورها     سازمان يافته  موعه مج ،ها يا تصورات قالبي     كليشه

 به معني مجموعه باورهـاي      ،پس يك كليشه يا تصور قالبي     .  اعضاي گروه خاص است    تمام

عـات دربـاره   رنده اطالدا دربر،جنسيتي ـ   قالبيهايها يا تصور كليشه.  استزن يا مرد بودن

  . رواني، روابط اجتماعي و نوع شغل استهاي ت صفها، قهها، عال ظاهر جسماني، نگرش

 ،آن فرد که   اين معناي ضمني است    ةدربردارند زن است،    ،صرف شناخت اينكه يك فرد    

روانـي خـاص   هاي  و صفت)  ظريف و زيبا ،صداي آرام ( جسماني خاص    هاي  خصوصيت

مراقبت از كودك،(هاي خاص  خواهد داشت و فعاليت ) ي عاطف  و مهرورز، وابسته، ضعيف  (
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  .)۸۵ ـ ۸۶: ۱۳۷۸، وش   و فيگولومبوگ(را انجام خواهد داد ...) آشپزي و

ادراك ما از ديگران اسـت      خودكار   جنبه ضروري و     ،بندي افراد براساس جنسيت     طبقه

نـا نيـست كـه      البته اين بـدان مع     .گيرد   صورت مي   اغلب ناخودآگاه  ،كه اين تمايز  طوري    به

 صـرفاً معـرف     ،هـا   كليـشه واقعيت خواهد بـود؛ بلکـه گـاهي         كننده    ها الزاماً منعكس    كليشه

هاي زيـاد بـين زن و     و فقط از تفاوتاستباورهاي مشترك درباره چگونگي افراد خاص     

بنـابراين  . گونه اساسي در رفتار واقعي نـدارد        ها هيچ    ولي غالباً اين كليشه    ،دهد   مي  خبر مرد

ي اين نكته كه باورهاي ما درباره تفاوت جنسيتي ممكن است درست يـا نادرسـت                يادآور

 ،كنـد   اي كـه فرهنـگ القـا مـي          شـده  هاي تعيين   با وجود اين، كليشه   . خواهد بود باشد مهم   

. آيـد   نظر اجتماعي براي مردان و زنان مطلـوب بـه حـساب مـي    مست كه از اخصوصياتي  

وقتـي  . آيند  بي انحراف زيادي دارند به نظر منفي مي        قال هايها يا تصور    افرادي كه از كليشه   

ايـن  شـايد  گيـريم،    در نظـر مـي   اسـت كننـدة زن و مـرد      كه توصيف هايي    صفت  مجموعه

طـور    مـردان بـه   .  را به منزله دو سوگيري يا گرايش متمايز بررسي كنـيم           ها  مجموعه صفت 

اند و باعث وقـوع رويـدادها         كننده  شوند، آنها در دنيا عمل      قالبي فعال يا تأثيرگذار تلقي مي     

هـاي اجتمـاعي و       وابسته هـستند و نگـران كـنش و واكـنش           ،طور قالبي   زنان به . گردند  مي

کـم و  تلويحـات ضـمني بـراي    شامل  اين شيوه يا سوگيري، .(Black, 1973) ندا عواطف

ها، روابط صميمانه،      رشد عاطفي، بازي، دوستي    :هاي كنش رواني از جمله      جنبهبيش، تمام   

  .استستدالل اخالقي و نگرش به كار و خانواده ا

 ،طـور كلـي     بـه . هاي فردي بسياري وجود دارد      درباره باورهاي افراد و شدت آن تفاوت      

افرادي كه تحصيالت .  نظرهاي قالبي بيشتري درباره جنسيت دارند،مردان در مقايسه با زنان

اي كمتري    دارند آراي كليشه  دارند در مقايسه با كساني كه از تحصيالت كمتري برخور         عالي  

. هاي جنسيتي فقط يكي از ابعـاد شـناخت مـا از ديگـران اسـت                  كليشه ،افزون بر آن  . دارند

كنـد و در تركيـب بـا          نقش مهمي ايفـا مـي     ،  هاي نژادي، قومي و اقتصادي     ها و قالب    كليشه

 به وجود   اه  اي از باورها را درباره رفتارها و صفت          الگوي پيچيده  اغلب ،هاي جنسيتي   كليشه

  ).۲۸: ۱۳۷۸ ،في وش و گولومبوک( آورد مي
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ها يا تـصورات      هاي مربوط به كليشه      يا خصيصه  ها   قطعي درباره صفت   هاي  هيكي از نكت  

 كه بـه  هايي  بيش از صفت، به مردانهاي منسوب  آن است كه براي صفت،جنسيتي ـ   قالبي

 تمايل به خطرپذيري در برابـر       قدرت استقالل و  . اند  ل شده ي اهميت قا  ،دهند  زنان نسبت مي  

هايي كـه     اين تفاوت در ارزش   . شود  تر تلقي مي     غالباً مثبت  ،ضعف، زودباوري و تأثيرپذيري   

 تا حد زيادي به نوع برچـسبي مربـوط          ت، شايد  مردانه و زنانه تداعي شده اس      هايي  با صفت 

عتمـاد بـه جـاي       استفاده از برچسب قابـل ا      :براي مثال . اند   زده ها  لتباشد كه به برخي خص    

» خود باورهاي از دفاع«به جاي » لجباز«ي دارد و واژه تر معني مثبت، براي زنان»     باور خوش«

شناختي به برخي از رفتارهـاي        معناي روان  اطالق شيوه. تر است   منفي  تلويحاً ،مردان درباره

 شـود   ته مـي  مثبت يا منفـي پنداشـ     اندازه  كند كه اين رفتارها تا چه          تاحدي تعيين مي   ،خاص

  .)۲۸: همان(

  

  هاي جنسيتي هاي كليشهپيامد
ايـن   شـايد  كننـده زن يـا مـرد هـستند،      كـه توصـيف  هايي تمجموعه صفبا در نظر گرفتن   

مـردان غالبـاً فعـال    .  را به منزله دوسوگيري يا گرايش متمايز بررسي كنيم        ها  مجموعه صفت 

طور   زنان به . گردند  وقوع رويدادها مي    سبب اند و   كننده   آنها در دنيا عمل    ، تا تأثيرگذار  هستند

 هـا   هرچند اين كليشه  . ندا  هاي اجتماعي و عواطف    قالبي وابسته هستند و نگران كنش و واكنش       

اسـت،  معرف باورهاي مشترك درباره افراد خـاص  فقط اي ندارد و  هميشه با واقعيت رابطه 

 رايب. ي استتبعات خاص داراي ، براي زندگي اجتماعي زن و مردشک  ، بي اين طرز تلقي  ولي  

شـوند در نظـر     منحـرف مـي  ، قالبيهايها يا تصور  ي از كليشه  بسيار افرادي كه تا حد      :مثال

 .آيند و طبيعتاً واكنش جامعه با آنها نيز بسيار متفاوت خواهد بود افراد جامعه منفي به نظر مي

 زيـرا يكـي از      . بـود  هاي جنسيتي براي زنان بسيار بيشتر خواهد         پيامدهاي كليشه  به يقين اما  

 آن اسـت    ،هاي جنـسيتي    هاي مربوط به كليشه      يا خصيصه  هاي   قطعي درباره صفت   هاي  هنكت

تر از نظر اجتماع به مردان تعلـق يافتـه اسـت؛ قـدرت،               تر و مثبت   كه عمدتاً صفات مطلوب   

ي تر تلق  غالباً مثبت،استقالل و تمايل به خطرپذيري در برابر ضعف، زودباوري و تأثيرپذيري
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  .)۱۳۷۸، وش  في و گولومبوك(شود  مي

 دستاويزي براي محروم كردن آنان      ،ها   در بسياري از فرهنگ    ،هاي جسماني زنان    واقعيت

هـا بـراي توضـيح دادن و مـشروعيت            هاي اجتماعي است و عمدتاً از اين تفاوت         از فعاليت 

سبي براي نشان دادن     نقطه شروع بسيار منا    ،خانه كارِ. هاست  بخشيدن به بسياري از نابرابري    

 از وظايف   ،جوامعبيشتر  داري در     امور خانه . هاي جنسيتي زن و مرد است       تفاوت ميان نقش  

 ،ايـن امـور    وه هـستند كننـد   كمك، تنها در اين امر  ،حال آنكه مردان  . آيد  زنان به حساب مي   

  .نيستجزء وظايف آنها 

چنين امري  .آيد  حساب مي كاري تمام وقت به، خانه كارِ،ندرت در جوامع غيرصنعتي به

 نيـز كارهـاي ديگـر       بلكـه در   ،زنان نه فقط در كارهـاي خانـه       کند که     اين توقع را ايجاد مي    

  .وجود آمده است  حتي هنگامي كه جدايي واقعي ميان محل كار و خانه به،مشاركت كنند

به وقت زنان را در جوامع مختلف       بيشتر   خانه،   داري كودكان همچون كارِ     نگه ،از سويي 

اين توقع كه مادر در رابطـه بـا نـوزاد و فرزنـد خردسـال نقـشي                  «دهد    خود اختصاص مي  

پذيري جنسيتي درآميختـه   از همان ابتدا با جامعه، نقشي دورادور داشته باشد پرورشي و پدر 

  .)۶۶: ۱۳۸۰گرت،  (»است

 و   حرفـه  ، شـغل  ،در اين حالت  . كند   فشار اجتماعي بسياري بر زنان وارد مي       ،ين جريان ا

 خودخـواه تـصور     ،گيرد، مادر شاغل يا محـصل       هاي دوم و سوم قرار مي       تحصيل در درجه  

  .كند فرزند خود قصور و كوتاهي ميال قبدر شود و تلقي افراد چنين است كه او  مي

بـراي  كنـد،     لي را براي زنان ايجـاد مـي       ئ مسا ،هاي جنسيتي    كليشه ،در جايگاه اجتماعي  

 نقـش   ، عامـل جنـسيت    ، آموزشي بـراي دختـر و پـسر        هاي  ريزي   درخصوص برنامه  ،مثال

  رفتـارِ  ،هاي فكري و عاليـق متفـاوتي دارنـد          اين تصور كه زن و مرد توانايي      . اساسي دارد 

 مردان  اعتقاد به اينكه   .سازد  در نهادهاي آموزشي را موجه مي      متفاوت با دختر و پسر       بسيار

مـؤثر خواهـد بـود       ،ان در مـدارس   آمـوز    شيوة برخورد با دانـش     بر ،استعدادترند از زنان با  

  .)۷۷ ـ ۳۳: ۱۳۸۰گرت، (

 نقـش اساسـي دارد و اصـل سـازماني در            ،جنسيت در مراحل پيش از دبستان و ابتدايي       
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اي دارند و ايـن رفتـار در سـازمان     بسيار كليشههاي  نظر، مربيان در اين مقاطع    ؛كالس است 

برخي بر اين باورنـد كـه       .  است  تأثيرگذار ،هاي كالس و انتخاب مواد آموزشي      دادن فعاليت 

 زيرا نقشي كه دختـر      . زيانبار است  )به ويژه براي دختران   (چنين رفتاري از سوي آموزگاران      

 ، مدارس متوسـطه    از در بسياري . آيد   فرعي و درجه دوم به شمار مي       ،شود  به آن هدايت مي   

ايـن  . رود   مـي  به شـمار  هاي مختلف      فعاليت درآموزان    بندي دانش   اي براي گروه     پايه ،جنس

 هـاي آموزشـي اسـت       هاي پنهان برنامـه      جنبة ديگري از اليه    ي،آموز  دهي دانش   نوع سازمان 

  .)۱۱۸ـ  ۷۹ همان،(

اي بـه جايگـاه و         همچون اشتغال نيز ايـن نـوع برخوردهـاي كليـشه           ،ها  بخش ديگردر  

 از  ،نـه بيـرون از خا   ،   اشـتغال زنـان    طور کلـي    به. كند  موقعيت زنان در اجتماع لطمه وارد مي      

شد   چنين استدالل مي  . تأثير كار بيرون بر خانواده ايجاد كرده بود       درباره  هايي    گذشته نگراني 

  و ممكن است به ازدواج، نهاد خـانواده، رسـيدگي بـه فرزنـدان            ،  كه استقالل اقتصادي زنان   

 كنـار  ،از صنعتي شدن جوامعپس  . توانايي زن در به دنيا آوردن فرزندان سالم آسيب برساند         

تقسيم كار جنـسي در بـازار كـار و محـدود       منجر به  ،ها  ذاشتن زنان كارگر از برخي رشته     گ

نظـر     در اين حالت صرف      ،به عقيده اوكلي  . هاي آنان به كارهاي محدودي شد       شدن فعاليت 

افراد، زنان تنها در يافتن كارهايي توفيق داشتند كه مشابه كارهايي است كـه زنـان                بعضي  از  

ر بيـشت تـوان در       مـردان را مـي     ،حتي امروزه نيز در جوامع مختلـف      . دادند  يدار انجام م    خانه

اند كـه بيـشتر       هاي معدودي متمركز شده     كه زنان شاغل فقط در حرفه        درحالي ،ها ديد   حرفه

تر  اين موضوع با دستمزد پايين  ؛ در ضمن،    شود  آنها به نقش جنسيتي خانگي زنان مربوط مي       

هاي استخدامي كم دستمزد      آن نيز همان تمركز در بخش     علت  . نسبت به مردان همراه است    

 كمتـري كـار   هاي مردان ساعتدر مقايسه با زنان . اي است تر ساختار حرفه   هاي پايين   و رده 

توضـيح  . مانند  غيرمعمول مي هاي كاري     نوبتكاري كمتري دارند و كمتر در         كنند، اضافه   مي

واقع   در.شود مانع مشاركت بيشتر آنها ميهاي خانوادگي زنان است كه  اين امر نيز مسئوليت

 كـه در    ،كنـد   هايي ايجاد مي    همين مسئوليت خانگي است كه در زندگي شغلي آنان گسست         

 ممكـن اسـت چنـين تـصور شـود           .سازد   جلوه مي  تعهد  کم آنها را افرادي     ،ذهن كارفرمايان 
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ئوليت ناتوان  رود در پذيرش مس     گيرد و گمان مي    ميكه زن بيش از مرد مرخصي استعالجي        

  .)۱۴۵ـ  ۱۱۹: گرت( است و تمركز ندارد

بـه  . کنـد   جلـوه مـي   هـايي     هاي سياسي نيز به صورت نابرابري       ل در حوزه  ئتمام اين مسا  

سـان    بـدين . تقريباً هميشه سياست مطابق با منافع مردانه تعريف شده است         ،  عقيده دالمانت 

... ودكان، سقط جنين، كنترل باروري و      مراقبت از ك   : نظير ،گذارد  لي كه بر زنان تأثير مي     ئمسا

كار و در رأي دادن تابع همـسران و پـدران    محافظه،  زنان،شود  همگي غيرسياسي قلمداد مي   

  .شوند تلقي مي

ها و    با توجه به اهداف و مباحثي كه در اين بخش مطرح شد در دو بخش بعدي ارزش                

هاي موجود در زمينه  ليل بررسيابتدا فراتح. كردخواهيم را بررسي هاي زنان و مردان  نگرش

هاي    كليشه ي كه  پيامدهاي شود و سپس با توجه به       ها مطرح مي    ها و نگرش    جنسيت و ارزش  

بـه همـراه دارد، نگـرش زنـان در خـصوص             زنان   خصوص   افراد جامعه و به    براي جنسيتي

هـا و     اهميت بررسي نگرش زنان در خصوص تفاوت      . گردد  هاي جنسيتي بررسي مي     كليشه

هـا بـر رفتـار و فعاليـت آنـان در          تأثيري است كه اين نگرش    علّت  هاي جنسيتي، به      ضتبعي

  . هاي گوناگون خواهد داشت حوزه
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  ها ها و نگرش  ارزش،جنسيت
  

ها تقريباً به وسيله تمام اعـضا يـک فرهنـگ             رزشپذيري، بيانگر آن است که ا       جريان جامعه 

 هاي  ارزشبرخي  هاي مختلف، بر اساس اهميتي که به          شود؛ و گروه    يابد و دروني مي     انتقال مي 

  .هاي ارزشي، متفاوت خواهند بود گيري دهند، بر اساس جهت خاص مي

 در زمينه ها توجه به ارزش. هاي ارزشي رخ داد  تولد مجددي در زمينه تحقيق۹۰در دهه 

ها و رفتار طرح اين مـسئله را بـه دنبـال داشـت کـه                  هاي سياسي و ارتباط بين ارزش       بحث

دربارة اينکه آيا مردان و زنـان       . هاي ارزشي مؤثر باشد     تواند در تفاوت    هاي فردي مي    ويژگي

هاي بسياري انجام شـده اسـت    اند يا نه تحقيق     هاي بنيادي و اساسي متفاوت      در زمينه ارزش  

کـيچ،  و، ر۱۹۹۸، پرينس ـ گيبسون و شـوارتز،   ۱۹۹۵نمونه کارهاي بيوتل و ماريني، ي برا(

ها قايل  بر اين اساس که مردان و زنان، معاني متفاوتي براي ارزش). توان نام برد  را مي۱۹۷۳

بـه  » معني«بنابراين مفهوم   . هاي جنسيتي در ساخت ارزشي خواهيم بود        باشند، شاهد تفاوت  

در حقيقـت،   . هـاي ديگـر، مـرتبط اسـت          يا ارزش با نگرش و ارزش      چگونگي يک نگرش  

  .شود عوامل ساختي متفاوت نمايان ميمثابه ها، به  هاي معنايي بين گروه تفاوت

ها بدهند و ساخت ارزشي مشابه داشته باشند،  اگر مردان و زنان معاني يکساني به ارزش    
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راهنمـاي اصـول   مثابـه  ي متفـاوت بـه   ها اما در اولويت ارزشي و يا در اهميتي که به ارزش  

هـاي متفـاوت    به اين معنا که ميانگين اولويتي که به ارزش       . دهند، متفاوت هستند    زندگي مي 

  .شود، براي زنان و مردان متفاوت خواهد بود داده مي

) ۱۹۹۸(در حالي که پرينس ـ گيبـسون و شـوارتز    . تحقيقات بيانگر نتايج متفاوتي است

سـاكن  يتي در ساخت ارزشي يا اولويت ارزشي بـين زنـان و مـردان               گونه تفاوت جنس    هيچ

. ديگـر هـم تعمـيم داد      نقـاط   توان اين يافته را به        اند و معتقدند که مي      نيافتهفلسطين اشغالي   

هـاي ارزشـي    گيـري  هاي جنسيتي جهـت   در تحقيق خود به تفاوت    ) ۱۹۹۵(بيوتل و ماريني    

  .ها اشاره دارند اساسي در بين آمريکايي

 دربـارة نظريـه   توان، سه دسـته       ها مي    اساس ادبيات تئوريک و تجربي جنسيت و ارزش        بر

پـرينس ـ گيبـسون و شـوارتز،     (هاي ارزشي، مطـرح کـرد   هاي جنسيتي در اولـويت تفاوت

اند که در ايـن       پرينس گيبسون و شوارتز، بهترين خالصه را در اين زمينه، بيان کرده           ). ۱۹۹۸

گرايـي يـا رويکردهـاي     ها ـ که مبتني بر ذات  ثبات تفاوت  نظريه. تحقيق استفاده شده است

هـاي جنـسيتي را دليـل      ـ عـوامل ژنتيـک يـا يـادگيري نقـش      ها مبتني است يادگيري نقش

  .استداند که در طول زندگي نسبتاً ثابت  ها مي هاي جنسيتي در ارزش تفاوت

رويکردهاي ساختارگرايي و   هاي جنسيتي است از       هايي که معتقد به نبودن تفاوت        نظريه

ها نيستند، بلکـه      اند، و قايل به هيچ تفاوت جنسيتي واقعي در ارزش           کنش متقابل ناشي شده   

 ١رويکرد تـوافقي  . هاي اجتماعي است    شود، ساخته تعامل    تفاوت مطرح مي  مثابه  هر آنچه به    

گردد  زندگي است و زماني مشخص ميوضع هاي جنسيتي وابسته به  معتقد است که تفاوت

  .که به موقعيت فرد در ساخت اجتماعي، توجه شود

  

  هاي جنسيتي ثبات تفاوتهاي  نظريه
هـاي جنـسيتي را در تکامـل           تفـاوت  أها، منش   گرايي و يادگيري نقش     هاي ذات    نظريه

ها، فـرض اصـلي ايـن اسـت کـه        نظريهدر اين . داند پذيري مي   فردي، بيولوژي يا جامعه   

                                                                 
1. Compromise 
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بينـي،   هاي توارثي، يا اجتماعي شدن است و قابل پيش        تفاوت هاي جنسيتي ناشي از     کيفيت

 شـود   دروني شده و ثابت بوده و موجب تفکر، قـضاوت، ارتبـاط و وجـود متفـاوت مـي                  

.(Deaux and Major, 1990)  شناختي سـنتي و مـدرن،    روانهاي  نظريهشامل ها  نظريهاين

در . ها خواهد بـود     نقشنظريه   شناسي تکاملي و    ، روان ٢سم ديدگاه ني، فمي ١فرهنگيفمينيسم  

شـود کـه همگـي دربـاره          هاي متفاوت مـردان و زنـان، توصـيف مـي            ويژگيها    نظريهاين  

  .کنند  ارائه ميهايي هاي ارزشي فرضيه هاي جنسيتي ثابت در اولويت تفاوت

هاي جنسيتي را در بيولوژي و نتيجه آن          شناختي سنتي، تفاوت    هاي روان   تجزيه و تحليل  

کامـل نبـودن عقـده     علّـت   کند که ويژگي اخالقي زنان به         بحث مي ) ۱۹۶۵(رويد  ف. داند  مي

معتقـد بـود کـه      ) ۱۹۶۴(اريکـسون   . اديپ آنان است که در پـايين و فرودسـت قـرار دارد            

گرايي   هاي دستگاه تناسلي آنان و برون       هاي مردان و زنان، موازي مورفولوژي تفاوت        تفاوت

هـا    شناختي نيز بر تفاوت     روانهاي نوين     نظريه. ان است گرايي منفعل زن    فعال مردان و درون   

زنان بيشتر وابسته به ديگران هستند، در حالي که مردان بيـشتر خودمختـار و               . كند  تأکيد مي 

  .(Chodorow, 1990; Miller, 1976)فردگرا هستند 

ار اي بودن زنان را در مقابل خودمختاري بيشتر مردان قـر            فرهنگي، رابطه نظريه فمينيسم   

گرا نيست، امـا بـا ايـن دو اعتقـاد آغـاز       سم فرهنگي، ذاتني البته فمي(Scott, 1988)دهد  مي

توانند با ساختن اجتمـاع     اند، و مي     تاريخ متفاوتشان، متفاوت   علّتشود که زنان عمدتاً به        مي

  ).۱۳۸۰کاستلز، (مخصوص به خود، هويتشان را بازسازي کنند و راه خود را بيابند 

هـاي دوران   تفـاوت در تجربـه  ) ۱۹۸۲(هاي اخالقي گيليگـان   توسعه تفاوتيه  نظربنابر  

شود؛ زنان توجه بيشتري به       کودکي، منجر به تفاوت و تضاد بين مسئوليت و يکپارچگي مي          

دهند، در حالي که مردان بيشتر بـه حقـوق بـر اسـاس                مسئوليت و دوست داشتن نشان مي     

  .عدالت و انصاف تمرکز دارند

اند، زيرا آنان در طول  مردان و زنان متفاوت (Buss, 1995) شناسان تکاملي روانبه اعتقاد 

                                                                 
1. Cultural feminism 
2. Stand-point feminism 
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 ست، براسـاس ديـدگاه  نيـ فمينظريـه پـردازان   . انـد  تاريخ بـا مـشکالت متفـاوتي مواجـه    

(Hartsock, 1987)شناسـانه حفـظ و     معتقدند که روابط اجتماعي قدرت در سطحي روان

  .دهد هاي مادي زنان، درک آنان را از جهان شکل مي شود، به صورتي که تجربه بازتوليد مي

شود و  هاي زن و مرد به شکل فرهنگي مشخص مي نقش اجتماعي، نقشنظريه براساس 

براي . كند كند که تعاريف جنسي را مشخص و حفظ مي ها ايدئولوژيي را ايجاد مي اين نقش

 خانوادگي در خـدمت بـه   هاي  هاي جنسيتي را به نقش      تفاوت) ۱۹۵۵(و بيلز   پارسونز  مثال،  

» ابـزاري «هاي    براساس بحث آنان، مردان نقش    . کاهش رقابت و ايجاد هارموني دنبال کردند      

پارسونز به عقيده . گيرند را ياد مي» اظهاري«و » بياني«هاي  گيرند و زنان بيشتر نقش را ياد مي

اول : معه مهـم اسـت    ، براي تعادل خانواده و جا     علّتها، به دو      و بيلز چنين تفاوتي در نقش     

هـاي مجـزا و       شـود، دوم اينکـه نقـش        اينکه موجب وابستگي زنان و مردان به يکديگر مـي         

پارسـونز و   (دهد    تعريف شده، ابهام و تضاد را در انتظارهاي زناشويي و جنسيتي کاهش مي            

  ).۳۱۷ـ۳۱۹: ۱۹۵۵بيلز، 

 بـراي اشـغال     پـسران و دختـران معمـوالً      : كنـد   پذيري نيز بخش مهمي را ايفا مي        جامعه

. هاي متفاوت در زندگي را دنبال کنند        شوند تا هدف    هاي متفاوت اجتماعي انتخاب مي      نقش

ها و رفتارهاي جنسيتي، سبب محروميت و تأييد  آموزند که پيروي نکردن از خواسته آنان مي

، (Fox, 1977; Feather, 1987; Williams and Best, 1990)نشدن اجتماعي، خواهد شـد  

  .بخشد هاي جنسيتي را شدت مي ساالن، اين تفاوت هاي نقش در بزرگ تفاوت

کند که زنان، ارتباطي، بيـاني و اجتمـاعي هـستند، در              ها مطرح مي     نظريهدر مجموع اين    

هاي مـردان و   گيري  حالي که مردان بيشتر خودمختار، و ابزاري هستند؛ اين تفاوت در جهت           

ا موقعيتي آنان ـ يعني در اولويت ارزشي آنان ـ بيان   تفاوت در اهداف فرمثابه زنان شايد به 

هايي بيشتر اولويت بدهند که اهداف بيـاني و اجتمـاعي را              بنابراين زنان بايد به ارزش    . شود

چون زنـان و    . بخشد  هايي که اهداف ابزاري را ظهور مي        كند و مردان به ارزش      نمايندگي مي 

هاي   کنند، مفاهيم و برچسب     تماعي زندگي مي  مردان معموالً در اجتماعي با زبان مشترک اج       

رو، چنـين   از ايـن  . کننـد، معـاني مـشابهي دارد         که براي اهدافشان کـسب مـي       اي  ارزشي
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  .هاي جنسيتي در ساخت ارزشي نيست بيانگر تفاوتهايي  نظريه

هـا   نظريـه از نظر مفهومي ايـن  . هاي ثابت، انتقادهاي بسياري شده است     تفاوتنظريه  به  

هاي سياسي ـ اجتماعي بين مردان و زنان نداشته است، از سـوي ديگـر      نابرابريتوجهي به

  . (Deaux and Major, 1990)نيز يک کليت غيرتاريخي از زنان ارائه کرده است

گرا   هاي تجربه    خصوص از سوي فمنيست     هاي جنسيتي معنادار و قابل تکرار، به        تفاوت

هـاي جنـسيتي،      کنند که، اغلـب تفـاوت       ميبحث  ) ۱۹۹۵ (٢ و پلنت  ١هايد. استشده  سؤال  

ست و  اگروهي ديگر معتقدند که نتايج نه تنها ضعيف، بلکه غيرثابت هم            . بسيار ناچيز است  

سـازي نامناسـب اسـت        در بسياري از مـوارد، نتيجـه اسـتفاده از روش نادرسـت و مفهـوم               

(Jacklin, 1981; Greeno and Maccoby, 1986; Unger and Crawford, 1992).  

  

  هاي جنسيتي مشخص و ثابت وجود ندارد هايي که معتقدند تفاوت  نظريه
رفتار جنسيتي زمـاني وجـود      ) گرايان  کنش متقابل (هاي ساختارگرايان     سازي  براساس مفهوم 

  .دارد که تعامل خاصي، به صورت اجتماعي و بر اساس الگوهاي جنسيتي ساخت يابد

شود از مسائل بنيادين ايـن        يير مشخص مي  اين فرض که رفتار جنسيتي، با انعطاف و تغ        

بنابراين جنسيت يک ويژگي فردي نيست، بلکه . (Deaux and Major, 1990)ديدگاه است 

رفتـار بـا يـک جريـان      (West and Zimmermann, 1987). يـک تبـادل اجتمـاعي اسـت    

 درگيـر،   کنشگران: البته با عوامل انتقالي، مثل    : شود  ساختاري فردي و اجتماعي، جنسيتي مي     

هايي که در صورت انحراف ايجـاد شـده، انتظارهـاي             انتظار از خود و ديگران و محروميت      

  .(Zanna and Pleck, 1976)شود  هاي اجتماعي ـ جنسيتي، اعمال مي مربوط به نقش

يـک جنبـه مهـم از هويتـشان،     مثابه افراد در چگونگي درک جنسيت به      ) ۱۹۹۰ (٣يانگر

  .متفاوت هستند

رفتارهاي جنسيتي در      ، تنها يکي از دستاوردهاي متعدد، شايد تفاوت       ها  نظريهبراساس اين   

                                                                 
1. Hyde 
2. Plant 
3. Unger 
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. (Deaux and Major, 1990)ها بستگي دارد  باشد، که به چگونگي تعريف عناصر در موقعيت

يادگيري نقش، ما بايد انتظار تفاوت در الگوهاي غيرثابت         هاي    نظريهگرايان و     در مقابل ذات  

ها به سـه عنـصر مـوقعيتي          ظاهر تفاوت .  مردان و زنان داشته باشيم     هاي ارزشي   بين اولويت 

تعريـف فـرد از خـود و اهـداف، باورهـا و             : گيرد  ها در آن شکل مي      بستگي دارد که ارزش   

نيز به نبودن تفـاوت  ها   نظريهاين  . افتد  اي که تعامل در آن اتفاق مي        انتظارات ديگران و زمينه   

  .جنسيتي در ساخت ارزشي اشاره دارد

  

  هاي جنسيتي ثابت، اما مشروط تفاوت: رويکرد توافقي
ها، کارکردهـا، توسـعه و تغييرهـاي آن، مطـرح شـد،               هايي که در زمينه طبيعت ارزش       بحث

هـاي جنـسيتي متفـاوت و         اين ديدگاه به آثار ثابت، تجربـه      . شود  ديدگاه سومي هم ديده مي    

شود تا  ها استفاده مي ارزش. اردساختار اجتماعي جنسيتي براساس مقتضيات زندگي، توجه د

هاي ما را عقالني سازد و آن را در گفتمـان مـا بـا                 زندگي ما را معنا ببخشد، رفتار و گرايش       

حفـظ   (Kristiansen and Zanna, 1988; Rokeach, 1973)ديگران تبيـين و توجيـه کنـد    

باوري فرد را   هاي ارزشي با روش ادراک فرد و زندگي او، قابل انطباق است و خود               اولويت

در نتيجـه، افـراد،   . سـازد  دهد و يک احساس انسجام فردي و ثبـات فـراهم مـي          افزايش مي 

هـايي    آنان به ارزش  . دهند  شان انطباق مي    و مقتضيات زندگي  وضع  هاي ارزشي را با       اولويت

هاي مربوط به نقش آنان، قابل دسترسي         ها و محدوديت    دهند که با توجه به فرصت       رتبه مي 

 Schwartz and Bardi, 1997; Kohn and)برند  هاي قابل دسترس را باال مي  ارزشنيست و

Schooler, 1983) .ها و ابراز آن براساس جنسيت، تنها  انتظار ما اين است که پذيرش ارزش

هـاي رفتـاري متفـاوت در         ، متفاوت خواهد بـود کـه فرصـت        اي  هاي اجتماعي   در موقعيت 

در واقـع   . هاي متفاوتي بر آنـان اعمـال شـود          و محدوديت دسترس مردان و زنان قرار گيرد       

  .هاي تجربي ديگر است جنسيت در تعامل با مقوله

هاي ارزشي را     هاي جنسيتي مشروط در اولويت      بر اساس چنين ديدگاهي، انتظار تفاوت     

سـن،  : مثل(زندگي  وضع  ها شايد با تفاوت در        طبيعت و گستره اين تفاوت    . خواهيم داشت 
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هـاي زنـان و مـردان         بـين گـروه   ) يالت، وضعيت تأهل و منزلـت اجتمـاعي       قوميت، تحص 

... شود که مطالعه جنسيت با متغيرهاي ديگر، چون سـن و            بنابراين توصيه مي  . متفاوت باشد 

  ).۱۹۹۸پرينس ـ گيبسون و شوارتز، (ترکيب شود 

  

  تحقيقات تجربي
در . قيقات خـارجي اسـت   ها غالباً تح    ها و نگرش    تحقيقات تجربي در زمينه جنسيت، ارزش     

يکـي گـزارش    . طور خاص به اين امر اختصاص يافته است         داخل کشور تنها دو تحقيق به     

گيري از روش کارگـاه پژوهـشي تهيـه شـده             است که با بهره   » جنسيت و نگرش اجتماعي   «

را هاي ارزشي شهروندان تهرانـي        است و ديگري، تحقيقي که رابطه بين جنسيت و اولويت         

هـا    تحقيقات تجربي، تفاوتي براي ساخت ارزشي قايل نيست و تفـاوت          . استمطالعه كرده   

  .شود هاي ارزشي مطرح مي بيشتر در زمينه اولويت

در يـک  ) ۱۹۷۳(کـيچ  ور. تحقيقات انجام يافته در ديگر کـشورها، نتـايج متفـاوتي دارد    

تـرين،    اهميـت   ترين و کـم     هاي مشابهي را مهم     دهد که مردان و زنان ارزش       بررسي نشان مي  

اما آنان تفاوت جنسيتي معنـاداري در اولويـت و اهميـت ارزش نـشان     . اند بندي کرده   درجه

 ١فـدر . مطابقـت دارد  ) اشـتراکي، عمـومي   (دادند که بيشتر با تمايز ابزاري در مقابل اظهاري          

بين دانشجويان  را  ها     ارزش (RVS)روكيچ  هاي    با استفاده از پيمايش ارزش    ) ۱۹۸۷،  ۱۹۸۴(

هـاي جنـسيتي معنـادار در         نتـايج تحقيقـات او بـه تفـاوت        .  اسـت  مطالعه كـرده  يي  استراليا

 ـ اظهاري قابل مطابقت  ، که با تمايز فردي ـ اجتماعي، ابزاري اشاره داردهاي ارزشي اولويت

بر اساس نتايج تحقيق، دريافت امتياز باال بر روي شاخص مردانگي با اولويت دادن به . است

اخذ امتياز باال در زنـانگي، بـا اولويـت          . نامد همبستگي دارد    بزاري مي هايي که فدر، ا     ارزش

  . ـ اشتراکي، همبسته است هاي اظهاري دادن به ارزش

 کشور، به تفاوت جنسيتي ثابت بين فرهنگي، دست       ۹با مطالعه دانشجويان    ) ۱۹۸۸(باند  

 درباره پيمايشي ديگر    اما در .  تفسير کرد  ٢جمع محور /  فردمحور   يافت که آن را به عنوان تمايز      

                                                                 
1. Feather 
2. Agency/Communion 
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  . کشور نيافت۲۱ها، او هيچ تفاوت جنسيتي ثابتي در اطالعات مربوط به دانشجويان  ارزش

وجـو    هاي جنسيتي را در يک زمينه وسيع ارزشي جست          کيچ، فدر و باند فقط تفاوت     ور

هاي مربوط  در خصوص ارزش .هاي خاصي تمرکز دارد کردند و تحقيقات ديگر، بر ارزش

هـاي کـاري ـ سـنتي      هايي انجام شده که هيچ تفاوت جنسيتي، دربـاره ارزش  بررسيبه کار 

 در حالي که زنان، اولويت بيشتري بـراي       . قايل نشده است  ) مثل فرصت براي پيشرفت   (مردان  

 انجام هاي البته بررسي. (Bridges, 1989)داشتند ) مثل کمک به ديگران(هاي سنتي کار  ارزش

ن، با مشاغل داراي اعتبار مشابه، هيچ تفاوت جنسيتي در تأکيـد بـر              شده درباره زنان و مردا    

 بـا توجـه بـه ايـن         .دهد  هاي ارزشي مربوط به کار، نشان نمي        هاي ابزاري، يا اولويت     ارزش

) هاي فردي، مثل جنسيت     نه کيفيت (گيرد که شرايط کار       نتيجه مي ) ۱۹۹۳(ها، تاوريس     يافته

  .اند  چه چيزهايي در کارشان ارزش قائلکننده اين است که افراد، براي مشخص

هاي  بين دانشجويان سال اول دانشگاه، در سالها را  آزمون تغيير ارزش) ۱۹۸۸(فيورنتين 

هاي ارزشي مـردان   دهد که سيستم  هاي او نشان مي     مشاهده.  انجام داده است   ۱۹۸۴ تا   ۱۹۶۹

به ثبات در زمينـه     ) ۱۹۹۵(ني  در مقابل، بيوتل و ماري    . گرايي دارد   و زنان، در طول زمان، هم     

زنان توجه بيشتري به خوشـبختي ديگـران        . هاي جنسيتي، در طول زمان اشاره دارند        تفاوت

تحقيـق  . اي قايـل بودنـد      نشان دادند و براي يافتن هدف و معنا در زنـدگي، اهميـت ويـژه              

برايـت  (هاي جنسيتي نرسيده است       ها با هدف اجتماعي، به نتايج ثابتي دربارة تفاوت          ارزش

شـاپيرو و   . کننـده يـک فرهنـگ در حـال تغييـر باشـد              شايد اين امر منعکس   ) ۱۹۹۴ويت،  

افکــار عمــومي در آمريکاســت، دربــاره در تحقيقــشان، اطالعــاتي کــه ) ۱۹۸۶(ماهيجــان 

هاي جنـسيتي را در مـسائل سياسـتگذاري پـس از       آوري کردند تا شدت يافتن تفاوت       جمع

هاي حمايتي ضد خشونت   آنان زنان نه تنها حامي سياستبر اساس نتايج.  نشان دهند۱۹۷۶

کردند که به دنبـال حفـظ خوشـبختي و            هايي حمايت مي    ها و سياست    بودند، بلکه از برنامه   

آميز، براي مشکالت جامعـه،      هاي مسالمت   حل  زنان همچنين در ارائه راه    . راحتي ديگران بود  

هاي زنـان، مـرتبط       ان، اين تغيير را با جنبش     از مردان بسيار پيشتازتر بودند، شاپيرو و ماهيج       

  .دانستند
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ها، نتـايج چنـد پهلـويي را نـشان       جنسيت و ارزش  درباره  در مجموع، تحقيقات تجربي     

هاي جنسيتي    ، تفاوت كند  را بررسي مي  تر    هاي گسترده   تر که ارزش    تحقيقات قديمي . دهد  مي

هـا را   هاي کمتري از ارزش مجموعهكند؛ در حالي که مطالعات جديدتر که  ثابت را تأييد مي 

هايي از افراد تحصيل کرده و متجانس با پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي بـاالتر مطالعـه     در نمونه

  .هاي معنادار اندکي رسيده است کند، به تفاوت مي

هاي خاص انتخابي،     هاي يک جمعيت خاص و ارزش       به نظر گيبسون و شوارتز، ويژگي     

نـشان  ) ۱۹۸۷(هـاي فـدر    بررسـي . هـا باشـد   ها در يافته فاوتممکن است که مبين بعضي ت   

هـاي    هـاي متجـانس، کمتـر از نمونـه          هاي جنـسيتي، در نمونـه       دهد که بعضي از تفاوت      مي

هـاي متجـانس اسـتفاده        بنابراين مطالعات جديد کـه از نمونـه       . شود  نامتجانس، مشاهده مي  

از آنچه هست، نـشان دهـد يـا         هاي جنسيتي در جمعيت کل را، کمتر          کند، شايد تفاوت    مي

هـاي    آموزي ممکن است کـه تفـاوت        هاي دانشجويي يا دانش     در مقابل، بررسي  . هرگز نبيند 

  .(Wallston and Grady, 1985)جنسيتي را بيش از آنچه هست نمايش دهد 

  

  روش تحقيق
تأثير خصوص  ها، در     ها و نگرش    هاي تحقيقات تجربي موجود در زمينه ارزش        آيا در يافته  

ها، ثباتي وجود دارد يا نه؟ بـراي پاسـخ بـه ايـن پرسـش از                  ها و نگرش    جنسيت بر ارزش  

هـاي    هاي تحقيقات قبلي که جنبـه       فراتحليل براي سنتز يافته   . فراتحليل، استفاده شده است   

هـا اسـت و بـراي تجزيـه و تحليـل              فراتحليل، تحليل تحليل  . رود  مشترک دارد، به کار مي    

ز نتايج به دست آمده از مطالعات و براي يکپارچه کـردن نتـايج          اي بزرگ ا    آماري مجموعه 

شود، بايد بـه مـسائلي        اي براي فراتحليل، انتخاب مي      زماني که فرضيه  . شود  آن، استفاده مي  

  :توجه کرد

  .در دسترس بودن ادبيات معنادار) الف

  .ه باشدهاي متراکم و کنترل نشده نياز داشت فرضيه نبايد به تجزيه و تحليل بررسي) ب

  .عنوان براي ديگران جذاب باشد) ج
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  .بايد نتيجه و آگاهي خاصي از تجزيه و تحليل به دست آيد) د

هاي ادبيات، از جمله      بنيان حضور يک اثر، مشخص کردن اهميت يک اثر و حل تفاوت           

بنابراين محقق در فراتحليل، توجه خود را بـه بنيـان           . شود  علل انجام فراتحليل محسوب مي    

اما مرور ادبيات بايد فراتر از اين رفتـه و          . كند  يک اثر و تخمين اندازه آن محدود مي       حضور  

  .شود هاي مطالعه، سبب قوت اين تأثير مي مشخص شود که کدام ويژگي

يـک  اجـراي   بيشترين استفاده از فراتحليل در مرور ادبيات، کمي بـوده اسـت؛ مراحـل               

  :اند از فراتحليل عبارت

  ريک مورد نظرتعريف رابطه تئو. ۱

 آوري اطالعات در خصوص رابطه مذکور جمع. ۲

 گذاري مطالعات و محاسبه اندازه تأثير آن شماره. ۳

 آزمون توزيع اندازه تأثير و تجزيه و تحليل اثرگذاري متغيرهاي مياني. ۴

  تفسير و گزارش نتايج. ۵

اي ارزشـي   هـ   ها و اولويـت     ها، نگرش   هدف اين نوشتار، بررسي تأثير جنسيت بر ارزش       

  .ها آزمايش شده است ها و نگرش در تحقيقات استفاده شده، رابطه جنسيت با ارزش. است

بنـدي   انتخاب و دسـته  مند    نظامتحقيقات انتخاب شده در فراتحليل، بايد براساس قواعد         

در واقع تحقيقات انتخاب شده بايد نماينـده مطالعـات انتـشار يافتـه باشـد و دربـاره                   . شود

ها و  ها ـ نگرش  وجود هر دو متغير، يعني ارزش. عاتي با کيفيت باال ارائه دهدموضوع، اطال

هـا،    مقالـه . جنسيت، و آزمون رابطه بين دو متغير، معيـار اصـلي انتخـاب تحقيقـات اسـت                

هاي کارشناسي ارشد و دکترا در اين بررسـي، اسـتفاده شـده               نامه  هاي علمي و پايان     گزارش

هاي اخير، قابـل      ها در سال     انجام شده در زمينه مطالعه ارزش      با اينکه تعداد تحقيقات   . است

هـاي فرهنگـي، اجتمـاعي،         مطالعه رابطه بين جنـسيت و ارزش       ۱۶توجه است، اما در کل،      

  ).۱جدول (اند  را بررسي كردهسياسي، اقتصادي و يا مذهبي 
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  ١جدول 
  هاي تحقيقاتي شناسانه پروژه بندي روش طبقه

  عنوان تحقيق  كد
  سال

  قيقتح

  محل

  تحقيق

  ماهيت

  تحقيق

روش 

  تحقيق

هاي مورد  ارزش

  بررسي
  متغيرهاي مستقل

حجم 

  نمونه

۱  

بررسي سلسله مراتب 

ها در ميان جوانان  ارزش

و تأثير بازشدن مرزها در 

  ها تغيير اين ارزش

۸۰  

هاي  شهرستان

گرمسير و 

  شهر مشكين

  كاربردي
  پيمايش

  اي مقايسه

هاي اقتصادي،  نظريه

سياسي، زيباشناسي، 

  اجتماعي و مذهبي

جنس، محل سكونت، 

  تحصيالت
۳۶۵  

۲  

بررسي سلسله مراتب 

هاي دانشجويان  ارزش

هاي علوم  دانشگاه

پزشكي و سير تحول آن 

  در دوران دانشجويي

  ملي  ۷۹
  يابي زمينه

 )پس رويدادي(
  پيمايش

هنري، اجتماعي، 

سياسي، مذهبي، 

اقتصادي، ارزش غايي 

  و ابزاري

سن، جنس، رشته 

حصيلي، مقطع ت

تحصيلي، سال ورود، 

وضعيت تأهل، نوع 

  سهميه، شغل و مذهب

۴۳۰۰  

۳  

هاي  تحليل ثانويه ارزش

اجتماعي و اولويت 

  ارزشي

 تحليل ثانويه  كاربردي  ملي  ۷۸

اولويت ارزشي، پول 

و ثروت، مقام، علم و 

دانش، شهرت، آبرو، 

سالمتي، درستكاري 

ارزش مادي و (

  )فرامادي

، سن، جنس، تحصيالت

  درآمد، وضعيت تأهل
۳۵۴۰  

۴  

هاي ارزشي  مقايسة نظام

نوجوانان با والدين، در 

  شهر قم

  پيمايش  كاربردي  قم  ۸۱

نظري، (ها  نظام ارزش

اقتصادي، زيباشناسي، 

 ...)اجتماعي، سياسي و

  ۹۰۰  جنس و سن

۶  

هاي  سلسله مراتب ارزش

دانشجويان و عوامل 

  اجتماعي مؤثر بر آن

  ايشپيم  كاربردي  تهران  ۸۲

سلسله مراتب 

اقتصادي، (ها  ارزش

اجتماعي، سياسي و 

  )فرهنگي

جنسيت، پايگاه اقتصادي 

ـ اجتماعي، ميزان 

استفاده از وسايل ارتباط 

جمعي، نوع محيط 

آموزشي، ميزان مذهبي 

بودن، سال ورود و 

  خروج از دانشگاه

۳۷۷  

۷  

هاي  بررسي اولويت

ارزشي قشرهاي 

اجتماعي، دربارة 

آموزان  دانش

  هاي مياندوآب بيرستاند

  مياندوآب  ۷۹ـ۸۰
  كاربردي

  بنيادي
  پيمايش

طيف ارزشي 

شخصيتي آلپورت، 

سنجه دوازده ارزشي 

اينگلهارت در سطح 

اجتماعي و سنجه 

چهار ارزشي وي در 

  سطح فردي

قشر ذهني و عيني، 

  رضايت از زندگي
۲۵۲  
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  ١ادامه جدول 
  هاي تحقيقاتي شناسانه پروژه بندي روش طبقه

  وان تحقيقعن  كد
  سال

  تحقيق

  محل

  تحقيق

  ماهيت

  تحقيق

روش 

  تحقيق

هاي مورد  ارزش

  بررسي
  متغيرهاي مستقل

حجم 

  نمونه

۸  
ها،  بررسي آگاهي

  ها و رفتارها نگرش
  نگرش در حوزه  توصيفي  كاربردي  ملي  ۷۳

جنس، سن، سواد، 

  تركيب خانوار،

  وضع

۱۸۰۰۰  

۹  
هاي  ها و نگرش ارزش

  ايرانيان
  پيمايش  بنياديكاربردي  ملي  ۸۳ـ۷۹

هاي  ارزش

اجتماعي، عدالت، 

آزادي، امنيت، 

آسايش و احترام، 

باورها و ترجيحات 

سياسي، دوستي، 

بستگي و  هم

  هنجارهاي

  اجتماعي

جنس، سن، تحصيالت 

  و وضع فعاليت
۱۶۸۲۴  

  پيمايش  بنيادي  تهران  ۸۳  ها ها و ارزش نسل  ۱۰

هاي  گيري جهت

ارزشي، هماهنگي، 

گرايي،  امنيت، جمع

فردگرايي و 

هاي غايي و  ارزش

  ابزاري

جنس، تجربه تاريخي 

نسل، قدرت و موقعيت 

  ساختاري

۱۰۴۹  

۱۱  
جنسيت و نگرش 

  اجتماعي
  كاربردي  ملي  ۸۳

تحليل ثانويه 

با شيوه 

كارگاه 

  پژوهشي

    جنسيت و سن  ها و باورها نگرش

۱۲  
ها  سلسله مراتب ارزش

  نزد جوانان قوچان
  قوچان  ۷۵

  كاربردي

  بنيادي
  ايشپيم

سلسله مراتب 

دانش، (ها  ارزش

تعهد، قدرت و 

  )ثروت

جنسيت، پايگاه 

اقتصادي ـ اجتماعي، 

  هاي مرجع گروه

۱۲  
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  ١جدول 
  هاي تحقيقاتي شناسانه پروژه بندي روش طبقه

 كد
  تعداد

  فرضيه
 تكنيك تجزيه و تحليل آماري  آوري اطالعات تكنيك جمع  گيري تكنيك نمونه  واحد تحليل

  )مقياس الپورت و ورنون(نامه  پرسش  اي تصادفي ـ طبقه  ۱۵ـ۱۸جوانان   ۱۰  ۱
ها، تحليل  مقايسه ميانگين

  دو و اسپيرمن واريانس، كي

  اي نسبي ـ طبقه  دانشجويان  ۱۲  ۲
مقياس الپورت و ورنون (نامه  پرسش

  )كيچوارزش سنج ر

هاي  هاي توصيفي، آماره آماره

تحليل ، Tآزمون (استنباطي 

  )واريانس يكطرفه

  سال و باالتر۱۶افراد   ۱  ۳
استفاده از اطالعات 

  ثانويه

 با نام ۷۳تحقيق انجام شده در سال 

ها و رفتار  بررسي آگاهي، نگرش

  اجتماعي ـ فرهنگي در ايران

  تحليل ثانويه

۴  ۶  
آموزان متوسطه  دانش

  و والدين آنان

اي  تصادفي و خوشه

  اي مرحله چند
  Tمقايسه ميانگين و آزمون   نامه پرسش

۵  

 فرضيه ۱

  اصلي

 فرضيه ۹

  فرعي

آموزان سال  دانش

سوم متوسطه و 

  والدين آنان

اي ـ  خوشه

  اي مرحله چند
  نامه همراه با مصاحبه پرسش

ها، تحليل  مقايسه ميانگين

  واريانس، ضرايب همبستگي

۶  ۱۰  

دانشجويان 

هاي علوم  دانشكده

هاي  انساني دانشگاه

  تهران

  نامه پرسش  تصادفي

 استنباطي ،يهاي توصيف آماره

ضريب همبستگي پيرسون، (

ضريب همبستگي اسپيرمن و 

  )tآزمون 

۷  ۶  
آموزان سال  دانش

  سوم متوسطه

اي ـ  خوشه

  اي چندمرحله
  نامه پرسش

 آمار استنباطي ،هاي توصيفي آماره

 )ها تحليل واريانس، تفاوت ميانگين(

  ــ  ۸
 سال به ۱۶زن و مرد 

  باال

ها،  بندي استان طبقه

ها  دفي شهرانتخاب تصا

و روش احتمالي 

 متناسب با حجم جامعه

  نامه پرسش
  هاي توصيفي  آماره

  دو آمار استنباطي كي

  ــ  ۹
 ساله ۱۴ـ۲۹جوانان 

  ها مراكز استان
  نامه پرسش  تصادفي

  هاي توصيفي آماره

  ها و رگرسيون مقايسه ميانگين

۱۰  ۵  
دانشجويان دانشگاه 

   معلمتربيت
  امهن پرسش اي ـ تصادفي چندمرحله

  ، tاي، آزمون  تحليل خوشه

  واريانستحليل 

  ــ  ۱۱

 سال و ۱۵افراد 

 استان ۲۸باالتر، در 

  كشور

گيري دو  نمونه

اي و  اي ـ خوشه مرحله

  اي چند مرحله

  آمار توصيفي نامه مصاحبه حضوري براساس پرسش
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  ١جدول ادامه 
  هاي تحقيقاتي شناسانه پروژه بندي روش طبقه

 كد
  تعداد

  فرضيه
 تكنيك تجزيه و تحليل آماري  آوري اطالعات تكنيك جمع  گيري تكنيك نمونه  تحليلواحد 

۱۲  ۵  
 ساله ۱۶ـ۶۴افراد 

  تهران
  آمار توصيفي و استنباطي  نامه همراه با مصاحبه پرسش  تصادفي

  سال و باالتر۱۵افراد   ــ  ۱۳
استفاده از اطالعات 

  ثانويه

، ۵۳هاي  تحقيقات انجام شده در سال

  ۸۲ و ۷۴
  يل ثانويهتحل

۱۴  

 فرضيه ۷

 ۴اصلي و 

  فرضيه فرعي

آموزان سال  دانش

چهارم و دانشجويان 

  مراكز تربيت معلم

اي  تصادفي و طبقه

  نسبي
  نامه پرسش

هاي توصيفي و استنباطي  آماره

  )ضرايب همبستگي، رگرسيون(

۱۵  ۶  
آموزان مقطع  دانش

  دبيرستان
  نامه پرسش  اي تصادفي طبقه

، ضرايب tتحليل واريانس، آزمون 

  همبستگي

۱۶  ۴  
زنان و مردان تهراني 

   سال به باال۱۸
  نامه همراه با مصاحبه پرسش اي اي چند مرحله خوشه

هاي توصيفي و استنباطي  آماره

  )واريانستحليل (

  

  ١جدول 
  هاي تحقيقاتي شناسانه پروژه بندي روش طبقه

  نتايج  چارچوب نظري  كد

۱  

  پذيري جامعه

  ازلوسلسله مراتب نيازهاي م

  سلسله مراتب ارزشي آلپورت

هاي هنري، سياسي و اقتصادي  ترند، ولي در ارزش دختران از پسران مذهبي

  .ميانگين کمتري دارند

۲  
شناسي و  هاي فلسفي، روان نظريه

  شناسي جامعه

هاي  ها قرار دارد و به ترتيب ساير ارزش هاي نظري در رأس ساير ارزش ارزش

  .گيرد بي و اقتصادي قرار ميهنري، اجتماعي، سياسي، مذه

  هاي مادي و فرامادي اينگلهارت ارزش  ۳

تفاوت عمده در زمينه . ها وجود ندارد تفاوتي بين زنان و مردان در ترتيب ارزش

است که مردان بيش از زنان براي آن ) پول و ثروت(هاي فرامادي  اهميت ارزش

  .اند اهميت قائل

۴  
  رنونهاي الپورت و و سلسله مراتب ارزش

  نظرهاي مارگارت ميد

  .بين نظام ارزشي مادران و دختران، تفاوت معناداري وجود ندارد

  .بين نظام ارزشي پدران و پسران، تفاوت معناداري وجود دارد

  .بين نظام ارزشي دختران و پسران، تفاوت معنادار وجود دارد

  .بين نظام ارزشي پدران و مادران، تفاوت معنادار وجود دارد

  ريه کنش اجتماعي پارسونزنظ  ۶
ها، تفاوت نسبي در سلسله مراتب  در سطح مقايسه سلسله مراتب ارزش

  .هاي زنان و مردان وجود دارد ارزش
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  ١جدول ادامه 
  هاي تحقيقاتي شناسانه پروژه بندي روش طبقه

  

  نتايج  چارچوب نظري  كد

  پارسونز، اينگلهارت  ۵

ولي دربارة . سران تفاوتي وجود نداردهاي مذهبي، بين پدران و پ در زمينه ارزش

ارزش حجاب بين پسران و دختران . مادران و دختران اين تفاوت چشمگير است

تر  هاي مذهبي بين پدران و پسران، قوي تر شده است، ولي در کل ارزش رنگ كم

  .از مادران و دختران است

و دختران بين پدران و پسران مشترک و بين مادران ) هويت(هاي فرهنگي  ارزش

  .متفاوت است

اعتماد تعميم يافته بين پدران و پسران يکسان و باالست ولي بين مادران و 

  .دختران کمتر است

  نظريه کنش اجتماعي پارسونز  ۶
ها، تفاوت نسبي در سلسله مراتب  در سطح مقايسه سلسله مراتب ارزش

  .هاي زنان و مردان وجود دارد ارزش

۷  

  هايمشناسي معرفت مان ـ جامعه

  ـ تئوري تحول ارزشي اينگلهارت

  ـ تئوري خرده فرهنگ

هاي  هاي نظري و در زنان قشر پايين، ارزش باال و متوسط، ارزش در زنان اقشار

  .مذهبي در صدر است

هاي نظري، و مردان متوسط، ارزش اقتصادي  در مردان اقشار باال و پايين، ارزش

  .گيرد در اولويت قرار مي

۸  
آگاهي، نگرش، عقايد توضيح مفاهيم، 

  عمومي، رفتارهاي اجتماعي ـ فرهنگي

هاي فرهنگي، درآمد و تحصيالت به مراتب بيش از جنس و سن  در نگرش

  .کننده است تعيين

  .هاي جبرگرايانه بين زنان بيشتر رواج دارد انديشه

هاي مربوط به مسائل جوانان و نظريهها  نظريه  ۹
گرش به انقالب اسالمي و نگرش به دختران در هويت ملي، هويت ديني، ن

  .حاکميت، نسبت به پسران وضعيت بهتري دارند

۱۰  
هاي  ساختار چرخشي ارزشنظريه 

  شوارتز

عدالت اجتماعي براي مردان و آرامش دروني براي زنان، باالترين 

  .اولويت را دارا است

حالت ارزشي شبه آنوميک . مردان بيش از زنان به تغييرها تمايل دارند

  .ان مردان و حالت منفعالنه ميان زنانمي

  نظريه عمومي کنش  ۱۱

ها و  در بيشتر موارد، تفاوت چنداني بين زنان و مردان در زمينه ارزش

  .ها وجود ندارد نگرش

  .زنان بيش از مردان به واجبات ديني پايبند هستند

۱۲  
هاي وبر، اينگلهارت،  ترکيبي از نظريه

  ، الزارسفلد و کاتزپارسونز 

  .هاي ديني متوسط رو به باالست يزان پايبندي به ارزشم

  .هاي ديني بين زنان بيش از مردان است پايبندي به ارزش
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  ١جدول ادامه 
  هاي تحقيقاتي شناسانه پروژه بندي روش طبقه

  

  نتايج  چارچوب نظري  كد

۱۳  
  نظريه نسل تاريخي مانهايم

  نظريه فضاي اجتماعي بورديو

هاي غايي و ابزاري، ميانگين پاسخ زنان و  ها و ارزش گيري در جهت

ها بيشتر  تفاوت. ها معنادار است مردان متفاوت و در مواردي، اين تفاوت

  .شود بين زنان و مردان نسل سوم ديده مي

هاي ابزاري، نمره باالتري  زنان در مقايسه با مردان، در زمينه مقوله ارزش

هاي  ينه گرايش به ارتباطمردان نيز در زم. هاي ارزشي دارند در گرايش

هاي رسمي امتياز بيشتري کسب  جهاني، آزادي مدني و قدرت در محيط

  .اند کرده

  هاي مربوط به جنسيت نظريه  ۱۴

هاي سياسي، چندان تفاوتي بين زنان و مردان وجود  در زمينه گرايش

  .ندارد

  .زنان بيش از مردان به فرايض ديني تقيد دارند

  . و جاني کمتري دارندزنان احساس امنيت مالي

۱۵  

  پارادايم پارسنز، در زمينه نظام کنش

  هاي فرهنگ اسالمي ديدگاه

  شناسي اجتماعي روان

  كاركردگراييمارکسيسم و 

زنان . اند زنان نسبت به مردان سلسله مراتب ارزشي را بيشتر پذيرفته

 نسبت به مردان به ميزان بيشتري از نهادهاي فرهنگي تأييد شده، استفاده

  .کنند مي

۱۶  

  نظريه ساختار ارزشي شوارتز

نظريات مربوط به رابطه جنسيت و 

  هاي ارزشي نوع

  .ها قائل هستند زنان اولويت بيشتري براي ارزش

گرا، اقتدارگرا، حادثه جو و خواهان دوستان صميمي هستند،  مردان لذت

گرا و  گرا، صداقت گرا، سالمت گرا، استقالل در حاليکه زنان عدالت

  .گرا هستند اهان جهاني زيبا بوده و بيش از مردان مذهبخو

  

واحد . شود، تحقيقات در سطح ملي يا در يک شهر انجام شده است             چنانچه مشاهده مي  

البته اين . ها است ها و نگرش هاي تحقيقاتي مربوط به ارزش تحليل در اين پژوهش، گزارش

هاي انجام شـده در       ينده تمام پژوهش  تحقيقات، تمام تحقيقات موجود نيست و بنابراين نما       

هـاي    هـا و شـاخص      يکسان نبودن سطوح سنجش، نوع سـؤال      علّت  به  . کشور نخواهد بود  

  .استفاده شده، يکپارچه کردن اطالعات دشوار است
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هايي خواهد بود که از نظر روش شـناختي، معيارهـاي            در اين بررسي، تأکيد بر پژوهش     

من گزارش ترکيب اندازه، تأثير و شدت روابط ارائه شـده           در اين مطالعه ض   . قابل قبول دارد  

حجم نمونه، تکنيک سنجش، واحد تحليـل و ديگـر ابعـاد    : هايي چون در تحقيقات، ويژگي 

  .ها نيز بحث و بررسي خواهد شد پژوهش

  

  مروري بر مباني نظري تحقيقات
يک فرهنگ است و ها به وسيله تمام اعضاي  پذيري بيانگر انتقال ارزش اگرچه جريان جامعه

هـاي خـاص      ارزشبرخـي   هاي مختلف نيز بر اساس اهميتي کـه بـه             شود، گروه   دروني مي 

بر همين اساس الزم است کـه       . هاي ارزشي، متفاوت هستند     گيري  دهند، بر اساس جهت     مي

ها بر مبناي متغير سن       ها و نگرش    به اهميت تفکيک ارزش   . هاي گروهي مطالعه شود     تفاوت

کننده، تـوجهي   ر توجه شده است، اما به جنسيت با عنوان يک متغير تبيين          و تحصيالت بيشت  

  .نشده است

اي   طور خاص، اشـاره     يابيم که تنها دو تحقيق، به       با مرور ادبيات نظري مطالعات، درمي     

). ۱۶، کـد  ۱۳کـد (ها داشته است      ها و نگرش    مختصر، به نظريه رابطه بين جنسيت و ارزش       

ها استفاده    اي در تحليل    يک متغير زمينه  صورت  سيت بيشتر به    در تحقيقات ديگر، متغير جن    

بـا رويکـرد   را هـاي نـسلي    تحقيقـات انجـام شـده در کـشور، بيـشتر تفـاوت       . شده است 

. هاي اينگلهارت نيز، بهـره گرفتـه اسـت    و در اين بين از نظريهبررسي كرده   کارکردگرايانه  

 طور کلي، بـه     توان به   ها را مي   ها و نگرش    بحث پيشينه نظري تحقيقات، در خصوص ارزش      

نظريـه  تـضاد،   نظريـه   ،  )پارسـونز ويـژه نظريـه       بـه (کارکردگرايي  : چهار دسته خالصه کرد   

يـابي اينگلهـارت، و    پذيري و کـم  هاي جامعه هاي ارزشي ـ مادي و فرامادي، فرضيه  تحول

سلـسله  ها به مباحثي چون سلسله مراتب نيازهـاي مـازلو،             در بررسي . نسلي مانهايم نظريه  

اي از تحقيقـات نيـز، فقـط شـامل            پـاره . نيز اشاره شـده اسـت     ... مراتب ارزشي آلپورت و   

  .تعاريف و عقايد عمومي است

. کننـده مـورد توجـه نبـوده اسـت           يک متغير تبيين  مثابه  در بيشتر تحقيقات، جنسيت به      
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متغيـر  بـر مبنـاي     را  هـا     ها و نگـرش     طور خاص ارزش    چنانچه اشاره شد، تنها دو تحقيق به      

هاي ملي انجام شده است،       اي که از سوي دفتر طرح       در مطالعه .  است تفكيك كرده جنسيت  

ستي، تالش در جهـت اثبـات اهميـت         نيشناسي فمي   ترين مضامين جامعه    ضمن بحث از مهم   

کننـدگي    ستي، تبيين نيرويکردهاي فمي . خورد  گر بودن آن به چشم مي       متغير جنسيت و تبيين   

. ورهاي فلسفي، در باب سرشت زنانگي و مردانگي استوار کرده است    مقوله جنسيت را بر با    

بر مبناي باورهاي ياد شده، زنانگي و مردانگي اموري اجتماعي تعيين گرديده؛ اين باور کـه                

جنسيت امري تعيين شده از سوي اجتمـاع اسـت، يعنـي زنـانگي و مردانگـي بـه حـسب                     

 برسـاختگي هويـت زنانـه نيـز         .شـود   مشخصات فرهنگي و اجتماعي خاص، بر ساخته مي       

گردد،   ها به حسب تحوالت اجتماعي و فرهنگي متحول مي          داللت بر آن دارد که اين هويت      

هاي متمايزکننده مردانگـي      توان شاهد تنوع شاخصه     هاي فرهنگي، مي    چنانکه بر اساس تنوع   

  ).۱۴: ۱۳کد (و زنانگي بود 

  

  ها بندي فرضيه طبقه
البتـه در   . شـود   شناسي تحقيق محسوب مـي      اني نظري و روش   ها، پل ارتباطي بين مب      فرضيه

ست، در اين دسته از تحقيقات، هدف پژوهش،        يها، نيازي به ارائه فرضيه ن       برخي از پژوهش  

 درصـد   ۲۵درصـد داراي فرضـيه بـود و در          هـا     مطالعه ۷۵. سازي در پايان کار است      فرضيه

 ۲۰ تـا    ۱ها بين     ضيه داشت، تعداد فرضيه   تحقيقاتي که فر  . اند  اي ارائه نكرده    ها، فرضيه   پروژه

در . انـد   هاي اصلي و فرعي مطـرح شـده         ها، در غالب فرضيه     فرضيه. فرضيه در نوسان است   

توان گفـت     جود ندارد و مي   ها و مباني نظري طرح و       ها، ارتباطي بين فرضيه     برخي از مطالعه  

ن امـر،  يـ که ااست ها، مباني نظري مستقل از مدل و فرضيات تحقيق       در اين دسته از تحقيق    

اي بـا     اي و پيـشينه     ها رابطه بـين متغيرهـاي زمينـه         شتر فرضيه يدر ب .  است ينکته قابل توجه  

بطـه  رابـر   در ايـن بررسـي      . ان شده اسـت   يهاي ارزشي ب    هاي ارزشي و اولويت     گيري  جهت

کننده   ها به صورت متغير تبيين      که در تحقيق  ايم    متمركز شده ها    ها و نگرش    جنسيت و ارزش  

  . شده استياي بررس يا متغير زمينه
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  متغيرهاي تحقيق
ها، متغير وابـسته در ايـن تحقيقـات           ها و نگرش    يابيم که ارزش    ن تحقيقات، درمي  يبا مرور ا  

شتر ايـن  يهدف ب. ده استي گرديو بررس تعريف شده و سنجش    ياست که به شکل متفاوت    

تحقيقات، ارائه اطالعات از وضعيت ارزشي و نگرشي جامعه مورد مطالعـه بـوده اسـت و                 

هاي مختلفي بـه كـار    هاي نگرشي و رفتاري، مقياس گيري   مطالعه نظام ارزشي و جهت     يبرا

ي، اقتصادي و   ها به اجتماعي، سياس     بندي ارزش    درصد تحقيقات، از طبقه    ۵۰حدود  . اند  برده

پس از . ، از نظام کنش بوده استپارسونزبندي  فرهنگي، سود برده است که بيشتر متأثرِ طبقه

هاي مـادي     بندي اينگلهارت از ارزش     بندي الپورت و ورنون از نظام ارزشي و طبقه          آن، طبقه 

است که  بندي اينگلهارت، بيشتر توجه شده        هاي اخير، به طبقه     در سال . و فرامادي قرار دارد   

در  ١هـا  توان، توجه بيشتر به مقياس استفاده شـده در پيمـايش جهـاني ارزش          علت آن را مي   

  .هاي اخير دانست سال

هاي مورد استفاده، يکپارچه کردن  ها و شاخص يکسان نبودن سطوح سنجش، نوع سؤال

هـاي ديگـري      هاي فـوق، از مقيـاس       عالوه بر مقياس  . سازد  اطالعات را، تا حدي دشوار مي     

اده شده  فکيچ و مقياس بريت ويت و النيز در تحقيقات است         وچون مقياس شوارتز، مقياس ر    

  .دهند است که درصد کمتري را به خود اختصاص مي

  

  متغير مستقل
شناسان بـين   جامعه. جنسيت متغير اصلي و مبناي کار در بررسي تحقيقات انجام شده، است      

هاي بيولوژيک و فيزيکي ميـان مـردان و           جنس بر تفاوت  . ندا  لي تمايز قا  ٣ و جنسيت  ٢جنس

هـاي    هـاي شخـصي و روانـي و تفـاوت           زنان داللت دارد؛ در حالي كه جنسيت بر ويژگـي         

شناختي بين زنان و مردان تأکيـد دارد کـه جامعـه آن را              اکتسابي، فرهنگي، اجتماعي و روان    

لي كـه جنـسيت     به عبارت ديگر، جنس به زن و مرد بودن داللت دارد در حا            . كند  تعيين مي 

                                                                 
1. World value survey 
2. Sex  
3. Gender 
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تمـايز بـين    . آيـد   پذيري به دسـت مـي       داللت به زنانگي و مردانگي دارد که از طريق جامعه         

 أهاي ميان زنان و مردان، منش       جنس و جنسيت تمايزي اساسي است، زيرا بسياري از تفاوت         

گيـرد   پـذيري شـکل مـي    بيولوژيکي ندارد و از طريق يادگيري اجتماعي و در جريان جامعه        

  ).۱۷۵: ۱۳۷۳گيدنز، (

از : هاي زنـدگي خواهـد داشـت        به دنيا آمدن پسر يا دختر، پيامد مهمي براي همه جنبه          

ر از  يـ غ. انتظاراتي که ديگران در جامعه از ما دارند تا رفتار ديگران با ما، و رفتار خـود فـرد                  

هر چند در جوامـع     . ن امر در همه جا صادق است      يشود، ا   اي که فرد در آن متولد مي        جامعه

مردانگي و زنـانگي در     ). ۹: ۱۳۷۹گرت،  (شود    هايي از اين دست ديده مي       گوناگون، تفاوت 

 شخـصي، روانـي، اجتمـاعي و        يگيرد و مبتنـي بـر تمايزهـا         پذيري شکل مي    جريان جامعه 

هـاي    ن منجـر بـه تمايزهـا و تفـاوت         يکننده آن است، بنـابرا      فرهنگي است که جامعه تعيين    

  . اهد شدگوناگون بين زنان و مردان خو

علـوم اجتمـاعي،    : هاي مختلف، از جملـه      بحث جنسيت، در تحقيقات گسترده و حوزه      

له ئ دارد و آثـار مختلفـي از جهـت مـس           يارياهميـت بـس   ... شناسي، اقتصاد، سياست و     روان

  .ها و تحقيقات بر جاي خواهد ماند جنسيت، در پژوهش

بـر همـين    . تفاده شـده اسـت    اي اسـ    متغير زمينه مثابه  شتر تحقيقات، از جنسيت به      يدر ب 

سن، تحصيالت، محل سکونت و پايگاه اقتـصادي  : اساس، در کنار متغيرهاي ديگري، چون    

اي با  متغيرهاي زمينهديگر ن رابطه بين جنسيت و يهمچن. ـ اجتماعي، به آن توجه شده است

 سـازي صـورت     بر اساس گمانه  ) بدون استفاده از مدل و مباني نظري      (ها    ها و نگرش    ارزش

ثابت بودن متغير جنسيت، مشکلي در زمينه يکپارچه کردن علّت خوشبختانه به . گرفته است

  .اطالعات وجود ندارد

  

  ارزيابي روش مطالعات
 مطالعات، مطالعاتي اين  به طور کلي    . با بررسي تحقيقات انجام شده، به روش تحقيقات نيز توجه شد          

  .شود محسوب مي بررسي آن، روشي مناسب کمي است و از اين نظر استفاده از فراتحليل براي
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صـديق  (گردد     مطالعه مي  ،در ارزيابي روشي مطالعات، عناصر بنيادين ساختمان پژوهش       

شود کـه سـازمان يـک          مي يبر اين اساس، عناصر و اجزايي بررس      ). ۸۴: ۱۳۷۹سروستاني،  

طرح مسئله،  عنوان تحقيق،   : ن عناصر عبارت است از    يدهد و ا    طرح تحقيقاتي را تشکيل مي    

شناسي تحقيـق، نتـايج تحقيـق و راهكارهـاي تحقيـق             مباني نظري و تجربي تحقيق، روش     

 تحقيـق   ياول از نظر دارا بودن اجزا      :اين بررسي از دو جنبه، قابل توجه است       ). ۸۵: همان(

 مختلـف، کـه از آن بـا         ياز عنوان تا راهكارها بدون توجه به ارتباط و هماهنگي بين اجـزا            

خـواني   سازي و هم دوم، از نظر هم. شود ابي معيارمندي هر جزء از تحقيق ياد مي عنوان ارزي 

همان، بـه   (شود     تحقيق ناميده مي   يسازي عناصر و اجزا     بين اجزاي مختلف، که ارزيابي هم     

 نمره به نسبت ين تحقيقات از نظر رعايت معيارمندي دارايمرور ا). ۴۴  ـ ۶: نقل از دوواس

  .بااليي خواهد بود

شناختي در تحقيقات، به ويـژه در زمينـه نتـايج، کمتـر بـه                 کمبودهاي روش علّت  به  

  .اند اند، دست يافته و آنچه هدف تحقيق ذکر کردهنظري گيري هماهنگ با مباني  نتيجه

انـد، امـا      ، محققان چندين نظريه مطـرح کـرده       ي نظر يدر برخي تحقيقات، از منظر مبان     

ن بين نتايج تحقيق و يو تبيين استفاده شده و همچنها در تحليل  مشخص نيست، کدام نظريه

  .اي برقرار نشده است مباني نظري، رابطه

آن  آوري  درصد مطالعات، غالباً با استفاده از روش پيمايش انجام شده و ابـزار جمـع    ۷۸

 آوري  نامـه، بـه منظـور جمـع         در مواردي نيز از مصاحبه همراه با پرسـش        . استنامه    پرسش

المللـي بهـره      هاي بين   ها، از مقياس    نامه  در تنظيم پرسش  . ه شده است  اطالعات، استفاد 

کـيچ و   وآلپـورت و ورنـون، ر     : هـاي اسـتاندارد، همچـون       توان به مقيـاس     اند که مي    گرفته

  .اينگلهارت، اشاره داشت

نظـري،  :  پرسش است که در آن شش نـوع ارزش         ۴۵هاي آلپورت، شامل      مقياس ارزش 

کـيچ، از   ودر مقياس ر  . شود  ميسنجش  تماعي، سياسي و ديني     شناختي، اج   اقتصادي، زيبايي 

 ارزش غايي و۱۸يک فهرست شامل . شود هاي کوتاه استفاده مي دو فهرست لغت و عبارت  
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شـود در هـر       دهنـدگان خواسـته مـي       از پاسخ .  ارزش ابزاري است   ۱۸فهرست ديگر، شامل    

هاي  از جمله مقياس. بندي نمايند بهها را با توجه به اهميتي که برايشان دارد، رت           فهرست، ارزش 

 گويه ارزشي است و در ۵۶اين مقياس شامل . نامه شوارتز اشاره نمود  توان به پرسش    ديگر، مي 

ها، متعلق به رونالد    يکي ديگر از مقياس   . گردد  ها، بررسي و شناسايي مي       دسته کلي ارزش   ۵آن  

وي بـا تقـسيم     . باشـد    مـازلو مـي    بندي نيازهـاي    که اين مقياس ملهم از طبقه     است  اينگلهارت  

در تحقيقات، يکي از اين     . سنجد  را مي دهندگان    هاي پاسخ   ها به مادي و فرامادي، ارزش       ارزش

هـاي مـورد      البتـه در مقيـاس    . انـد   ها به كار بـرده      ها و نگرش    ها را براي سنجش ارزش      مقياس

، براساس هـدف تحقيـق و       ايران، تغييراتي داده شده که اين تغييرات      وضع  استفاده، با توجه به     

  .ها با وضعيت نظام ارزشي ايران صورت گرفته است مطابق ساختن گويه

هـا، بـه صـورت افزايـشي و           نکته ديگر، در اين تحقيقات، استفاده نکردن از مقيـاس         

 .گـردد   ها غالباً به صورت منفرد و منفک از يکديگر استفاده مي            انباشتي است؛ چون مقياس   

هاي جديـد     ها، از شاخص    نامه  تا به جاي رفع نواقص پرسش     شود    اين امر موجب مي   

  .استفاده شود

  

  هاي تحقيق مرور يافته
هـا و سلـسله مراتـب         هـا، نگـرش     هدف تحقيق حاضر، بررسي رابطه بين جنـسيت، ارزش        

هاي   ها و نگرش    آيا بين ارزش  : ها بود که    ارزشي در مطالعات موجود و پاسخ به اين پرسش        

  توان از فرهنگ زنان صحبت کرد؟ وجود دارد؟ آيا ميمردان و زنان تفاوتي 

هـا نيـز تغييـر        شهيـ رفتارها و اند  ديگر  ها، الگوي عمل افراد است که با تغيير آن،            ارزش

اي در حال تغيير است، ضرورت و نيازِ انطبـاق بـا محـيط، انـسان را طالـب                     جامعه. يابد  مي

هاي اجتمـاعي و      ور زنان در عرصه   هاي اخير، حض    در سال . نمايد  تحول و تغيير فرهنگي مي    

هـا و     دهد کـه زنـان طالـب تغييـر در ارزش            ين امر، نشان م   يا. آموزشي افزايش يافته است   

ل ئجنـسيت موجـب پيـدايش مـسا       . هاي افراد جامعه، به طور خاص خواهنـد بـود           نگرش

در ل، خواهد بود که     ي از آن دال   يکي جنسيتي،   يها  ها و تبعيض    شود که نابرابري    مختلفي مي 
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اي مبتنـي   ن، هر جامعهيهمچن. آورد اي را به وجود مي شتر جوامع، پيامدهاي بسيار گسترده يب

هـاي     کـاري، سـازمان    يهـا   نهادهـا و مؤسـسه    : هاي آن، مثـل     بر نوعي نظام است که حوزه     

هاي ارتباطي و مشارکت اجتماعي و عـضويت در برخـي             اقتصادي، احزاب و حتي فعاليت    

هـا و     ن امـر، نـابرابري    يـ بندي شـده اسـت؛ کـه ا          مبناي جنسيت طبقه   ها، بر   ها و شبکه    گروه

دهد و آنها را هرچه بيشتر بـه دنيـاي            هاي جنسيتي ميان زنان و مردان را گسترش مي          تفاوت

هـاي    گيري تفـاوت    تواند باعث شکل    دهد که مي    اجتماعي متفاوت و متمايز از هم سوق مي       

  .ارزشي در افراد گردد

هاي  نظريه. ز اشاره شديهاي موجود ن ها، به ديدگاه  و ارزشينسيتبا مرور رويکردهاي ج

هاي جنـسيتي قـوي     هاي جنسيتي، تفاوت     نقش يهاي ثابت، عوامل ژنتيکي يا يادگير       تفاوت

براسـاس  . شود که در طول دوره زنـدگي، بـه نـسبت ثابـت اسـت      ها را باعث مي    در ارزش 

هـا    ها وجود نـدارد، بلکـه تفـاوت         ش، هيچ تفاوت جنسيتي واقعي در ارز      نظريهن  ينگرش ا 

هاي جنـسيتي را وابـسته بـه شـرايط             اجتماعي است؛ در نهايت، تفاوت     يها  محصول تعامل 

شود که به موقعيت فرد در ساخت اجتماعي توجـه            زندگي دانسته و تنها وقتي مشخص مي      

 شود يها در بين مردان و زنان بررس ها و نگرش بنابراين الزم است که وضعيت ارزش. گردد

  .ها، آشکار گردد تا تفاوت

بندي متفاوتي از نظام ارزشي ارائه شده است که در بـسياري مـوارد    ها، طبقه   در بررسي 

در چـارچوب عـام   . به چارچوب نظري و يا مقياس مورد استفاده در پژوهش بستگي دارد  

 اقتـصادي، سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي، و         :  خـرده نظـام    ۴نظام اجتماعي و يا جامعـه،       

پول، نفوذ، قدرت و تعهد مطـرح اسـت         :  ارزش محوري  ۴کارکرد اصلي هر يک متناظر با       

: ۱۳۸۴نـژاد،     قاضـي (هاي ابزاري و غايي تقسيم نمود         توان آنها را به دو دسته ارزش        که مي 

فراتحليل مطالعات، در محورهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتـصادي و سياسـي           بنابراين  ). ۲۴۹

  . شود انجام مي
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  هاي فرهنگي ـ اجتماعي و ارزشجنسيت 
هاي ديني، هنري و علمي است و توجه زنان و مـردان              هاي فرهنگي، که شامل ارزش      ارزش

هاي فرهنگي، در تحقيقات، براساس انديشيدن و تفکر، فراگيري علـم             سنجش ارزش . است

. د بود خواه... گرايي و    ديني، عقل  يو دانش، پايبندي به اصول اخالقي، پايبندي به دستورها        

هاي ديني، رابطه معناداري وجود دارد که حاکي از برتـري             بين جنسيت و پايبندي به ارزش     

هاي دينـي از مـردان        به عبارت ديگر، پايبندي زنان به ارزش      . استميانگين نمره براي زنان     

بررسي مطالعات انجـام شـده در سـطح ملـي و در شـهرهاي مختلـف و بـين                    . بيشتر است 

بين شـهر و    باره  در اين   . يانگر وجود رابطه قوي بين اين دو متغير است        هاي مختلف، ب    گروه

  ).۱۱۱: ۱کد(روستا نيز تفاوتي وجود ندارد 
  

  ۲ ـ ۲جدول 
  هاي ديني برحسب جنسيت آزمون تفاوت ميانگين پايبندي به ارزش

  فراواني  جنسيت
ميانگين نمره پايبندي به 

  هاي ديني ارزش
  t Sig  انحراف معيار

  مرد

  زن

۱۷۸  

۱۸۵  

۴/۳۷  

۲/۳۹  

۹۴/۶  

۵/۶  
۵۵/۲-  ۰۱۱/۰  

  

هاي ديني، تفاوت معناداري بين دختران و پسران و مردان            در زمينه پايبندي به ارزش    

نتايج تحقيق بـين    . ندهاي مذهبي پايبند    زنان بيش از مردان به ارزش     . و زنان وجود دارد   

آمـوز بـيش از      دهد که گرايش مـذهبي دختـران دانـش          آموزان دبيرستاني نشان مي    دانش

  ).۱۵کد (پسران است 
  

  ۲ ـ ۳جدول 
  )۱۵کد (تحليل واريانس جنسيت با گرايش مذهبي 

  فراواني  جنسيت
ميانگين گرايش 

  مذهبي
  F Sig درجه آزادي  انحراف معيار

  زن

  مرد

۱۰۳  

۲۱۶  

۱۴۷  

۱۳۵  

۶۲/۱۴  

۰۱/۱۲  

۱  

۳۵۳  
۸۱/۸  ۰۰۰/۰  
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ي زنان در سـه نـسل    شود که اعتقاد مذهب     هاي مختلف، مشخص مي     با مقايسه نسل  

، ۱۲/۸ و براي مـردان      ۶۸/۸ها، ميانگين براي زنان       بين نسل اولي  . بيش از مردان است   

هـا، بـراي       و بين نـسل سـومي      ۲۶/۸ و براي مردان     ۶۹/۸ها براي زنان      بين نسل دومي  

ها معنادار اسـت؛ يعنـي        تفاوت، بين نسل سومي   . است ۷۴/۷ و براي مردان     ۲۳/۸زنان  

تـر اسـت    مردان اين نسل قويدر مقايسه با     بين زنان نسل سومي،      هاي مذهبي   گرايش

  ).۳۰۷: ۱۲کد (

مقايسه اطالعات موج  . رفتار ديني نيز وجود دارد    خصوص  تفاوت بين زنان و مردان در       

 بـه ايـن سـو،       ۱۳۵۳دهد که از      هاي ايرانيان، نشان مي     ها و نگرش    اول و دوم پيمايش ارزش    

به طوري کـه مـردان بـه شـکل     . يضه نماز، فاصله افتاده است   ميان زنان و مردان در اداي فر      

  ).۱۳کد (خوانند  قابل توجهي، کمتر از زنان، هميشه نماز مي
  

  ۲ ـ ۴جدول 
  )۱۳کد (چقدر به خواندن نماز پايبند هستيد؟ 

  ۱۳۸۲  ۱۳۷۹  ۱۳۵۳  سال

    زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد

  هميشه

  گاهي اوقات

  به ندرت

۸۲  

۱۲  

۶  

۸۴  

۱۰  

۶  

۳/۷۶  

۵/۱۴  

۱/۹  

۴/۸۶  

۹/۸  

۶/۴  

۶/۶۳  

۸/۱۹  

۵/۱۶  

۷/۷۵  

۳/۱۵  

۹/۸  

۱۳۶/۰ = V    ۰۰۰۰/۰ = Sig  ۸۴۷/۳۰۸= ۲X    ۱۳۷۹ 
  

۱۳۹/۰ = V    ۰۰۰۰/۰ = Sig  ۹۲۹/۸۷= ۲X    ۱۳۸۲  
 

ن امـر   يـ هاي ديني، با نظام آموزشي ديني مرتبط است، که ا           پايبندي بيشتر زنان به ارزش    

از جمله اين موارد    . شود  تري اعمال مي    قيدقشتر بوده و با نظارت      يدر مورد زنان و دختران ب     

ز از دختـران    يـ در عرف اجتمـاعي ن    . توان به حجاب و به سن تکليف دختران اشاره کرد           مي

نتايج جـدول بيـانگر آن      ). ۴کد  (انتظار بيشتري دارند که به اخالقيات پايبندي، داشته باشند          
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ن رخداد بـين مـردان بـيش از          فريضه نماز مواجهيم، که اي     اداياست که با کاهش تدريجي      

  .استزنان 

له بـه  ئايـن مـس  . هاي ديني هستند   چنانچه اشاره شد، زنان بيش از مردان پاييند به ارزش         

 سنتي، صادق اسـت و تفـاوتي در ايـن زمينـه بـين               ي ديندار يها  گرايشخصوص  ويژه در   

ن، اما در زمينه دينـداري عرفـي امـر خـصوصي بـودن ديـ              . هاي مختلف، وجود ندارد     نسل

نتـايج متفـاوت اسـت    ) دينداري به قلب پاک، و يا کفايت اعتقاد به خداوند در امر دينداري           

گيرنـد، بـين نـسل        گرچه مردان نسل اول و دوم در اولويـت قـرار مـي            ). ۱۳ و کد    ۱۲کد  (

نتـايج تحقيقـات   ). ۱۲کـد  (ز داراي ميانگين دينداري عرفي بيشتري هستند       يها زنان ن    سومي

 که مردان بيش از زنان با اين امر که دينداري به قلب پاک است ـ حتي  ملي بيانگر آن است

  ).۲۸: همان(ند ا م ـ موافقياگر نماز نخوان

ها و رفتارهاي اجتمـاعي ـ فرهنگـي در ايـران      ها، نگرش تحقيق توصيفي بررسي آگاهي

ني ل به تفاوت بين زنان و مردان در خصوص رفتارهاي دي          ي، تنها موردي است که قا     )۸کد  (

پرداخت فطريه،  : نتايج اين تحقيق حاکي از آن است که در زمينه رفتارهاي ديني مثل            . است

دعا و نيايش، رفتن به مجالس مذهبي، رفتن به دعاي کميـل و خوانـدن نمـاز جماعـت در                    

 بين دو گـرده، در      يتفاوت اصل ). ۳۹۳: ۸کد(مسجد، تفاوتي بين زنان و مردان وجود ندارد         

تفاوت اين پژوهش و    ). ۳۸۸: همان(يوع بسيار بيشتري ميان زنان دارد       نذر کردن است که ش    

فرايض ديني توجـه    اداي  در مطالعات ديگر، به     . ديگر مطالعات نتيجه نوع سنجش آن است      

  . در اين باره مطرح نشده استيشده است اما در اين پژوهش، پرسش

نتايج تحقيقات  هاي هنري و نظري، يکسان نيست و          نتايج تحقيقات در خصوص ارزش    

آموزان شهر قم، حاکي از آن است که پـسران و             تحقيق انجام شده بين دانش    . متفاوت است 

اين امـر، بيـانگر   .  نظري، هنري و مذهبي، تفاوت معنادار دارند  يهاي ارزش   دختران در مؤلفه  

). ۱۸۲: ۴کـد   ( متفاوت پسران و دختران در اين سه حوزه ارزشي اسـت             يهاي ارزش   پايگاه

ز بيـشتر   يهاي مذهبي ن    تر از پسران هستند و تفاوت در ارزش         ان در هر سه حوزه قوي     دختر
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  . هاي مذهبي تفاوت معنادار وجود دارد بين پدران و مادران تنها در زمينه ارزش. است

هـاي نظـري      بيانگر آن است که پـسران در زمينـه ارزش         ) ۵(نتايج ارائه شده در جدول      

و )  منظـر تجربـي، انتقـادي، خردگرايانـه و روشـنفکرانه           عالقه شديد به کشف حقيقت از     (

هاي هنري  در مقابل، تفاوت ميانگين ارزش. هاي مذهبي، متفاوت از مادرانشان هستند ارزش

ن تأکيد بر شکل و توازن، لذت بردن از هر تجربه و ارزيابي آن بر حـسب ظرافـت،     يشتريب(

مادران و دختـران  . رانشان معنادار است  هاي مذهبي دختران با پد      و ارزش ) نوايي  تقارن و هم  

تحقيق ). ۱۸۹: ۴کد  (هاي ارزشي يکساني هستند       نظري و مذهبي، داراي نظام    دربارة مسائل   

انجام شده بين دانشجويان نيز تفاوت بين زنان و مـردان در زمينـه هنـري و مـذهبي نـشان                     

  است ۵۱/۳۹دان   و براي مر   ۵۲/۴۱هاي هنري براي زنان       ميانگين ارزش ) ۲کد  . (دهد  مي

)۰۰۱/۰ = sig  ،۵۲/۴۱ = t( .  هاي مذهبي، ميانگين براي زنـان و مـردان بـه             در زمينه ارزش

) علمـي (امـا در زمينـه نظـري   .  )sig ،۸۱/۹ = t = ۰۰۱/۰(اسـت  ۸۲/۳۷ و ۴۲/۴۰برابر ترتيب 

  .)sig ،۷۶/۰ = t = ۴۴/۰ (شود  بين اين دو گروه، مشاهده نميتفاوت معناداري

هاي فرهنگي، فراگيري علم و دانش، اولويت اول دانشجويان را تـشکيل   شدر زمينه ارز 

تفاوت نداشتن ) ۶کد . (دهد و تفاوت معناداري بين دختران و پسران مشاهده نشده است مي

صـورت برخـورداري از      بين دانشجويان بيانگر اين است کـه در       ) علمي(هاي نظري     ارزش

  .ن و مردان وجود نخواهد داشتهاي زنا هاي مساوي، تفاوتي در ارزش فرصت
  

  ۲  ـ۵جدول 
  )۴کد (هاي فرهنگي  آزمون تفاوت ميانگين ارزش

  هاي جفتي تفاوت

  فاصله اطمينان

  هاي فرهنگي ارزش  ۹۵%
  ميانگين

  انحراف

  معيار

  خطاي

  معيار
  باال  پايين

t df  Sig  

  پسران 

  و

  پدران

  نظري

  هنري

  مذهبي

۸۱/۱-  

۳۶/۰-  

۷۷/۰-  

۶۹/۴  

۶۶/۳  

۱۴/۳  

۳۷/۰  

۲۹/۰  

۲۵/۰  

۶۳/۲-  

۹۴/۰-  

۲۷/۱-  

۱۵/۱-  

۲۱/۰  

۲۷/۰-  

۰۶/۵-  

۲۴/۱-  

۰۷/۳-  

۱۵۶  

۱۵۶  

۱۵۶  

۰۰۰/۰  

۲۲/۰  

۰۰۳/۰  
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  ۲  ـ۵جدول ادامه 
  )۴کد (هاي فرهنگي  آزمون تفاوت ميانگين ارزش

  

  هاي جفتي تفاوت

  فاصله اطمينان

۹۵%  
  هاي فرهنگي ارزش

  ميانگين
  انحراف

  معيار

  خطاي

  معيار
  باال  پايين

t df  Sig  

  پسران 

  و

  مادران

  نظري

  هنري

  مذهبي

۱/۱-  

۱۳/۰  

۸۹/۰-  

۵/۳  

۲/۳  

۰۹/۳  

۲۸/۰  

۲۵/۰  

۲۵/۰  

۶۶/۱-  

۳۸/۰-  

۳۸/۱-  

۵/۰-  

۶۳/۰  

۴/۰-  

۹/۳-  

۵/۰  

۶۲/۶-  

۱۵۶  

۱۵۶  

۱۵۶  

۰۰۰/۰  

۶/۰  

۰۰۰/۰  

  دختران

  و

  مادران

  نظري

  هنري

  مذهبي

۷/۰-  

۹۵/۰  

۰۲/۱-  

۶۵/۴  

۴۲/۳  

۸/۳  

۴/۰  

۳/۰  

۳۳/۰  

۵/۱-  

۳۷/۰  

۷۲/۰-  

۸۶/۱  

۵۴/۱  

۵۶/۰-  

۷۳/۱-  

۲۲/۳  

۲۷/۰-  

۱۳۲  

۱۳۲  

۱۳۲  

۰۸/۰  

۰۰۲/۰  

۷۸/۰  

  دختران

  و

  پدران

  نظري

  هنري

  مذهبي

۷/۰-  

۹۲/۰  

۲/۱-  

۶۵/۴  

۴۲/۳  

۴/۳  

۴/۰  

۳/۰  

۲۸/۰  

۴/۱-  

۳۲/۰  

۲۴/۱-  

۸۶/۱  

۵۴/۱  

۵/۰-  

۷۷/۱-  

۰۱/۳  

۹/۳-  

۱۳۲  

۱۳۲  

۱۳۲  

۰۷/۰  

۰۰۳/۰  

۰۰۴/۰  

  

يت خانواده، صـداقت، خيرخـواهي، نظـم اجتمـاعي،          امن(هاي اجتماعي     در زمينه ارزش  

تفاوت معناداري بين زنان و مردان وجود       ) گرايي  دوستي و انسان    رعايت قانون، تأکيد بر نوع    

آمـوزان، مؤيـد     هاي مختلف دانشجويان و دانش       گروه يبررس). ۴ و کد    ۶، کد   ۱۱کد  (ندارد  

تنهـا در   ). ۶، کـد    ۲، کد   ۱کد(ت  هاي اجتماعي بين دو گروه اس       نبود تفاوت در زمينه ارزش    

 که در اين تحقيق  است  هاي اجتماعي دختران و پسران معنادار          تفاوت ارزش  ،ها  يکي از تحقيق  

 و بـراي    ۲۶/۴۰ميانگين گزارش شده براي دختـران دانـشجو         : نيز تفاوت بسيار اندک است    

  ).۴کد ( باشد مي ۸۳/۴۰پسران دانشجو 

هاي اجتماعي، تفاوتي      و پدران در زمينه ارزش     اگرچه بين پسران و دختران و مادران      

هـاي اجتمـاعي، تفـاوت        وجود ندارد، اما پسران و دختران با والدينشان در زمينه ارزش          

تفاوت پسران با پدر و مادرشان بيش از تفاوت دختران با والدينشان است    . معنادار دارند 

  ).۶جدول (
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  ۲  ـ۶جدول 
  )۴کد (اعي هاي اجتم آزمون تفاوت ميانگين ارزش

  هاي جفتي تفاوت

  %۹۵ فاصله اطمينان
  هاي ارزش

  ميانگين  اجتماعي
  انحراف

  معيار

  خطاي

  باال  پايين  معيار

t df  Sig  

  پسران و

  پدران
۴۵/۱-  ۲/۴  ۳۶/۰  ۱۱/۲-  ۷۹/۰-  ۳۳/۴-  ۱۵۶  ۰۰۰/۰  

  پسران و

  مادران
۶۴/۲-  ۴۴/۴  ۳۵/۰  ۳۴/۳-  ۹۴/۱-  ۴۵/۷-  ۱۵۶  ۰۰۰/۰  

  دختران و

  رانپد
۸۲/۰  ۷۲/۴  ۳۸/۰  ۱۶/۰  ۲۵/۱  ۰۲/۲  ۱۳۲  ۰۴/۰  

  دختران و

  مادران
۸۴/۰  ۷۲/۴  ۴۱/۰  ۱۸/۰  ۶۵/۱  ۰۶/۲  ۱۳۲  ۰۴/۰  

  

در بعـضي از  . ستيـ هاي اجتماعي، در تمام تحقيقات به يـک صـورت ن        سنجش ارزش 

مقام، شهرت، آبرو، درستکاري، علم و      : هاي اجتماعي، شامل مواردي چون      ها، ارزش   تحقيق

در مقايسه زنان و مردان، اهميـت مقـام بـراي           ). ۳، کد   ۸کد   (استت و سالمت    دانش، ثرو 

زنان، بيش از مردان است، هر چند در صحنه اجتماع، امکانات مردان براي کسب مقام بيشتر 

ل هـستند  يـ در مقابل مردان براي شهرت و ثـروت اهميـت بيـشتري قا            ). ۳۶۳،  ۸کد  (است  

برو، درستکاري، علم و دانش و سالمت، تفاوت آ: مواردي چونخصوص در ). ۳۶۵: همان(

  .معناداري بين زنان و مردان وجود ندارد

 يهاي اجتماعي غيرمادي، بـين هـر دو گـروه، دارا            در مقايسه بين زنان و مردان، ارزش      

  ).۳کد (اهميت است 

  ۲ ـ ۷جدول 
  )۳کد (اولويت ارزشي مردان و زنان 

  قامم  پول و ثروت  درستکاري  سالمتي  آبرو جنسيت

    مهم  مهم تاحدي  مهم مهم تاحدي  مهم مهم تاحدي  مهم مهم تاحدي  مهم مهم تاحدي

  زن

  مرد

۲  

۱/۲  

۶/۹۷ 

۸/۹۷ 

۱/۲  

۲  

۵/۹۷  

۸/۹۷  

۸/۳  

۷/۳  

۴/۹۵  

۲/۹۵  

۹/۶۱  

۳/۶۶  

۴/۲۳  

۴/۲۷  

۹/۵۴  

۲/۵۴  

۲/۲۶  

۶/۲۲ 
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شود که زنان و مردان اهميـت يکـساني    مشخص مي ) ۶(با توجه به نتايج جدول شماره       

پـس از  . ل هـستند يآبرو، سالمتي و درستکاري قا :  فرامادي، چون  يهاي اجتماع   رزشبراي ا 

دهد کـه     مقايسه زنان و مردان نشان مي     .  چون پول و ثروت و مقام قرار دارد        ييها  آن، مقوله 

 چون  ييها  مقايسه درصدها در زمينه مقوله    . ها براي هر دو گروه، يکسان است        ترتيب ارزش 

% ۲/۲۶(انـد     تر شمرده   دهد که زنان نسبت به مردان، مقام را مهم           مي مقام، پول و ثروت نشان    

در حالي كه در صد بيشتري از مردان براي پول و ثروت، اهميت بيشتري              %) ۶/۲۲در مقابل   

  .اند ل شدهيقا

هـا اسـتفاده      سنجش ارزش براي   ١ها، مقياس بريت ويت و ال       ها و ارزش    در تحقيق نسل  

 گوناگون را در قالـب دو     يها  ت ويت و ال، ترکيبي از نظريه      مقياس بري ). ۱۲کد  (شده است   

گيـري از يکـديگر    ايـن دو جهـت  . دهد  گيري اصلي يعني امنيت و هماهنگي ارائه مي         جهت

: همـان (کيچ قرار دارد    وهاي ابزاري و غايي ر     سازي اوليه ارزش    مستقل بوده و بر پايه مفهوم     

گيـرد کـه      تمـاعي، زمـاني شـکل مـي       هاي اج   در توضيح مقياس آمده است که ارزش      ) ۲۵۲

وقتي کـه اهـداف، متوجـه    . گيري اهداف به سمت اجتماع ملي يا جامعه جهاني باشد         جهت

بررسـي نتـايج ايـن      . گيرد  هاي فردي شکل مي     ها و اهداف فردي باشد، ارزش       فرد، خواسته 

گيري اهداف به سمت اجتماع ملي، ميانگين کـسب           دهد که در زمينه جهت      تحقيق نشان مي  

شـود،    ها وقتي با متغير نسل کنتـرل مـي          اين تفاوت . است زنان بيش از مردان      يشده از سو  

البتـه وقتـي زنـان و مـردان         . دهنده تفاوت معنادار ميان زنان و مردان نسل سوم اسـت            نشان

هـاي جهـاني و عمـومي     هـايي کـه بـه عرصـه     تر با هم مقايسه شوند، مردان در ارزش      دقيق

 مثال مواردي چون سودمندي ارتباطـات       يبرا. اند  يشتري کسب کرده   ب يگردد، امتيازها   برمي

. هاي رسمي بين مردان بيش از زنان، تأکيد و پذيرش داشته است             جهاني و قدرت در محيط    

  ).۱۲کد (نيز بين مردان و زنان نسل سوم تفاوت معنادار وجود دارد مورد در اين 

گرايي، خانواده و ازدواج  خانوادههاي  هاي اجتماعي، ارزش  ها و نگرش    در بررسي ارزش  

مطالعات ملي، بيانگر تغييـر در نگـرش زنـان و مـردان در خـصوص               . نيز توجه شده است   

                                                                 
1. Braithwaite and Law 
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  .استتصميم گيرنده اصلي در خانواده 

، درصد قابل توجهي از زنان و مردان،        ۱۳۵۳در سال   ) ۸(با توجه به نتايج جدول شماره       

 مقايسه زنان و مردان، زنان تا حـدودي کمتـر از     در. دانستند  پدر را تصميم گيرنده اصلي مي     

، حاکي از ۱۳۷۴نتايج در سال ). ۱۳کد (دانند  يمردان پدر را تصميم گيرنده اصلي در خانه م

تـصميم گيرنـده اصـلي      %) ۱۷(و تمام افـراد     %) ۵/۳۵(پدر  %) ۳۷(آن است که زن و شوهر       

پژوهش سـال  ). ۹۸: ۸کد (هد د  اند که کاهش قدرت مرد در خانواده را نشان مي           مطرح شده 

البته نتايج بيانگر آن است که مردان بـيش از          .  بيانگر توجه بيشتر به نقش هر دو است        ۱۳۸۲

  ).۱۸: ۱۳کد (مان باور دارند وأزنان به اين نقش ت
  

  ۲  ـ۸جدول 
  ۱۳۸۲ و ۱۳۷۴، ۱۳۵۳هاي  گيري در خانواده، بر حسب جنسيت، در سال نظام تصميم

 

  ۱۳۸۲  ۱۳۷۴  ۱۳۵۳  تصميم گيرنده

    زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد

  پدر

  مادر

  هم پدر و مادر با

  پسر ارشد

  دختر ارشد

  شوهر

  زن

  زن و شوهر با هم

  )تمام افراد بزرگ(همه اعضا 

  )ديگر(ساير افراد 

  نامشخص

۷۹  

۶  

  

  

  

  

  

  

۱۶  

۱  

۶۵  

۱۶  

  

  

  

  

  

  

۲۱  

۲  

  

  

  

  

  

۸/۳۶  

۴/۴  

۹/۳۶  

۴/۱۸  

۴/۲  

۲/۱  

  

  

  

  

  

۳/۳۴  

۱/۹  

۲/۳۷  

۷/۱۵  

۲  

۷/۱  

۳/۳۲  

۹/۳  

۳/۱۰  

۱/۲  

۱/  

۷/۷  

۱  

۱۹  

۵/۲۳  

۴/۱۶  

۲/۶  

۵/۸  

۵/۲  

۷/  

۷/۲۳  

۶/۴  

۴/۲۳  

۱/۱۴  

۱۳۷۴          X ۳۰۲/۳۵ = N2          ۰۰۰/۰ = sig  

۱۳۸۲                 ۳۱۳/۰ = V           ۰۰/۰ = sig 
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زنـان بـيش از   . شود ده مييدر زمينه الگوي تقسيم کار در خانواده نيز تغيير در نگرش، د         

هـاي   مقايسه نتـايج تحقيقـات در سـال   . ان معتقد به کارکردن زنان بيرون از خانه هستند    مرد

 باور به کار کردن زنان بيـرون از         ۱۳۸۲ و   ۱۳۷۹هاي    متفاوت، حاکي از آن است که در سال       

خانه در ميان زنان و مردان افزايش يافته است و فاصله باورهاي زنان و مردان نيز کمتر شده      

  ).۱۳کد (است 

در . در برخي از تحقيقات، بحث هويت و رابطه آن با جنسيت نيز بررسي شده است            

دهـد کـه در    ها نشان مي بررسي انواع هويت، سنتي، انقالبي، مدرن، ملي و ديني، بررسي   

 هويت انقالبـي، ميـانگين    دربارة  . زمينه هويت سنتي، تفاوتي بين زنان و مردان وجود ندارد         

 در ضمن، مردان، ميانگين بيشتري. د و اين اختالف معنادار است براي مردان بيش از زنان بو     

در مجمـوع   . اند، اما تفاوت، معنـادار نيـست        نسبت به زنان در هويت مدرن کسب کرده       

زنان و مردان نسل سومي در مقايسه با زنان و مـردان نـسل اول و دوم، خـود را کـامالً                      

  .دانند مدرن مي

 آمده براي مـردان نـسل اول و دوم بـيش از             هويت ملي، ميانگين به دست    خصوص  در  

هـا، زنـان و       در مقايسه بين نـسل    . زنان نسل اول و دوم است، اما اين تفاوت معنادار نيست          

شود که تفاوت     در مقايسه زنان و مردان مشخص مي      . مردان جوان هويت ملي کمتري دارند     

بيش از مردان نسل سوم     در واقع زنان نسل سوم      . بين زنان و مردان نسل سوم، معنادار است       

  ).۱۲کد (ورزند  کنند و عشق مي به ايراني بودن خود افتخار مي
  

  ۲ ـ ۹جدول 
  )۱۲کد (تحليل واريانس شاخص هويت ملي، برحسب جنسيت، بين سه نسل 

 Sig  مرد  زن  نسل
  ۱۰۱/۰  ۹۱/۷  ۵۱/۷  اول

  ۲۵۲/۰  ۸۱/۷  ۵۸/۷  دوم

  ۰۱۳/۰  ۷۸/۶  ۱۲/۷  سوم

  ۱۷۸/۰  ۱۵/۷  ۳۰/۷  جمع کل
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مطالعـه  ). ۱۲کـد  (در زمينه هويت ديني، بين زنان و مردان تفاوت معناداري وجود دارد   

دهد که دختران در زمينه هويت دينـي و           ي، نشان م  يل جوانان ايران  ئوضعيت، نگرش و مسا   

  ).۹کد  (ملي وضعيت بهتري نسبت به پسران، دارند 

  

  هاي اقتصادي جنسيت و ارزش
 :هايي چـون    هاي اقتصادي را با مقوله      شد، ارزش بررسي  ادي  هاي اقتص   در تحقيقاتي که ارزش   

آوري پول و ثروت، سود، استقالل مـالي و رفـاه زنـدگي               استقالل مالي، تأمين معاش، جمع    

. هاي اقتصادي براي مردان بيش از زنان است         ها، ميانگين ارزش    شتر مطالعه يدر ب . اند  سنجيده

؛ يعنـي ارزش    اسـت  ۵۸/۲۴گين نمره پسران     و ميان  ۶۱/۲۲ميانگين ارزش اقتصادي دختران     

به عبـارتي، پـسران     .  صدم کمتر از ارزش اقتصادي پسران است       ۹۷/۱اقتصادي بين دختران    

، مـورد در ايـن    . ل هـستند  يـ هاي اقتـصادي قا     نسبت به دختران اهميت بيشتري براي ارزش      

  ).۱کد (تفاوتي بين شهري و روستايي بودن وجود ندارد 
  

  ۲ ـ ۱۰جدول 
  )۴کد (هاي اقتصادي   تفاوت ميانگين ارزشآزمون

  هاي جفتي تفاوت

  %۹۵فاصله اطمينان 
  هاي ارزش

  ميانگين  اقتصادي
  انحراف

  معيار

  خطاي

  معيار
  باال  پايين

t  df  Sig  

  ۰۹/۰  ۲۸۸  ۷۱/۱  -۷۷/۰  -۸۵/۲  ۳۸/۰  -  ۶۴/۰  پسران و دختران

  ۰۰۴/۰  ۲۸۹  ۹۲/۲  ۹۹/۰  ۱۹/۰  ۲۰/۰  ۴۶/۳  ۵۹/۰  پدران و مادران

  

هـاي اقتـصادي را بـين پـسران و             نتايج آزمون تفاوت ميـانگين ارزش      ۱۰جدول شماره 

ن است که بين پسران و دختران تفاوت        ينتايج چن . دهد  دختران، و پدران و مادران، نشان مي      

 و  ۲۶/۲۰ميانگين ارزش اقتصادي براي پسران      . هاي اقتصادي معنادار نيست     شاخص ارزش 

 ،ها، اين تفـاوت بـين ميـانگين دو گـروه             تفاوت يبا وجود بعض  . است ۶۱/۱۹براي دختران   

هـاي پـدران و مـادران در ميـانگين ارزش             تفـاوت گـروه   . عوامـل تـصادفي اسـت     حاصل  
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توان نتيجه گرفت که پدران و مادران پايگاه ارزشي ـ اقتـصادي    اقتصادي معنادار است و مي

  .دارندمتفاوتي 

هاي اجتماعي که با استفاده از   در تحليل ثانويه ارزشهاي مادي و فرامادي بررسي ارزش

ها و رفتار اجتماعي فرهنگي        با نام بررسي آگاهي، نگرش     ۷۳آمار تحقيق انجام شده در سال       

دهد که درصد بيشتري از مردان نسبت به زنان به پول و              در ايران انجام شده است، نشان مي      

  ).۳کد (دهند  يت ميثروت اهم

شـده  تحقيق انجام   . دهد  شده بين دانشجويان نتايج متفاوتي نشان مي      مطالعات انجام   

 اولويت  هاي اقتصادي،   دهد که در زمينه ارزش       نشان مي  ،هاي تهران   بين دانشجويان دانشگاه  

دهنـد؛ در حـالي كـه        هايي چون استقالل مـالي و تـأمين معيـشت مـي             بيشتري به ارزش  

ه هر وسيله، آخرين اولويت آنـان را        آوري پول و ثروت و سود، ب        هايي چون جمع    ارزش

هـا در حـد تـأمين     گونـه ارزش   دهد که اين نشانه توجه دانـشجويان بـه ايـن            تشکيل مي 

در اين زمينه تفاوت معناداري بين دختران و پسران مـشاهده نـشده             . استنيازهاي آنان   

  ).۶کد (است 
 

  ۲ ـ ۱۱جدول 
  )۲کد (يت هاي اقتصادي، بر حسب جنس آزمون تفاوت ميانگين ارزش

  مرد  زن
  جنسيت

  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين
t  Sig 

  ۰۰۱/۰  ۶۳/۹  ۵۸/۶  ۹۰/۳۸  ۰۳/۶  ۸۴/۳۶  هاي اقتصادي ارزش

  

هـاي دانـشجويان      دهـد کـه ارزش      ينتايج تحقيق ديگري را نشان م     ) ۱۱(جدول شماره   

هـاي   ادار در ارزشنتـايج بيـانگر وجـود تفـاوت معنـ       . اسـت را بررسي كرده    علوم پزشکي   

بـر اسـاس نتـايج ايـن پـژوهش،          ). ۲کـد   ( بين دانشجويان دختـر و پـسر اسـت           ،اقتصادي

  .ندا ليهاي اقتصادي، قا دانشجويان پسر، اهميت بيشتري براي ارزش

. دهـد   يبررسي رضايت از اوضاع مالي، در شناخت نگرش زنان و مردان به ما يـاري مـ                
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) ۱۲جـدول   (هـاي ايرانيـان       ها و نگرش    اي ملي ارزش  ه  مقايسه نتايج به دست آمده از طرح      

  ).۸ و کد ۱۳کد (دهد  يرضايت مالي زنان را بيش از مردان نشان م
  

  ۲ ـ ۱۲جدول 
  )۱۳کد (هاي مختلف  رضايت از اوضاع مالي، بر اساس جنسيت، در سال

  ۱۳۸۲  ۱۳۷۹  ۱۳۵۳  سال

    زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد

  ناراضي

  تاحدي راضي

  راضي

۲۰  

۵۶  

۲۳  

۲۰  

۵۲  

۲۷  

۲/۱۳  

۱/۴۵  

۶/۴۱  

۳/۱۰  

۶/۴۵  

۵/۴۳  

۶/۲۲  

۶/۳۷  

۸/۳۹  

۱۶  

۳۵  

۴۹  

۹۰/۶ = X2          ۰۰۰/۰ = sig          ۱۳۷۹  

۱۰۴/۰ = V          ۳۹۲/۴۹ = X2          ۰۰۰/۰ = sig           ۱۳۸۲  

  

ر د: بـراي مثـال   . ل اقتصادي نداشـته باشـند     ئاين امر بدان معنا نيست که زنان توجهي به مسا         

بـه نظـر شـما هـر يـک از         «: ها به پرسـش     هاي ايرانيان، بررسي جواب     ها و نگرش    تحقيق ارزش 

دهد که گرانـي   نشان مي » کنم، تا چه اندازه در جامعه، جدي و مهم است؟           مشکالتي که اشاره مي   

مـردان  % ۶/۹۲زنـان و    % ۷/۹۳. ترين پديده جامعه از نظر زنان و مردان بوده است           و بيکاري، مهم  

  ).۱۱کد (اند  له جامعه دانستهئترين مس مردان، بيکاري را مهم% ۵/۹۴زنان و % ۱/۹۳ي و گران

هـا و رفتارهـاي اجتمـاعي ـ فرهنگـي در ايـران،        هـا، نگـرش    پژوهش آگاهييبا بررس

بررسـي  . گرايي در جامعه، ميان مردان اندکي بيش از زنـان اسـت            يابيم که اهميت پول     درمي

مخالف و % ۸/۶مردان » د موافقيد که اين روزها همه دنبال پولند؟تا چه ح«ها به سؤال  پاسخ

قدر نيست که  ها آن اما تفاوت. اند موافق بوده% ۷۶مخالف و % ۵/۸موافق و ميان زنان % ۶/۷۸

نگـرش دربـاره ميـزان موفقيـت        در خـصوص    ). ۳۱۷: ۸کـد   (رابطه آماري معنـادار باشـد       

کنند، امـا بـر       يد مي يان بيش از زنان اين نظر را تأ       ثروتمندان نيز نتايج بيانگر آن است که مرد       

  ).۳۱۹: همان(اساس آزمون آماري، رابطه ميان اين دو متغير نيز معنادار نيست 
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  هاي سياسي جنسيت و ارزش
جوانـان  درباره  در تحقيقاتي که    . ستيهاي سياسي و جنسيت، يکسان ن        ارزش يجه بررس ينت

هاي سياسي دختـران و پـسران         فاوت معنادار بين ارزش   ، به ت  اند  مطالعه كرده آموزان   و دانش 

  .ها در يک جهت نبوده است اشاره شده است، اما اين تفاوت

هـاي    ميانگين ارزش . هاي سياسي، معنادار است     تفاوت پسران و دختران در زمينه ارزش      

دربـارة  ). ۴کـد   (۷۶/۱۵ در مقابـل  ۹۸/۱۶سياسـي بـراي دختـران بـيش از پـسران اسـت،       

 سياسي بين پدران و مادران اختالف معناداري مشاهده نشده است، که ايـن امـر                هاي  ارزش

هـاي سياسـي اسـت     ارزشدر زمينـه   به نسبت مشابه پدران و مادران،       يگوياي پايگاه ارزش  

  ).۱۳جدول (
  

  ۲ ـ ۱۳جدول 
  )۴کد (هاي سياسي  آزمون تفاوت ميانگين ارزش

  هاي جفتي تفاوت

  هاي سياسي ارزش  %۹۵فاصله اطمينان 
  انگينمي

  انحراف

  معيار

  خطاي

  باال  پايين  معيار

t df  Sig  

  ۰۰۳/۰  ۲۸۸  ۰۳/۳  -۴۳/۰  -۲  ۴/۰    -۲۱/۱  پسران و دختران

  ۵۶/۰  ۲۸۹  ۵۸/۰  ۶۲/۱  -۸۸/۰  ۶۳/۰  ۷۹/۱۰  ۳۷/۰  پدران و مادران

  

جود هاي سياسي، تفاوت معناداري بين آنان و با مقايسه پسران و والدين، در زمينه ارزش

دختـران،  . هاي سياسي متفاوت از والدينـشان هـستند         قت، پسران داراي ارزش   يدر حق . دارد

ميـانگين  ). ۴کد ( از مادران خود دارند   يگيري متفاوت   هاي سياسي، جهت    ارزشدرخصوص  

 و بـراي    ۹۸/۱۶، بـراي دختـران      ۷۶/۱۷، براي مادران    ۱۳/۱۸هاي سياسي براي پدران       ارزش

هـاي    دهـد کـه دختـران در زمينـه ارزش           ها نـشان مـي      سه ميانگين مقاي.  است ۷۶/۱۵پسران  

تـر اسـت      گيري آنان به والدينـشان نزديـک        ن جهت يسياسي، وضعيت بهتري دارند و همچن     

ل جوانان ايران نيز نگرش دختران به انقالب        ئدر خصوص وضعيت، نگرش و مسا     ). همان(

  ).۹کد (اسالمي و حاکميت، بهتر است 
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هـاي سياسـي      ، گرچه تفاوت در ارزش    مطالعه كرده جوانان  درباره  در تحقيق ديگري که     

در ايـن تحقيـق،     . شده، اما نتيجه با تحقيقات ديگـر، متفـاوت اسـت          تأييد  دختران و پسران    

تفاوت ميانگين دختران با پسران . است دختران، کمتر از پسران   يميانگين کسب شده از سو    

  ).۱کد (ست ن تفاوت، معنادار نيياما ا.  است۸۶/۱برابر 

هـاي سياسـي،      يابيم کـه در زمينـه ارزش        هاي تهران، درمي    با مطالعه دانشجويان دانشگاه   

امنيت جهاني، مالي و آزادي بيان، عمل و انديشه بيشتر از، نيروي : هايي چون توجه به ارزش

 از سـوي ديگـر، در حـالي كـه      اسـت و  دفاعي قوي و مبارزه با تهاجم فرهنگـي بيگانگـان           

نمايـد و   هاي سوم و چهارم را اشغال مي       حق انتقاد و اعتراض به دولت، اولويت       :هاي  ارزش

هـا    ميـانگين . ساالري و شرکت در انتخابات ملي، در پايين جدول قرار دارد            هاي مردم   ارزش

دختران اهميت . دهد  نشان مي هاي سياسي، تفاوت معنادار بين زنان و مردان           در سطح ارزش  

هاي   ند که نشانه عالقه به افزايش مشارکت در عرصه        ا  لياسي قا هاي سي   بيشتري براي ارزش  

  ).۶کد(سياسي است 

) ۲کـد   (هاي علوم پزشکي انجـام شـد          ج تحقيق ديگري که بين دانشجويان دانشگاه      ينتا

 و بـراي    ۱۰/۴۱هـاي سياسـي بـراي پـسران، برابـر             نتايج بيانگر آن است که ميانگين ارزش      

، sig = ۰۰۱/۰ (شاهده شده بين دو گروه معنادار اسـت     تفاوت م . است ۲۵/۳۹دختران برابر   

۰۶/۶ = t( . جه تحقيقات دانشجويان، نشان از نتيجه تفاوت جامعـه آمـاري مـورد             يتفاوت نت

  .مطالعه دارد

هـاي زنـان و مـردان اسـت نـشان        مطالعات انجام شده در سطح ملي که درباره نگـرش         

ر مـردم بـراي حکومـت، ميـزان         ظ ن ي و أاهميت ر (هاي سياسي     دهد که در زمينه نگرش      مي

هاي قانوني، باور بـه آزادي انتقـاد از حکومـت و اعتمـاد بـه                  آزادي فعاليت احزاب و گروه    

در ). ۲۳ ــ  ۲۴: ۱۳کـد   (تفاوت چنداني بين زنان و مردان وجود نـدارد          ) نهادهاي حکومتي 

 امنيـت و    هـر دو گـروه    . زمينه ترجيحات سياسي نيز تفاوتي بين زنان و مردان وجود ندارد          

  ).۱۱کد (اند   دانستهيل کشورئترين مسا رفاه را مهم

در زمينه آگاهي سياسي، تعداد نمايندگان شهر در مجلس و مدت رياست جمهـوري در    
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آگـاهي از   دربـارة   البتـه   . ل سياسي اسـت   ئمسادرباره  ايران، نتايج بيانگر آگاهي بيشتر مردان       

ادار نيست، اما در زمينه طول مدت رياسـت          تفاوت مشاهده شده معن    ،تعداد نمايندگان شهر  

اطالعات مردان در اين مورد باالتر از زنـان اسـت           ميزان  دهد که     يجمهوري، نتايج، نشان م   

  ).۴۷۱: ۸کد (

آمـوزان و     هاي سياسي بين زنان و مـردان جـوان، دانـش            ها و نگرش     ارزش ،در مجموع 

در برخـي از    . يقات يکسان نيست  اما اين تفاوت در تحق    . دانشجويان، تفاوت معناداري دارد   

ل يـ هـاي سياسـي قا    تحقيقات، زنان و در بعضي ديگر، مردان اهميت بيـشتري بـراي ارزش            

شود و  ده نميي دياي نامتجانس است، تفاوت جه تحقيقات، در سطح ملي که نمونهينت. اند شده

  .يا تفاوت ناچيز است

  

  جنسيت و سلسله مراتب ارزشي
هاي دانشجويان در سطح مقايسه، تفاوت نسبي بـين           تب ارزش جنسيت و سلسله مرا   دربارة  

هـاي    ارزش«دختران و پـسران، در اولويـت اول و دوم           ). ۱۴جدول  (دو جنس وجود دارد     

در حـالي كـه     . اما در اولويت سوم و چهارم، متفاوت هستند       . ندا  مشابه» اجتماعي و فرهنگي  

سي و اقتـصادي اسـت و اولويـت         هاي سيا   اولويت سوم و چهارمِ دختران، به ترتيب ارزش       

ايـن امـر تـا حـدودي بـه تفـاوت            . اسـت هاي اقتصادي و سياسي مـرتبط         پسران به ارزش  

  ).۶کد (گردد   جامعه از هر يک از اين دو گروه، باز مييهاي جنسيتي و انتظارها نقش
  

  ۲ ـ ۱۴جدول 
  )۶کد (ها، بر اساس جنسيت  سلسله مراتب ارزش

  پسران  دختران
  اولويت

  ميانگين  سلسله مراتب ارزشي  ميانگين  ه مراتب ارزشيسلسل

  اولويت اول

  اولويت دوم

  اولويت سوم

  اولويت چهارم

  هاي اجتماعي ارزش

  هاي فرهنگي ارزش

  هاي سياسي ارزش

  هاي اقتصادي ارزش

۶۳/۴  

۴۴/۴  

۲۹/۴  

۲۲/۴  

  هاي اجتماعي ارزش

  هاي فرهنگي ارزش

  هاي اقتصادي ارزش

  هاي سياسي ارزش

۵۴/۴  

۳۹/۴  

۲۶/۴  

۱۶/۴  
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 است يهاي فرامادي براي دانشجويان دختر و پسر، نکته قابل توجه  اهميت بيشتر ارزش  

ها بين دختران و پسران، به ترتيب عبارت است           سلسله مراتب ارزش  ). ۱۵، کد   ۱، کد   ۶کد(

در رتبـه   ) نظري(ارزش مذهبي اولويت اول، ارزش اجتماعي در رتبه دوم، ارزش علمي            : از

تصادي در رتبه چهارم، ارزش سياسي در رتبه بعـد از آن و ارزش هنـري در                 سوم، ارزش اق  

  ).۱کد (آخرين اولويت قرار دارد 

دانـش، تعهـد،    (هاي چهارگانـه      زنان جوان نسبت به مردان جوان، سلسله مراتب ارزش        

بـه عبـارتي، زنـان، ارزش مـدارتر از مـردان            ). ۱۴کد  (اند    شتر پذيرفته يرا ب ) قدرت و ثروت  

  .هستند

با . دهد  سلسله مراتب ارزشي دختران، پسران و والدين را نشان مي         ) ۱۵(جدول شماره   

هاي غيرمادي براي دختران، مادران و پدران اهميت بيـشتري            توجه به نتايج جدول، ارزش    

 سلسله مراتب ارزشي دختران. در اولويت است) مادي(دارد و براي پسران، ارزش اقتصادي 

اين امـر نتيجـه انتظارهـاي    . ادران و پدران مشابهت بيشتري داردبا سلسله مراتب ارزشي م   

نتايج تحقيقاتي کـه بـر اسـاس نظريـه سـاختار ارزشـي       .  جامعه از دختران و پسران است 

بـر  . ها قايل هـستند     دهد که زنان اولويت بيشتري براي ارزش        شوارتز انجام يافته، نشان مي    

هاي ارزشـي متفـاوت بودنـد         دان در اولويت  اساس نتايج اين دسته از تحقيقات، زنان و مر        

  ).۱۶، کد ۱۰کد (
  

  ۲ ـ ۱۵جدول 
  )۴کد (هاي فرزندان و والدين  سلسله مراتب ارزش

  پدران  مادران  پسران  دختران  اولويت

  اولويت اول

  اولويت دوم

  اولويت سوم

  اولويت چهارم

  اولويت پنجم

  اولويت ششم

  ارزش مذهبي

  ارزش نظري

  ارزش هنري

  يارزش اقتصاد

  ارزش اجتماعي

  ارزش سياسي

  ارزش اقتصادي

  ارزش نظري

  ارزش هنري

  ارزش مذهبي

  ارزش اجتماعي

  ارزش سياسي

  ارزش مذهبي

  ارزش نظري

  ارزش اجتماعي

  ارزش اقتصادي

  ارزش هنري

  ارزش سياسي

  ارزش مذهبي

  ارزش نظري

  ارزش اقتصادي

  ارزش هنري

  ارزش اجتماعي

  ارزش سياسي
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  جمع بندي
تـأثير  خـصوص    در   ،هاي تحقيقـات تجربـي      ن پرسش که آيا براساس يافته     براي پاسخ به اي   

  . وجود دارد يا نه؟ از فراتحليل استفاده شديها ثبات ها و نگرش جنسيت بر ارزش

هـاي جنـسيتي در       در زمينـه تفـاوت    نظريـه   و تجربي، سه دسته     نظري  بر اساس ادبيات    

ي يگرا ها که بر ذات    ثبات تفاوت ي  ها  نظريهبراساس  . توان مطرح کرد    هاي ارزشي مي    اولويت

هاي جنـسيتي،     ها، مبتني است، عوامل ژنتيک يا يادگيري نقش         يا رويکردهاي يادگيري نقش   

  .ماند ها بود که در طول زندگي به نسبت ثابت مي هاي جنسيتي در ارزش تفاوتعلّت 

کـنش  ست، رويکردهاي ساختارگرايي و     يهاي جنسيتي ن    که معتقد به تفاوت   هايي    نظريه

ها وجود ندارد؛  متقابل دارد و نظرشان بر اين است که هيچ تفاوت جنسيتي واقعي در ارزش         

رويکـرد  .  اجتمـاعي اسـت  يها شود، ساخته تعامل   بلکه هر آنچه به عنوان تفاوت مطرح مي       

زنـدگي خواهـد بـود و زمـاني         وضع  هاي جنسيتي وابسته به       توافقي معتقد است که تفاوت    

 .وقعيت فرد در ساخت اجتماعي توجه گرددشود که به م مشخص مي

هـاي علمـي و       هـا، گـزارش     هاي اسـتفاده شـده در ايـن بررسـي، شـامل مقالـه               مطالعه

اگر چه تعداد تحقيقات انجام شـده در زمينـه   . هاي کارشناسي ارشد و دکترا است      نامه  پايان

 مطالعه رابطـه    ۱۶هاي اخير، قابل توجه است، اما به طور کلي، در             ها در سال    مطالعه ارزش 

را بررسـي  هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتـصادي و يـا مـذهبي             بين جنسيت و ارزش   

هايي بود که از نظـر روش شـناختي، معيارهـاي             در اين بررسي، تأکيد بر پژوهش     . اند  كرده

  .قابل قبول داشت

کننده، در تحقيقات توجه نشده است و جنـسيت           يک متغير تبيين  مثابه  به جنسيت به    

در فراتحليل اين تحقيقات، زنان و مردان در زمينـه          . اي دارد   يشتر نقش يک متغير زمينه    ب

در هـا و      تفـاوت در ميـزان گـرايش و پـذيرش ارزش          . ها تفاوتي ندارنـد     پذيرش ارزش 

 اجتمـاعي و فرهنگـي جامعـه      اوضـاع   توان آن را نتيجه       سلسله مراتب ارزشي است که مي     

هـايي مـشاهده      ها تغييرها و تفـاوت      جتماعي، در ارزش  ااوضاع  در واقع با تغيير     . دانست

  . شود مي
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دهـد کـه در زمينـه         هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي نشان مي         بررسي ارزش 

گردد، زنان بيش از  هاي ديني برمي  هاي فرهنگي، تفاوت زنان و مردان به حوزه ارزش          ارزش

اي نظري و علمي، تفاوت معناداري بين       ه  در ارزش . هاي ديني پايبند هستند     مردان به ارزش  

بيـشتر بـين   انـد   را بررسـي كـرده   هاي علمي     البته تحقيقاتي که ارزش   . دو گروه وجود ندارد   

هاي يکـسان،   نظر گرفتن فرصت در نتيجه با در. آموزان انجام شده است    دانشجويان و دانش  

هـاي اقتـصادي،      رزشدر زمينـه ا   . تفاوتي در زمينه ارزشي با توجه به جنسيت وجود نـدارد          

البته رفاه و امنيت بـه يـک انـدازه          . ندا  ليهاي اقتصادي قا    مردان اهميت بيشتري براي ارزش    

تـرين مـشکل جامعـه        براي زنان و مردان مهم بوده اسـت و هـر دو گـروه گرانـي را مهـم                  

در برخـي از تحقيقـات، دختـران و در          . هاي سياسي، يکسان نيـست      ج ارزش ينتا. اند  دانسته

اين تفاوت، نتيجه   . ل هستند يهاي سياسي قا    ديگر پسران، اهميت بيشتري براي ارزش     برخي  

  .سن، سطح تحصيالت و منطقه زندگي است: هاي ديگري چون ويژگي

البته . ها تغيير يافته است     در خصوص کار زنان و تقسيم کار خانگي نيز باورها و نگرش           

نگرش مثبت بـه حـضور زنـان در         . تاساين تغيير هم براي زنان و هم براي مردان، مطرح           

البتـه  . اين تغيير بين مردان قابل توجه بوده است       . جامعه بين هر دو گروه افزايش يافته است       

تغييرهـا در حـوزه     .  اتفاق افتاده اسـت    يبايد توجه داشت که اين تغيير بيشتر در حوزه نظر         

  .رفتار، نياز به تحقيق و بررسي دارد

. دهنده ثبات و تغيير در طول زمـان اسـت          ها، نشان   نه ارزش مقايسه زنان و مردان در زمي     

نـد بـا   ا ليـ هـاي مـذهبي قا    ارزشي که زنان و مردان برا     ي مثال در زمينه اهميت بيشتر     يبرا

هـاي    تفاوت زنـان و مـردان در زمينـه ارزش         . مينوعي ثبات در اولويت ارزشي مواجه هست      

اما اين به معناي ثبـات  . ري آنان استپذي اجتماعي و جامعه اوضاع  مذهبي و اقتصادي نتيجه     

اين . ها بيانگر تغيير در طول زمان است نتايج مطالعه. ها نيست هاي جنسيتي در ارزش   تفاوت

  . استتر شدن نگرش مردان و زنان  تغيير در جهت نزديک

ها بـسيار نـاچيز بـوده         دهد يا تفاوت    تحقيقات ملي، تفاوتي بين زنان و مردان نشان نمي        

در بررسـي   . دهـد    خارجي نشان مي   يها  يري است که بررس   يله برخالف مس  ئ مس اين. است
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هـاي    هـاي جنـسيتي، در نمونـه        شود که بعـضي از تفـاوت        تحقيقات خارجي، مشخص مي   

دهد که    يمطالعات انجام شده در ايران، نشان م      . هاي نامتجانس است    متجانس کمتر از نمونه   

يان دختر و پـسر و يـا بـه عبـارت ديگـر نـسل                آموزان و دانشجو    ها بيشتر بين دانش     تفاوت

شـود بيـانگر       ملي نيز وقتي نتايج با متغير سن کنترل مي         يها  يدر بررس . ها بوده است    سومي

هاي دانشجويي    به عبارتي در تحقيقات انجام شده با نمونه       . استتر    ها بين زنان جوان     تفاوت

هاي ارزشـي، معنـادار       ينه اولويت ها در زم    آموزي و بين زنان و مردان جوان، تفاوت         و دانش 

آن هـم   (ها بين زنان و مـردان         هايي را در زمينه برخي ارزش       اگرچه مطالعات، تفاوت  . است

هـاي    قدر نيست کـه بتـوان از تفـاوت         دهد، اما اين تفاوت آن      نشان مي ) زنان و مردان جوان   

 مـستلزم   هاي جنسيتي ثابت،    وجود تفاوت . جنسيتي ثابت و يا شکاف جنسيتي صحبت کرد       

هـاي    نبـود تفـاوت   . اسـت هاي زنـان و مـردان         هاي جنسيتي بين تمام گروه      مشاهده تفاوت 

گرايان و رويکرد توافقي مطابقت  هاي خاص، بيشتر با رويکرد کنش متقابل جنسيتي در زمينه

دهد که در صـورت       يآموزي و دانشجويي نيز، نتايج نشان م        هاي دانش   حتي بين گروه  . دارد

در . ها بين دو گـروه وجـود نـدارد          هاي برابر، تفاوتي در زمينه ارزش        فرصت برخورداري از 

له ئسياسـي اجتمـاعي و مـس      اوضاع  توان از سويي نتيجه دوره زندگي،         ها را مي    واقع تفاوت 

  .  جنسيتي دانستيها ها و تبعيض نابرابري
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  نگرش جنسيتي زنانبررسي 

  

 تحـصيلي،   هـاي گونـاگون      در عرصه  در موقعيت زنان  اکنون  ها و تحوالتي كه       با دگرگوني 

 روز بـه روز اسـتوارتر و        رخ داده اسـت، اعتقـاد و ايمـان زنـان          ...  امكانات شـغلي و    ،كار

 مرد يـا زن  هاي ها محكوم تفاوت  به اين اصل كه سرنوشت و آينده انسان        گردد  تر مي   راسخ

  . نيستبودن

هاي   عوامل بيولوژيكي و تفاوتکنندباور  توان از زنان انتظار داشت كه امروزه ديگر نمي

كند، بلكه اعتقاد راسخ آن است كه هـر فـرد             جسماني، سرنوشت و تقدير افراد را تعيين مي       

نـد و زن    ا   هم متفـاوت   باسازد و افراد بشر     ب سرنوشت خود را     ،ها  بنابر استعدادها و توانايي   

اي    هـيچ جامعـه     مـردم   امـروزه ديگـر    ،از سوي ديگر   .ست ا ها  تنها يكي از اين تفاوت    ن  بود

) دهنـد   كه زنـان نيمـي از آن را تـشكيل مـي           ( را   وري از نيروي كار      بهره نيشتريب توانند  يمن

كـه از حـضور و      ) زن(حتي امروزه گاه فقـدان ايـن عنـصر خـالق اجتمـاع              . بگيرندناديده  

تصويري كه زن در جامعـه      . ست ا  هويدا يبه خوب ه نشده است    خالقيتش بهره چنداني گرفت   

 به وجود آمده    ، مردان ياز سو هاي دور      هنوز همان تصويري است كه از گذشته       ،امروز دارد 

. جاد گرددي اهاي مشترك وسيله مردان و زنان به طور مشترك و براي هدف هبنکه يا نه ،است
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زنان سركوب شده ) نمود خاصي داشته استکه در هر جامعه (در دوران جامعه پدرساالري 

از  برتـري و كنتـرل زنـان         ،جويي  در اين دوران شاهد سلطه    . شدند  آور تلقي مي    و حتي زيان  

 تجزيـه و    ،فنـاوري هـا،    سـازمان تمـام   . ميهـست  اجتماعي   يها   تصميم شتري ب  مردان در  يسو

 گـرفتن جـنس دوم       با تكيه بر يك جنس و بدون در نظر         ،هاي اين دوران    ها و برنامه    تحليل

خـانواده   هـاي بعـد و در پايـان هـزاره           امـا در دوره   . )۱۳۷۷ويليامـسون،   (انـد     طراحي شده 

ناپذير و به هم بسته دگرگـون   پدرساالر، سنگ بناي پدرساالري به واسطه فرايندهاي جدايي     

  عبـارت  ،نيروهاي محرك اين فراينـدها    . شود   به چالش خوانده مي    ،شدن كار و آگاهي زنان    

هاي تكنولوژيكي در توليدمثل نوع بشر        پيدايش اقتصاد اطالعات جهاني، دگرگوني    : از است

شرکت انبوه زنان در كارهاي . يسمين زنان و نهضت چند بعدي فم  يها  هو سيل نيرومند مبارز   

زني آنان در برابر مردان شده و مشروعيت سلطه مردان را   درآمدزا باعث افزايش قدرت چانه

  .)۱۷۶: ۱۳۸۰كاستلز، (خانواده تضعيف كرده است آور  در مقام نان

 گسـستن از    ،سـازد   فرايندي كه اين دگرگوني را خالصه و متمركز مي        به عقيده کاستلز،    

مهمي كه علّت .  در اين نظام آغاز شده است، در سراسر دنيا  هاتغيير. خانواده پدرساالر است  

رگوني در اقتصاد و بازار كـار كـه          دگ .۱:  عنصر ۴توان اقامه كرد تركيب       براي اين منظور مي   

 دگرگوني تكنولوژيـك در     .۲. هاي تحصيلي براي زنان دارد      پيوند نزديك با پيدايش فرصت    

ها در فرهنگ   انتشار سريع انديشه.۴ .جنبش فمينيسم گسترش .۳. شناسي، داروسازي زيست

ور بيش از    حض ، برخالف نيستييهاي فم    اين عناصر منجر به آن شد كه انديشه        .جهاني است 

تـأثير   .دگردور    يك قرن در دنيا، امروزه در زمان ما نمود بيشتري يافته و همانند آتشي شعله              

دهنده نيرومندي   موج تكان، بر روابط دو جنس،نيسميخصوص فم ههاي اجتماعي و ب نهضت

ايجاد كرد كه دگرگوني ساختار خانواده، هنجارهاي جنسي و حتي دگرگون شدن شخصيت 

  ).۱۳۸۰کاستلز،  (داشترا در پي 

نيسم رويكردي است كه در چند دهه اخير در محافـل دانـشگاهي و علمـي جهـان                  يفم

هايي را پديد  ها و موافقت  آن شكل گرفته و مخالفت بر محور مطرح شده و مباحث بسياري      

، هاي مطـرح شـده   ها و مخالفت توان گفت كه بسياري از موافقت   ت مي أآورده است؛ به جر   
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 يكـي آنكـه بـين     : اين مـدعا دو دليـل دارد      .  نيست ن امر يا درك درست     براساس آگاهانه و 

 وفاق حاصل نشده است     ، اصول و مباني اين مباحث     ،اهدافدرباره  هاي جهان نيز      نيستيفم

و بـه   اسـت   شخـصي     از انگيزه سياسي و يـا      ي ناش ها، بيشتر   و دوم آنكه موافقت و مخالفت     

در كنـار  . شـود  فرهنگي نگريسته مي     ـ  اجتماعيامر يكمثابه  به فقطل و مباحث زنان ئمسا

ي بسياري هم وجود دارد كه تحليل ا يهها، مباحث حاش هاي متفاوت در طرح نظريه اين زمينه

كنـد؛ موضـوعاتي      هاي بيـشتري مواجـه مـي        نيستي را در سراسر دنيا با پيچيدگي      يل فم ئمسا

 زنـان، سـنت و مدرنيـسم و         هاي جنسيتي، مباحث هويتي     همچون جنس و جنسيت، كليشه    

  .شود نيسم ميي وارد فم،هاي علوم مختلف ل ديگري كه از حوزهئمسا

هـاي     تفـاوت  ،نيستي براي طرح مباحث مربـوط بـه زنـان         يهاي فم   اما نقطه شروع نظريه   

 اي كه برخي از مـؤثرترين       گونه   به ؛هاي ميان زن و مرد بوده است        جنسيتي و نابرابري و تبعيض    

با جهـاني شـدن     .  با همين رهيافت صورت گرفته است      ،نيستي شد يريه فم خدماتي كه به نظ   

هاي زنان براي كـسب برابـري و رواج عـدالت در              تبعيض عليه زنان و تالش بيشتر نهضت      

 مثـال بـه     يا زنان اتفـاق افتـاد؛ بـر       باحثمدربارة   تغيير نگرش در مباحث اجتماعي       ،جامعه

ل ئش و رويكردي متفاوت از گذشته بر مسا نگرانگري، بجاي زن  كارگيري مفهوم جنسيت به   

 مشكالت زنان در متن روابط اجتماعي ميان زن و مـرد  کاوشزنان است كه محور بحث را      

طـرح   ييهـا   هيـ  نظر ،گيري از همين دسـتاويزها      با بهره نيز  پردازان    نظريه. كند  جو مي و  جست

جـاد تحـوالتي در     ها را مطـرح كـرده و هـدف نهـايي آن اي              كه در اصل اين نابرابري    كردند  

روابـط در   بررسـي   «ها    ماركسيست »تبعيض جنسي «هاي ليبرال    نيستيفم. وضعيت زنان بود  

راديكال  نيسمي فم »نظام پدرساالري «نيستي روانكاوانه   يهاي فم    نظريه »چارچوب نظام اجتماعي  

  .اند  را نقطه آغاز بحث خود انتخاب كرده»هاي اجتماعي و جسمي  خشونت،ستمگري«

اي كه تحت تأثير مدرنيتـه در         عمده يها تغيير ، برخالف پدرساالرييگر، نظام   داز سوي   

هنـوز   اسـت،    دنيا حاصل شده و منجر به تغيير بافت جامعه از سنتي به سوي مدرن گرديده              

توان تأثير مدرنيته را ناديده  البته نمي. )۱۳۸۰کاستلز، (است هم نظام غالب بسياري از جوامع 

هـاي جنـسيتي در حـال          كليـشه  ، حال توسعه و صـنعتي جهـان       كشورهاي در در  . انگاشت
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سـت از    ا نيسم به عقيده برخي نويسندگان عبـارت      ي در چنين وضعيتي جوهر فم     ؛است تغيير

زدايـي از   گاهي با تصديق برابري زن و مـرد و از ايـن رو جنـسيت    : باز تعريف هويت زنان   

  بـرعكس بـا تـصديق       كـامالً  ، و در مـوارد ديگـر       اسـت  هاي زيستي و فرهنگـي      تفاوت

منابع كمال انساني   مثابه  هاي زنانه به     ذاتي زنان كه غالباً با بيان برتري روش        يها  تخصوصي

 ،نيـسم اسـت   يفمجنـبش   بنابراين، وجه مشترك بنيادي كه زيربناي تنوع        شود    مطرح مي ... و

تالش تاريخي، فردي و جمعي، رسمي و غيررسمي بـراي تعريـف مجـدد از زن بـودن در                   

 قابل تأمل در اين ميان آن است كه مطالعـه            اما نكته ، خواهد بود     مستقيم با پدرساالري   تقابل

هـا، هنگـامي داراي نتـايج مـؤثر خواهـد بـود كـه در                  نظريهديگر  نيسم همچون   يو طرح فم  

توان بدون  امروزه ديگر نمي.  تاريخي و فرهنگي هر كشور صورت گيرد،هاي اجتماعي زمينه

چون از مباحثي  ...) اجتماعي و،هاي فرهنگي توجه به زمينه (هاورمختلف كشوضع توجه به 

 نيـستي در كـشورهاي  يفمهـاي   جنـبش هـا و    بررسي جريـان  با. خواهري جهاني صحبت كرد   

ايـن تنـوع و     . ستا  ها بسيار ناهمگون و متنوع بوده      شويم كه اين جنبش      متوجه مي  ،مختلف

اي كه در هـر بخـشي از          ، به گونه  استهاي فرهنگي بين كشورها       تفاوتعلّت  به  دگرگوني  

هايي  طبيعتاً در ايران نيز به جهت تنوع و تفاوت . داردي خاصها صبغه جهان اين نوع فعاليت

كشورهاي جهان  ديگر  در مقايسه با     فرهنگ و تمدن آن      ،هاي زندگي    و شيوه  ها  هكه در تجرب  

كشورها براي تبيين وضعيت     ديگر يها  ه و تجرب  هادقيق از نظر  به طور   توان    وجود دارد، نمي  

 ،به ايـن ترتيـب  . ها، وضع و شيوه زندگي آنان استفاده نمود      زنان و تحول و تغيير در ديدگاه      

هـاي    شـناخت زمينـه   براي  هاي زن و مرد، اولين گام          تفاوت باشناخت نگرش و درك زنان      

هـاي    تفـاوت در زمينـه هاي جنـسيتي زنـان      شناخت نگرش . شود  محسوب مي  زنانفعاليت  

 كه بر نگرش يها به سمت مدرن يا سنتي بودن و شناسايي عوامل  تمايل اين نگرش،جنسيتي

ل ئ مـسا  هـاي تغييـر      در جامعه و زمينـه     زنانهاي     فعاليت ي، سمت و سو   زنان اثرگذار است  

  .کند يمشخص م ، راآنان مربوط به

ي ها   تفاوت  و  نگرش زنان  شناخت  در اين بخش،   هدف اصلي با توجه به مباحث فوق،      

اجتماعي و اقتصادي است،عد زيستيجنسيتي در سه ب .  
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  :خواهد بودذيل  به شرح  به صورت اجماليتر يياهداف جز

   نگرش جنسيتي آنانبا اجتماعي هاي عرصه در  زنانبررسي حضور .۱

  با نگرش جنسيتي آنان) ها استفاده از رسانه(هاي فرهنگي زنان  بررسي فعاليت. ۲

  جنسيتي آنان هاي فردي زنان و نگرش  رابطه ويژگيبررسي .۳

  بررسي رابطه منزلت خانوادگي زنان و نگرش جنسيتي آنان. ۴

  بررسي رابطه بين پايبندي مذهبي زنان و نگرش جنسيتي آنان. ۵

  

  روش تحقيق
 زنان  تمامجامعه آماري تحقيق شامل     .  استفاده شد  ي روش پيمايش  ،بررسي نگرش زنان  براي  

 ناحيـه   ۵ منطقـه در     ۵ از بـين سـاکنين     کهاست  ساكن شهر تهران     سال   ۱۸و دختران باالي    

اي چنـد     گيـري خوشـه     هاي نمونـه   از روش ، با استفاده    شمال، جنوب، شرق، غرب و مركز     

است  نفر   ۴۲۰  تحقيق حجم نمونه  .ديگردانتخاب  مند    نظام يگيري تصادف   اي و نمونه    مرحله

گيـري در سـطح      خطاي نمونـه   فرمول کوکران و جدول حجم نمونه برحسب         که بر اساس  

 با احتـساب درصـد افـت         و )۷۸: ۱۳۷۶،  دواس( ۰۵/۰ درصد با ضريب خطاي      ۹۵اطمينان  

  .ها برآورد شد نامه پرسش

  

  متغيرهاي تحقيق
  هاي مستقل متغيير

 وضـعيت اشـتغال،  ،  منطقـه مـسكوني   درآمـد، سن، وضـعيت تأهـل،   : اين متغيرها شامل  

 و پايبنـدي    هـاي فرهنگـي      فعاليـت  اجتمـاعي، نه  داوطلباهاي    فعاليتحضور در   تحصيالت،  

  .باشد مذهبي مي

هـاي اجتمـاعي، انجـام         منظور از حضور زنان در فعاليت      :هاي اجتماعي   حضور در فعاليت  

بـرداري از     و زمينه بهـره   ساخته  هايي است كه به نوعي زنان را با جامعه مرتبط             فعاليتدادن  

نـان در   ز افتني ن حضور يا حضور  مورد  در اين   . سازد  امكانات اجتماعي را براي آنان مهيا مي      

هـاي علمـي و ادبـي،         ورزشـي، انجمـن    يها   همچون احزاب، باشگاه   داوطلبانه،هاي    فعاليت
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  .شدهاي مذهبي و شوراها سؤال  هيئت

تـوان     پايبندي مذهبي يا دينداري را در دو سطح اعتقادي و رفتـاري مـي              :پايبندي مذهبي 

نظـر    براي سنجش اين متغيـر در      هم سطوح ديگري    ،فاوتهرچند در تحقيقات مت   (سنجيد  

 دينداري افراد در سطح رفتاري سنجيده شـده اسـت بـا ايـن         ،در پژوهش حاضر  ). اند  گرفته

در طـرح مـوارد ابتـدا از        ،  ل افراد ناشي از اعتقاد آنها به اين امـور اسـت           اعمافرض كه     پيش

  . شده است، پرسشواجبات و مستحبات و ميزان انجام آن

  

  متغير وابسته
  ) اقتصادي وستي، اجتماعييز( گرشن

يک از ابعاد   براي هر.نگرش در سه بعد زيستي، اجتماعي و اقتصادي بررسي شده است     

 برگرفتـه از    ها عمدتاً   اين شاخص  .هايي در نظر گرفته شد       شاخص ، به طور جداگانه   مذکور،

  .ظيم شدهايي تن ها گويه سپس براساس شاخص. نيستي بودي فميها نظريه

.  گويه طراحـي گرديـد     ۱۵ ابتدا   ،هاي زيستي    تفاوت در زمينه براي سنجش نگرش زنان     

روايي تحقيـق، سـه     براي  اوليه و محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ       دادن آزمايش   پس از انجام    

  :براي اين منظور انتخاب گرديدذيل  گويه ۱۲گويه از ميان آنها حذف شد و در نهايت 

  .ز زنان هستندتر ا مردان باهوش .۱

  .زنان آزارنده و اعصاب خردکن هستند .۲

  .كنند مردان بيش از زنان به پزشك مراجعه مي .۳

  .ندا بعضي معتقدند زنان موجوداتي كم عقل .۴

  .بعضي معتقدند زنان تندخو هستند .۵

  . جسمي و روحي يكساني دارند،زنان و مردان توانايي اخالقي .۶

  .شوند  ميزنان بيش از مردان بيمار .۷

  .دتوانند انجام دهن يسخت را مكارهاي  هايي دارند كه مردان از نظر بدني ويژگي .۸

  .ديگر ندارندکيمردان و زنان از نظر هوشي تفاوتي با  .۹
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  .مردان پرخاشگري بيشتري نسبت به زنان دارند .۱۰

  .اند زنان ذاتاً براي مادري كردن و مراقبت از ديگران آفريده شده .۱۱

  . زنان فاقد اعتماد به نفس هستند .۱۲

هـا    هايي که نظريـه     هاي سنتي و هم ديدگاه       که هم کليشه   ميدي، کوش ها  در طرح اين گويه   

 ،ل جـسمي  ئ به مـسا   نيزعد زيستي    همچنين در ب   ؛نظر قرار گيرد    مد است،در صدد بسط آن     

  .ودتوجه ش... روحي و

 ويه در نظر گرفتيم كه پس از تعيين      گ ۱۵ و ۲۵عد اجتماعي و اقتصادي نيز به ترتيب        در ب

نامـه    گويه اقتصادي براي پرسش۱۵ گويه اجتماعي و ۲۴ در نهايت    ،ضرايب آلفاي کرونباخ  

  .نظر گرفته شد در

  :عبارت است از ، به ترتيب شدههاي اجتماعي انتخاب گويه

بـه دور مانـدن     پرورش كودكان سـالم و       يبرا عامل مهمي    ،حضور زن در نقش مادر     .۱

  . از بزهكاري استاآنه

  .رانندگي مهارتي مردانه است نه زنانه .۲

  .خياطي مهارتي زنانه است .۳

  .زنان وظيفه دارند براي خارج شدن از خانه از همسرانشان اجازه بگيرند .۴

  . بيرون از خانه برود،اين اصالً خوب نيست كه مرد در خانه بماند و زن براي كار .۵

  .مراقبت از كودكان در خانه سهيم باشندتوانند در  مردان هم مي .۶

  .بين دختر و پسر در آموزش و تربيت نبايد تفاوتي وجود داشته باشد .۷

  .مشغول باشند... شويي و  ظرف، آشپزي، گردگيري: مثل،زنان بهتر است به كارهاي خانه .۸

 و برق ل آبئ تعمير وسايل خانه، رسيدگي به مسا: كارهايي مثلهبايد درخانه ب مردان .۹

  .مشغول باشند... و

  .حضور آنها در اجتماع استدر مقابل  مانعي بزرگ ،دار شدن زنان بچه .۱۰

هاي متفـاوتي در مدرسـه        استعدادها و عاليق متفاوت بايد درس     علّت  زن و مرد به      .۱۱

  .ياد بگيرند
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  .انجام دهندهاي سبك  ها ورزش بهتر است دختران در باشگاه .۱۲

  .تر از دختران است ي براي پسران مناسبهاي رزم آموزش .۱۳

  .شود  زيرا موجب كم شدن ميزان زاد و ولد آنها مي.آموزش زنان امري ناپسند است .۱۴

  .شود  باعث رشد آگاهي زنان مي،ورود زنان به دانشگاه .۱۵

  .آورد  مشكالتي را در زندگي به وجود مي،ورود زنان به دانشگاه .۱۶

  .ي يكساني در مورد مراقبت و تربيت فرزندان داشته باشندها زن و مرد بايد نقش .۱۷

 بهتـر از دختـران عمـل        ، فني و مهندسي و مـشابه آن       يهاي تحصيل   پسران در رشته   .۱۸

  .كنند مي

  .كنند  بهتر از مردان عمل مي، پزشكي وهاي تحصيلي ادبيات دختران در رشته .۱۹

ها و شخـصيت خـود    شد تواناييشود مادر از ر  موجب مي  ،داري مادر از كودك    نگه .۲۰

  .ناتوان بماند

برند كه به معناي محروميت اجتمـاعي         به سرمي وضعي  در  دار    خانهبسياري از زنان     .۲۱

  .شديد است

  .زنان در رأي دادن تابع شوهران و پدرانشان هستند .۲۲

  .انگاري زنان است سهلعلّت خانواده به کسالت بيماري كودكان و  .۲۳

  .نكه پيشرفت كنند بايد توانايي ذهني خود را افزايش دهندزنان براي آ .۲۴
  

  :استذيل  به ترتيب ،هاي اقتصادي مورد نظر گويه

  .هاست هد يك معضل براي خانوا،اشتغال زن .۱

  .كند  طبيعي توليدمثلي زنان اختالل ايجاد مي اشتغال در وظيفه .۲

  .ستندزن و مرد هر دو با هم موظف به تأمين مخارج خانواده ه .۳

قوانين اشتغال بايد طوري تنظيم شود كه دستمزدها و حقوق زن و مرد در آن به طور             .۴

  .برابر تنظيم شود

  محدوديتي ، بنابراين نبايد در انتخاب شغل     .هاي يكساني هستند    زن و مرد داراي توانايي    . ۵

  .براي آنها وجود داشته باشد
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  . بايد دستمزد بيشتري داشته باشند،مردان چون بايد معاش خانواده را تأمين كنند .۶

  .تر است مشاغلي مثل معلمي يا خياطي و پرستاري براي زنان مناسب .۷

جـسمي و   وضـع    بايد به زنان   ،در جامعه امروز كه مشكالت مردان بيشتر شده است         .۸

  .ندسروحي مردان بر

  .خانه داشته باشندمخارج گيري  هاي يكساني در تصميم زن و مرد بايد نقش .۹

  .كه بايد محدود شود،  تهديدي براي اشتغال مردان است،اشتغال زنان .۱۰

  .اي در تأمين درآمد خانواده ندارند زنان وظيفه .۱۱

  .رسند  نمي، دارند آن را به شغل و حقوقي كه استحقاقها هزنان در ادار .۱۲

  . نقشي مردانه استها همديريت در ادار .۱۳

  .مردان مديران بهتري هستند .۱۴

  . نبايد وارد رقابت براي به دست آوردن كارهاي مردانه شوندانزن .۱۵
  

سنجش نگرش  براي   ، مثال يراب .ه است  شد يبررس موارد ديگري نيز     ،در بخش نگرش  

  :طرح شدذيل  دو سؤال ،لذت بردن از زندگيدربارة زنان 

  برند يا مردها؟ ها بيشتر از زندگي لذت مي ـ به نظر شما زن

  داديد زن بوديد يا مرد؟  ترجيح مي،اشت دوباره به دنيا بياييدـ اگر امكان د

  

  ها شيوه امتياز دادن به گويه
 در كدگـذاري و     ن رو يـ ؛ از ا  ها از روش ليكرت اسـتفاده شـد         از آنجا كه در سنجش نگرش     

بـدين ترتيـب در     . ايـم   ها نيز از روش مرسوم در طيف ليكرت بهره گرفته           دهي به گويه    نمره

 پاسخ كامالً موافق باالترين نمره را گرفته است ،موافق با برابري جنسيتي استهايي كه  گويه

هـاي رايـج در جامعـه اسـت و            نابرابري جنسيتي و كليشه   انگر  يبهايي كه      گويه ،و در مقابل  

    كمتـرين و    »كامالً مـوافقم  «به پاسخ   ،  شود  عد منجر به محدوديت زنان مي     عمدتاً در هر سه ب 

هـاي بـه       هرچـه مجمـوع ميـانگين      نينابراب. رين نمره تعلق گرفته است    بيشت» كامالً مخالفم «

دهد كه زنان ديدگاه و نگرش جنسيتي در جامعه            نشان مي  ،دست آمده در طيف بيشتر باشد     
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 پـايين بـودن ميـانگين       ،در مقابـل  . نـد قبـول دار   كـامالً     را  مـردان   بـا  دارند و نابرابري خود   

  .است ها فاوتزنان به اين تنداشتن دهنده توجه  نشان

  

  هاي تحقيق يافته
  يماي نمونهس

  .شود  ساله و باالتر تهراني را شامل مي۱۸ نفر بود و زنان ۴۲۰جامعه آماري مطالعه شده 

 ميـانگين سـني     .اسـت  سـال    ۶۸ سـال و حـداكثر سـن         ۱۸ حداقل سن    بررسي،نمونه  

عـه آمـاري    به عبارتي حـدود نيمـي از جام       .  سال است  ۲۸ سال و ميانه آن      ۳۰گويان    پاسخ

جـوان بـودن جمعيـت نمونـه از         . اند   سال داشته  ۲۸ سال و نيمي ديگر بيش از        ۲۸کمتر از   

هـا    سويي نتيجه جوان بودن جمعيت کشور و از سوي ديگر، تمرکز تحقيق بر نسل سومي              

  .بوده است

ه حداقل يـک بـار ازدواج کـرده انـد و در حـال               ي درصد جامعه آماري مجرد و بق      ۷/۴۰

  .اند  يا بدون همسر بر اثر فوت و يا طالق بودهحاضر همسردار و

 درصد سـطح    ۶/۲۸. تحصيالتي در سطح ديپلم دارند    %) ۶۰(بخش عمده جامعه آماري     

  . درصد است۴/۲سوادي  ميزان بي. بوده استكارداني و كارشناسي تحصيالتشان 

مربـوط  شـاغالن   گويان شاغل بودند و بيشترين سهم بين          پاسخدرصد   ۵/۲۸در مجموع   

  .دار هستند  درصد زنان نمونه، خانه۵۰بيش از . به کارمندان بوده است

 کردنـد و    يهـا خـود را شـاغل معرفـ          نامه  دار، در پاسخ    درصد قابل توجهي از زنان خانه     

  . دانشجو هستندگويان پاسخدرصد ۶/۱۰ .اند داري ذکر کرده شغلشان را خانه

درصد يك يا دو فرزنـد       ۶/۵۰ند،  بدون فرزند هست  )  نفر ۴۲(درصد   ۹/۱۶،  ها  متأهلبين  

  . فرزند و بيشتر دارند۴ درصد نيز ۴/۶ فرزند و ۴ يا ۳درصد ۱/۲۶ .دارند

  

   اجتماعي داوطلبانههاي فعاليتزنان و 
 آشنايي زنان با تغييـرات      در كه   استعواملي   از،  اجتماعيداوطلبانه  هاي    حضور در فعاليت  
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هـا، بـه     بـسياري از ايـن فعاليـت      . ر اسـت  مـؤث هاي آنان     نگرشتغيير در   محيط اجتماعي و    

 ، سـبب  هايي كه نيازمند آشنايي نسبي آنها با ساختارهاي اجتمـاعي اسـت             خصوص فعاليت 

شود كـه در زنـدگي فـردي و اجتمـاعي آنـان بـسيار                 هاي جديدي در زنان مي      بروز ديدگاه 

هـاي    دربـاره حـضور آنـان در برخـي فعاليـت           گويـان    اين اساس از پاسخ    بر. اثرگذار است 

  .خارج از خانه سؤال شدداوطلبانه 

يي كـه نـام     هـا   ر فعاليـت  شتيـ ب حضور زنان در     ،شود   در جدول مشاهده مي     که يبه طور 

هـاي     باشـگاه  .ندارنـد   حضور ها   در اين فعاليت   انآنشتر  يبو   پاييني دارد    بسيارصد   در م،يبرد

ـ  هـا   و انجمن ) ۶/۱۳(ي مذهبي   ها  ، هيئت )۲/۱۶ (ورزشي  شـامل ) ۵/۱۰ ( و مدرسـه   هي خان

  .يي است كه حضور زنان در آن بيشتر استها بخش
  

  ۳ ـ ۱ل جدو
  اجتماعيداوطلبانه هاي   حضور در فعاليتگويان برحسب توزيع پاسخ

  جمع  جواب بي  خير  بلي  نوع فعاليت

  انجمن خانه و مدرسه
۴۲  

۱۰%  

۳۳۳  

۳/۷۹%  

۴۴  

۵/۱۰%  

۴۲۰  

۱۰۰%  

  هاي خيريه انجمن
۴۶  

۱۱%  

۳۲۷  

۹/۷۷%  

۴۷  

۲/۱۱%  

۴۰۲  

۱۰۰%  

  احزاب
۴  

۱%  

۳۵۸  

۶/۸۳%  

۵۸  

۸/۱۳%  
۴۲۰  

  هاي علمي انجمن
۲۵  

۶%  

۳۵۱  

۶/۸۳%  

۴۴  

۵/۱۰%  

۴۲۰  

۱۰۰%  

  دانشجويي هاي انجمن
۲۵  

۶%  

۳۸۴  

۹/۸۲%  

۴۷  

۲/۱۱%  

۴۲۰  

۱۰۰%  

  باشگاه ورزشي
۶۸  

۲/۱۶%  

۳۰۴  

۴/۷۲%  

۴۸  

۴/۱۱%  

۴۲۰  

۱۰۰%  

  هاي مذهبي هيئت
۵۷  

۶/۱۳%  

۳۱۹  

۷۶%  

۴۴  

۵/۱۰%  

۴۲۰  

۱۰۰%  
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  ۳ ـ ۱ل دوجادامه 
  اجتماعيداوطلبانه هاي   حضور در فعاليتگويان برحسب توزيع پاسخ

  جمع  جواب بي  خير  بلي  نوع فعاليت

  شوراي محلي
۶  

۴/۱%  

۳۶۶  

۱/۸۷%  

۴۸  

۴/۱۱%  

۴۲۰  

۱۰۰%  

   هنري هاي ادبي انجمن
۳۵  

۳/۸%  

۳۳۷  

۲/۸۰%  

۴۸  

۴/۱۱%  

۴۲۰  

۱۰۰%  

  

  ها زنان و رسانه
 به وجود آمده در حـوزه       يينه آشنايي زنان با تغييرها    هاي جمعي، نقشي اساسي در زم       رسانه

شـامل نـوع    هم   ها  لاين سؤا  .شدها سؤال     استفاده زنان از رسانه   در مورد    بنابراين   .زنان دارد 

هـا و     ن در خصوص آشنايي زنان با نشريه      ي همچن .استفاده و هم محتواي مورد استفاده است      

  . مطرح شدييها هاي خاص زنان نيز سؤال کتاب

ل مختلف اجتماعي و مـسائل خودشـان        ئيکي از منابعي که زنان را با مسا       مثابه  وزنامه به   ر

نتايج بـه دسـت آمـده در       .  فکري، نقش مهمي داشت    يها  يسازد، در ايجاد دگرگون     آشنا مي 

روزنامـه  گويـان     درصد پاسخ  ۳/۶۸  بيانگر آن است که    مطالعه روزنامه ميان زنان   زمينه وضع   

  .کنند مطالعه مي

  ۳ ـ ۲ل جدو
  گويان بر اساس روزنامه مورد مطالعه  توزيع پاسخ

  درصد  فراواني  روزنامه

  ۵/۴۹  ۲۰۸  همشهري

  ۴/۳۶  ۱۵۳  جام جم

  ۹/۲۱  ۹۲  ايران

  ۸  ۳۴  اطالعات

  ۷/۵  ۲۴  شرق

  ۱/۶  ۱۹  كيهان

  ۹/۱۰  ۴۶  ساير
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 ۴/۳۶ همـشهري،     بـه  درصـد  ۵/۴۹ مـورد مطالعـه      يها  در مورد روزنامه  دهندگان    پاسخ

درصد كيهان   ۱/۶درصد شرق،    ۷/۵ درصد اطالعات،    ۸درصد ايران،    ۹/۲۱جم،    جامدرصد  

 ابـرار، جمهـوري     :ها از جملـه     درصد نيز به ساير روزنامه     ۹/۱۰مجموع  در   .كنند  مطالعه مي 

  .اند اشاره كرده... اسالمي، رسالت، اعتماد و

 حـوادث   هصـفح . دهندگان در خصوص نوع مطالب مورد مطالعه نيز سؤال شد           پاسخاز  

گويـان صـفحه      درصد پاسـخ   ۱/۶۰. ترين درصدها را به خود اختصاص داد        ها عمده   روزنامه

درصد و مطالب اجتماعي  ۶/۲۴پس از آن اخبار روزنامه . كنند حوادث روزنامه را مطالعه مي

شود توجه زنان به  طور كه مشاهده مي  اما همان . درك  و اقتصادي توجه زنان را به خود جلب         

 انگريـ ب شـايد    امراين  .  اقتصادي و اخبار است    ،ل اجتماعي ئزديك به سه برابر مسا    حوادث ن 

توانـد حـاكي از    ل و حوادث اجتماع است و يا مـي ئنگراني و كنجكاوي زنان نسبت به مسا    

ن به  ي همچن .ل باشد ئها و جذابيت كمتر ساير مسا       جذابيت بيشتر اين نوع مطالب در روزنامه      

 سطح سـليقه مخاطبـان را   ،ها ل و حوادث اجتماعي در روزنامه ئمسابررسي   رسد که   نظر مي 

  .تغيير داده است

هـاي     دهـه  در ، كه كمتر حالت تخصصي و علمي دارد       هايي  ه، به خصوص مجل   ها  همجل

ل ئ ضمن طرح مـسا    ها  ه اين مجل   بيشتر .ستا   داشته گيري  چشم اخير در كشور ما رشد    

يه مطالب خود قرار داده و بـه نـوعي در       ل خانوادگي را دستما   ئعمومي جامعه، زنان و مسا    

 اهـداف خاصـي      همچنين كند و   اي ايفا مي     نقش عمده  ،نانزهدايت افكار جامعه و آشنايي      

گويـان، اهـل       بر اساس نتايج به دست آمـده، بـيش از نيمـي از پاسـخ               .نمايد  را تعقيب مي  

 ۶/۳۰نواده،  درصـد مجلـه خـا      ۶/۳۸ خوانند،  بين افرادي که مجله مي    . مطالعه مجله هستند  

درصـد مجلـه     ۷/۸  و درصـد مجلـه روزهـاي زنـدگي،        ۲/۲۱درصد مجله خانواده سـبز،      

ها، از جمله اطالعات هفتگي و جوانـان          ؛ همچنين به ساير مجله    كنند  موفقيت را مطالعه مي   

  .نيز اشاره شد

  :جهت قابل تأمل است دو از، ها توجه به نوع مطالب مورد عالقه زنان در مجله

   سطح سليقه زنانتوجه به. ۱
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ي جديـد   هـا   ها و ديـدگاه     ايدهآنان را با      داد و  آموزشبتوان زنان را    ي كه   ريمسيافتن  . ۲

  .آشنا ساخت

 بيـشترين   ،درصـد  ۲/۳۶بـا   ...) نامـه و    زنـدگي  ،هاي واقعي  داستان (ها  ههاي مجل  داستان

مربوط بـه   طالب  درصد، م  ۸/۱۸ پس از آن فال با    .  بود مورد مطالعه زنان  مطالب  درصد بين   

 ۴/۱۷درصـد و مطالـب علمـي بـا           ۱/۱۹بـا   ...) داري، خيـاطي و     آشپزي، خانه  (خانه داري 

  .درصد قرار دارد

درصد از جامعه  ۸/۷۸ كه در مجموع    نيز سؤال شد  كتاب  گويان در زمينه مطالعه       از پاسخ 

  درصـد  ۶/۲. دردنك  درصد كتاب مطالعه نمي    ۶/۱۸ند و   بوداهل كتاب خواندن    ،  مورد مطالعه 

  .از افراد به اين سؤال پاسخ ندادند

 ۳/۲۰. خواننـد  كردند كه رمان و داسـتان مـي  بيان درصد  ۱/۵۲در ميان افراد اهل مطالعه  

شناسي و  درصد به كتب روان ۲/۱۷درصد به كتب درسي،  ۲/۲۶هاي علمي،  درصد به كتاب

  .اشاره داشتند ،هاي تاريخي درصد به كتاب۱/۱۵

ـ     تر و تخصـصي     صورت جدي ه   ب ،شود   كشور منتشر مي    كه در  ها  هتعدادي از مجل    رتـر ب

 ، دهه ين و چند   دارد  قدمت زيادي  ها،  ه تعدادي از اين مجل    .است متمركز   اننزمسائل خاص   

 يشود، بـرا     که به طور خاص براي زنان منتشر مي        ييها  آشنايي زنان با مجله   . شود  منتشر مي 

ـ د اسـت    يـ ، مف ه حقـوق و تغييـرات جامعـ       ، زنان با قـوانين    آشنا ساختن  ر ايـن اسـاس، از      ب

شـود، سـؤال      منتشر مي زنان  دربارة  هايي كه     و كتاب  ها  ه با مجل  گويان در زمينه آشنايي     پاسخ

 ١٩٤ و   دارند آشنايي   ييها  ها و کتاب    ن مجله يبا چن   از زنان  ) نفر ١٢١ (درصد ٨/٢٨ تنها. شد

در  .پاسـخ گذاشـتند     ل را بـي   ز اين سؤا  ي نفر ن  ١٠٥ .اند  ابراز ناآشنايي كرده   )درصد ٢/٤٦(نفر  

 ٢/١٣سـروش زنـان،     ) نفـر  ٣٥(درصـد    ٩/٢٨زن روز،   ) نفر ٨٩(درصد   ٥/٧٣ ها  مجلهميان  

  .اند  را نام بردهزن شرقيدرصد  ٨/١٤ زنان و  مجلهدرصد

 ،ي اخيـر منتـشر شـده   ها يك از كتبي كه با موضوع زنان در سال     هيچبه  ها   در ميان پاسخ  

ل مـذهبي زنـان     ئمـسا دربارة  هاي مذهبي و آموزشي      ضي كتاب بع  به  تنها .اشاره نشده است  

ـ        يك از كتبي كـه در سـال          هيچ دهندگان  ، پاسخ به اين ترتيب  .  داشتند اشاره ه هـاي اخيـر و ب
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  .اند  مطالعه نكرده،نيسم منتشر شدهي فم زنان و ياخصوص در مباحث تخصصي

 بررسي نتـايج نـشان      .ديها، تماشاي تلويزيون نيز بررسي گرد       در بخش مربوط به رسانه    

 تلويزيـون )  نفـر  ۲۳( درصـد  ٥/٥ ننـد و  يب تلويزيون مـي  )  نفر ۳۳۱( درصد ٩/٩١دهد كه     مي

ها   سريال،شود از سيماي جمهوري اسالمي پخش مي كه هايي در ميان برنامه. كنند تماشا نمي

 )درصـد  ٢/٢٠(هاي علمـي      و برنامه ) درصد ٩/٢٦(، اخبار   )درصد ٣٠(ها    ، فيلم )درصد ٤٣(

  .کرده استبيشترين توجه زنان را به خود جلب 

  

  زنان و دينداري
دادن  انجـام    ، از آنان در خصوص    گان به اعمال مذهبي   دهند   سنجش پايبندي پاسخ   به منظور 

انتخـاب اعمـال   . سـؤال شـد   )در سه سطح هميشه، گـاهي اوقـات و اصـالً       (اعمال مذهبي   

  .رسيد ات مياي بود كه از اعمال واجب شروع و به مستحب گونه به

  ۳ ـ ۳ل جدو
  اعمال مذهبيگويان بر اساس انجام  توزيع پاسخ

  جمع  ينگميان  اصالً  اوقات گاهي  هميشه  عمل مذهبي

  نماز خواندن
۳۳۱  

۸/۷۹٪  

۶۱  

۷/۱۴%  

۲۳  

۵/۵%  
۷/۲  

۴۱۵  

۱۰۰%  

  روزه گرفتن
۲۷۹  

۵/۶۷%  

۹۴  

۸/۲۲%  

۴۰  

۷/۹%  
۵/۲  

۴۱۳  

۱۰۰%  

  خواني روضه
۵۶  

۴/۱۶%  

۲۳۰  

۲/۶۷%  

۵۶  

۴/۱۶%  
۶/۱  

۳۴۲  

۱۰۰%  

  ينخوا مولودي
۴۹  

۱/۱۲%  

۲۶۷  

۸/۶۵%  

۹۰  

۱/۲۲%  
۸/۱  

۴۰۶  

۱۰۰%  

  نماز جماعت
۳۲  

۱/۸%  

۱۹۴  

۹/۴۸%  

۱۷۱  

۴۳%  
۵/۱  

۳۹۷  

۱۰۰%  

  نماز جمعه
۱۱  

۸/۲%  

۹۹  

۱/۲۵%  

۲۸۴  

۱/۷۲%  
۲/۱  

۳۹۴  

۱۰۰%  

  دعاي كميل
۱۵  

۸/۳%  

۱۷۳  

۵/۴۳%  

۲۱۰  

۷/۵۲%  
۴/۱  

۳۹۸  

۱۰۰%  
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 تـرين عمـل مـذهبي اسـت كـه          مهم،  روزه گرفتن خواندن و    نماز ين بررس يبر اساس ا  

مجالس  همچنين حضور در  ). درصد ۵/۶۷ و   ۸/۷۹(ند  هد   افراد هميشه آن را انجام مي      شتريب

گويـان انجـام      پاسـخ  ياز سـو  گاهي  کم   ، دست خواني و نمازجماعت    خواني، مولودي   روضه

صـد کمـي را   دركه از جمله اعمالي است  اما نماز جمعه و حضور در دعاي كميل     ؛گيرد  مي

  .به خود اختصاص داد

  

  قدرت در خانواده
 ،گيري در خانه شـما      تصميمپرسيديم که   ،   زنان در خانواده   كسب آگاهي از جايگاه   براي  

هاي به دسـت آمـده از ايـن سـؤال، جايگـاه زنـان را در                  پاسخعهده چه كسي است؟      به

  .ت، به ما نشان دهد خانواده و تغييراتي که در اين حيطه رخ داده اسيها گيري تصميم

گيري و انتخاب برعهده مرد يا        كه در زمان حاضر، تصميم    يابيم    ها در مي    از بررسي پاسخ  

شود، بيشترين درصـد       مشاهده مي  زي ن در جدول طور که     همان . به تنهايي نيست   ، خانواده زن

ـ          تمام   ياز سو گيري    متعلق به تصميم  ) ٥/٤٤( وط اعضاي خانواده است و بعد از آن نيـز مرب

هايي كه در آن زن يا مرد به  درصد خانواده .)٥/٢٩ (استبه زن و شوهر و پدر و مادر با هم 

  . استکمترگيرنده هستند بسيار  تنهايي تصميم

  

  ۳ ـ ۴ل دوج
  گيري در خانواده تصميمگويان بر اساس  توزيع پاسخ

  درصد  فراواني  ها پاسخ

  ۱/۸  ۳۴  زن /مادر

  ۱/۱۲  ۵۱  شوهر /پدر

  ۵/۲۹  ۱۲۴  پدر و مادر با هم /زن و شوهر

  ۵/۴۴  ۱۸۷  اعضاي خانواده يتمام

  ۸/۵  ۲۴  جواب بي

  ۱۰۰  ۴۲۰  معج
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  هاي زن و مرد خوب ويژگي
، از آنـان در   خـوب  و مـرد هاي زن  ويژگي خصوص در   دهندگان  پاسخديدگاه  بررسي  براي  

م کـه   يـابي   هـاي يـک زن خـوب، در مـي           ويژگيدربارة  با بررسي نظرها    . سؤال شد باره  اين  

انـد،    بودن را مالك زن خوب دانسته        همسر خوب  مادر خوب بودن و   بيشترين درصد زنان،    

  .سپس به ترتيب مهربان بودن و مدير بودن قرار دارد

 آنان هنوز شتريب كه دهد نشان مي ،اند خصوصياتي كه زنان براي يك زن خوب بيان كرده

 مادر خوب و :يي چونها ويژگي؛ را در نظر دارنداي  كليشه يها  خصوصيت،براي زن خوب

چـون   ييهـا    شاخـصه   حـال آنكـه    ، صـبر   و قناعت و سازگاري، ايمـان     بودن،   همسر خوب 

. شود   مي يك يا دو مورد   تنها شامل   ... ، اجتماعي بودن و    بودن فكر كرده بودن، روشن    تحصيل

ين مـوارد    كه ا  داعتماد به نفس داشتن   ت، دانش و    يريبه مد  اشاره   ،گويان  تنها تعدادي از پاسخ   

 مادر خوب بودن، همـسر خـوب بـودن، مـدير          .شود  ميهم تنها در حيطه خانوادگي مطرح       

 منافع فردي    مجموع در. در حوزه خانواده جا دارد    ... بودن، کدبانوي خوب، صبر، گذشت و     

  .د نظر نيست چندان مها زنان در ذكر اين خصوصيت

  ۳  ـ۵جدول 
  زن خوب هاي خصوصيتدربارة گويان  توزيع نظر پاسخ

  درصد  فراواني  هاي مورد نظر ويژگي

  ۳/۳۷  ۱۵۷  مادر خوب بودن

  ۶/۳۷  ۱۵۸  همسر خوب بودن

  ۴/۲۰  ۸۶  مهربان

  ۵/۱۸  ۷۸  مدير خانه بودن

  ۳/۱۸  ۷۷  كدبانوي خوب

  ۳/۱۳  ۵۶  صبور و باگذشت

  ۸/۱۷  ۷۵  يمانابا 

  ۹/۱۱  ۵۰  مطلع و آگاه

  ۸/۷  ۳۳  نفس به داراي اعتماد

  ۰۴/۹  ۳۸  قانع و سازگار

  ۴۰  ۱۶۸  ساير
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 ابتدا زحمتكش بودن، سـپس      ، كه براي مردان ذكر شده است      هايي  در ميان خصوصيت  

 ديدگاه و رويكرد زنـان بـه   .خانواده دوست بودن، با ايمان بودن و بااخالق بودن قرار دارد   

کـه  مـردان    هـاي   ويژگـي دربارة ديگـر     .رويكردي سنتي است  ،  آل نيز   خصوصيت مرد ايده  

تـوان   مواردي مثل صداقت و مديريت را مي ست،  ي را به خود اختصاص داده ا      درصد باالي 

  .نام برد
  

  ۳  ـ۶جدول 
  ويژگي مرد خوبدربارة گويان  توزيع نظر پاسخ

  درصد  فراواني  ها ويژگي

  ۷/۱۶  ۶۹  مهربان

  ۴/۲۵  ۱۰۷  باايمان

  ۴/۳۱  ۱۳۲  زحمتكش

  ۳/۲۲  ۹۴  بااخالق

  ۳/۲۷  ۱۱۵  خانواده دوست

  ۹۱/۷  ۳۲  مدير

  ۶/۱۲  ۵۳  صادق

  ۴/۱۰  ۴۴  سالم

  ۸/۷  ۳۳  وفادار

  ۲/۲۰  ۸۵  عواطف خانوادهدرك كننده 

  ۲۰  ۱۲۶  ساير

  

  لذت بردن از زندگي
گويـان در     ن و ميزان رضايت آنان از وضع خود در جامعه، از پاسخ           سنجش ديدگاه زنا  براي  

  : شد سؤالخصوص لذت بردن از زندگي و ترجيحشان در زمينه زن يا مرد متولد شدن،

  ؟انبرند يا مرد به نظر شما زنان از زندگي بيشتر لذت ميـ 

  داديد زن بوديد يا مرد؟ اگر امكان داشت دوباره به دنيا بياييد ترجيح ميـ 
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 كـه   گويـاني   پاسـخ دهد كه تعـداد       نشان مي به دست آمده در خصوص سؤال اول        نتايج  

اما در اين ). درصد١/٤٣(ر است  بيشت،برند معتقدند هر دو به طور يكسان از زندگي لذت مي

 بيش از دو برابر افـرادي  ،برند  لذت مي بيشتر از زندگي ان تعداد افرادي كه معتقدند مرد     ،بين

درصد براي مـردان در      ٥/٢٩(برند     از زندگي لذت مي     بيش از مردان   است كه معتقدند زنان   

  .اند اب کردهکدام را انتخ  درصد هم گزينه هيچ۶/۱۳. )درصد براي زنان٧/١١مقابل 
  

  ۳ ـ ۷جدول 
   از زندگي مردان و زنانلذت بردنگويان در مورد  توزيع فراواني پاسخ 

  درصد  فراواني  پاسخ

  ۷/۱۱  ۴۶  زنان

  ۵/۲۹  ۱۲۴  انمرد

  ۱/۴۳  ۱۸۱  دو يكسان هر

  ۶/۱۳  ۵۷  كدام هيچ

  ۱/۲  ۱۲  جواب بي

  ۱۰۰  ۴۲۰  جمع

  

  کـه  ندا   مايل ، تولد دوباره   در صورت  ،گويان  درصد پاسخ  ٩/٤٢ در خصوص سؤال دوم،   

  نيز  درصد ٤/١٧ ،متولد شوند ند كه مرد    ا  درصد مايل  ٢/٢٥ تنها   ،زن به دنيا بيايند و در مقابل      

  .بينند  تفاوتي نميمتولد شدنبين زن و مرد 
 

  ۳  ـ۸ جدول
  دنمتولد شمرد يا زن دربارة گويان،   پاسخيتوزيع فراواني نظرها

  درصد  فراواني  پاسخ

  ۲/۲۵  ۱۰۶  مرد

  ۹/۴۲  ۱۸۰  زن

  ۴/۱۷  ۷۳  كند نمي فرقي

  ۶/۱۳  ۵۷  دانم نمي

  ۱۰۰  ۴۲۰  جمع
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   مورد مطالعهةها در جامع بررسي نگرش
   زيستينگرش

هاي زيستي ميـان زن و      گويه عقايد موجود در مورد تفاوت      ۱۰،   زيستي  گويه ۱۲از مجموع   

ـ     ۲و  را بيان كرده    مرد   مقايـسه  ). ۹ و   ۶هـاي     هگويـ  (داشـتند  را بيـان     ان گويه برابري ميان آن

 ۹/۳ و ۸/۳، ۱/۴هاي چهارم، دوازدهم و دوم به ترتيـب بـا    دهد كه گويه    ها نشان مي    ميانگين

  را اي  كليـشه  به طور مستقيم و روشن عقايـد         ها كه   اين گويه  .ها را داراست    باالترين ميانگين 

 زنـان   يسـو از   بـا قاطعيـت      کند،  يمدر مورد اخالق و اعتماد به نفس و هوش زنان مطرح            

 داراي  ۵/۲ و ۳/۲هاي دهم، نهم و يازدهم با ميانگين          گويهر،  از سوي ديگ   .مردود شمرده شد  

 به برابري مردان يا برتري در يکي ازابعاد وجودي     ها كه    اين گويه  .را داشت كمترين ميانگين   

 ، زنان در بعد زيـستي     در مجموع، غالب   .درا کسب کر   زنان   شتريبموافقت  ،  زنان اشاره دارد  

که به لحـاظ جـسماني و يـا زن          را  هايي     آنها ضعف  ،هاي جنسيتي اعتقادي ندارند     به تفاوت 

  .پذيرند نمي ،شود  نسبت داده ميانبودن به آن
  

  ۳ ـ ۹ جدول
  زيستينگرش هاي  گويهپاسخ به فرواني توزيع 

  گويه  رديف
  كامالً

  موافقم
  مخالفم  نظر بي  موافقم

  كامالً

  مخالفم
  ميانگين

  ۶/۳  ۲۵  ۵/۴۴  ۸/۱۲  ۷/۱۰  ۷/۴  .تر از زنان هستند شمردان باهو  ۱

  ۹/۳  ۷/۴۰  ۳۵  ۲/۹  ۳/۸  ۵/۳  .نده و اعصاب خردكن هستنددهزنان آزار  ۲

  ۴/۳  ۸/۱۷  ۹/۴۱  ۴/۲۰  ۷/۱۱  ۵  .كنند مردان بيش از زنان به پزشك مراجعه مي  ۳

  ۱/۴  ۳/۵۷  ۱/۲۶  ۵/۳  ۱/۶  ۱/۲  .ندا بعضي معتقدند زنان موجوداتي كم عقل  ۴

  ۶/۳  ۸/۳۲  ۱/۳۷  ۷/۹  ۹/۱۱  ۸/۲  .معتقدند زنان تندخو هستندبعضي   ۵

زنان و مردان توانايي اخالقي، جسمي و روحي          ۶

  .يكساني دارند
۱/۲۱  ۴۴  ۲/۵  ۶/۱۶  ۲/۱۰  ۴/۳  

  ۴/۳  ۶/۱۱  ۹/۵۱  ۴/۱۰  ۱/۱۶  ۶/۶  .شوند زنان بيش از مردان بيمار مي  ۷

ـ       مردان از نظر بدني ويژگي      ۸  يراهايي دارند كـه ب

  .دتر هستن ناسبخت مكارهاي س
۴/۴۰  ۴۸  ۳/۲  ۵  ۹/۱  ۳/۳  
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  ۳ ـ ۹ جدولادامه 
  زيستينگرش هاي  گويهپاسخ به فرواني توزيع 

  گويه  رديف
  كامالً

  موافقم
  مخالفم  نظر بي  موافقم

  كامالً

  مخالفم
  ميانگين

مردان و زنان از نظر هوشي تفاوتي با همـديگر            ۹

  .ندارند
۲۳  ۳۲  ۳۳  ۸/۲  ۹/۶  ۵/۲  

  ۳/۲  ۵/۳  ۴/۲۰  ۵/۸  ۴/۶۴  ۸/۱۸ .شگري بيشتري نسبت به زنان دارندمردان پرخا  ۱۰

زنان ذاتاً براي مادري كردن و مراقبت از ديگران           ۱۱

  .اند آفريده شده
۶/۲۱  ۹/۳۵  ۹  ۹/۲۰  ۲/۱۰  ۵/۲  

  ۸/۳  ۵/۳۹  ۶/۳۶  ۲/۴  ۱/۱۲  ۵/۴  .نفس هستند به  اعتماددفاق زنان  ۱۲

  

   اجتماعينگرش
هـاي    هاي رايـج در جامعـه و ديـدگاه           گويه به بيان كليشه    ۱۶  اجتماعي،  گويه ۲۴از مجموع   

...  آموزش، زادوولد، كار خانگي، نگهداري از كـودك و : چون،ل اجتماعي ئمسادرباره  سنتي  

هـاي   ديـدگاه ) ۲۴ و ۲۱، ۲۰، ۱۷، ۱۵، ۱۰، ۷، ۶هاي شماره   گويه( گويه   ۸و  اختصاص دارد   

  . استعد اجتماعيكه در بکند  ي ميرا بررسنويني 

هـاي     بـا ميـانگين    ۱۵ و   ۱۴،  ۶،  ۱هاي    دهد كه گويه    ها نشان مي    بررسي ميانگين گويه  

 داراي ۲/۲  و۲هاي   با ميانگين۹و  ۸هاي   داراي باالترين ميانگين و گويه۴ و ۲/۴، ۳/۴ ،۴/۴

هـاي     گويه ،که بيشترين ميانگين را به دست آورد      اي    گويه ۴در ميان    .استكمترين ميانگين   

 با بيشترين مخالفـت از سـوي     كند  مي مطرح    را هاي جنسيتي سنتي     کليشه  كه ۱۴ و   ۱شماره  

گويـان بـا آن موافقـت         پاسـخ شتر  يب که   ۱۵ و   ۶هاي    گويه در  از سوي ديگر   .زنان مواجه شد  

هـايي   گويـه  . است برابري جنسيتي ميان دو جنسانگريب مطرح شد که هايي نگرش ،اند  کرده

ميان مـردان   اي    كليشهست که به تقسيم کار      اهايي    گويه) ۹،  ۸( که امتياز کمي به دست آورد     

  کـه  دهـد   نشان مـي  و  زنان مواجه شده    شتر  يبها با موافقت       اين گويه  .اختصاص دارد و زنان   

  .ند هستآنان با تقسيم کار سنتي در داخل خانه موافق

عد دهد که در ب     ها نشان مي    بررسي گويه .  است ۲/۳هاي اجتماعي برابر      ميانگين كل گويه  
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انـد و همچنـان در برخـي         هاي سنتي را رها نكـرده       اجتماعي زنان هنوز به طور کامل کليشه      

هاي تحصيلي مناسـب      داري، رشته  به وظايف مادري، بچه   اشتغال  داري،    خانه :ها مثل  قسمت

و  ي دادن، آمـوزش   أ ر :هاي سنتي را قبـول دارنـد و در امـوري مثـل              براي زن و مرد کليشه    

  .پذيرند مي جديدتر راهاي   ديدگاه،ورزش
  

  ۳ ـ ۱۰ جدول
  هاي اجتماعي گويهپاسخ به  توزيع فراواني

  گويه  رديف
  كامالً

  افقموم
  مخالفم  نظر بي  موافقم

  كامالً

  مخالفم
  ميانگين

۱  
 عامل مهمـي در پـرورش       ،حضور زن در نقش مادر    

  .است كار كودكان سالم و بزه
۲/۶۶  ۲۵  ۸/۳  ۹/۰  ۶/۱  ۴/۴  

  ۹/۳  ۳/۴۳  ۵/۳۵  ۴/۵  ۱۰  ۵/۴  .نه است نه زنانهرانندگي مهارتي مردا  ۲

  ۳/۳  ۶/۱۶  ۲/۴۵  ۹  ۹/۱۶  ۸  .خياطي مهارتي زنانه است  ۳

۴  
زنان بايد براي خروج از خانه از همـسرشان اجـازه           

  .بگيرند
۸/۱۳  ۴/۳۱  ۱۰  ۱/۲۵  ۵/۱۸  ۳  

۵  
اين اصالً خوب نيست كه مرد در خانه بمانـد و زن            

  .به كار بيرون از خانه بپردازد
۲۹  ۵/۳۴  ۱۰  ۶/۱۶  ۹  ۴/۲  

۶  
توانند در مراقبت از كودكـان در خانـه           مردان هم مي  

  .سهيم باشند
۷/۴۵  ۵/۴۸  ۳/۲  ۹/۱  ۱/۱  ۳/۴  

۷  
 نبايد تفـاوتي    ،بين دختر و پسر در تربيت و آموزش       

  .وجود داشته باشد
۴۵  ۴/۳۰  ۸/۳  ۷/۱۵  ۸/۳  ۹/۳  

  ۲  ۹/۵  ۷/۱۴  ۷/۴  ۶/۳۷  ۵/۲۹  .مشغول باشندزنان بهتر است به كارهاي خانه   ۸

۹  
مردان در خانه بايد به كارهايي مثل تعميرات وسايل         

  .مشغول باشندخانه و مسائل آب و برق 
۴/۲۱  ۶/۴۷  ۴/۱۱  ۷/۱۴  ۵/۳  ۲/۲  

۱۰  
حضور آنهـا   مقابل  دار شدن زنان مانع بزرگي در         بچه

  .در اجتماع است
۸/۸  ۴/۲۰  ۵  ۸/۴۲  ۳/۲۲  ۴/۳  

۱۱  
فاوت بايـد   استعدادها و عاليق مت   علّت  زن و مرد به     

  .هاي متفاوتي ياد بگيرند درس

۱۵  ۱/۳۳  ۲/۱۵  ۶/۲۲  ۱/۱۲  ۷/۲  

۱۲  
هـاي سـبك    هـا ورزش    بهتر است دختران در باشگاه    

  .انجام دهند

۹  ۶/۲۲  ۵/۱۳  ۴/۴۰  ۸/۱۳  ۲/۳  
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  ۳ ـ ۱۰ جدولادامه 
  هاي اجتماعي گويهپاسخ به  توزيع فراواني

  گويه  رديف
  كامالً

  افقموم
  مخالفم  نظر بي  موافقم

  الًكام

  مخالفم
  ميانگين

۱۳  
تـر از پـسران      هاي رزمي براي پسران مناسب     آموزش

  .است
۱/۱۶  ۶/۳۱  ۲/۱۰  ۷/۲۹  ۱/۱۱  ۸/۲  

۱۴  
 زيرا موجب كاهش    .آموزش زنان امري ناپسند است    

  .شود زادوولد آنها مي
۴  ۷/۵  ۵/۹  ۹/۳۰  ۳/۴۷  ۴  

۱۵  
هـاي آنـان    ورود زنان به دانشگاه باعث رشد آگـاهي   

  .شود مي
۹/۵۶  ۲۹  ۶/۲  ۷/۵  ۵/۴  ۲/۴  

۱۶  
ورود زنان به دانـشگاه مـشكالتي را در زنـدگي بـه             

  .آورد وجود مي
۸/۳  ۲/۱۵  ۹/۱۰  ۳۵  ۸/۳۲  ۷/۳  

۱۷  
هاي يكساني در مورد مراقبت و       زن و مرد بايد نقش    

  فرزندان داشته باشند تربيت
۳۹  ۸/۳۲  ۷/۴  ۴/۱۶  ۷/۵  ۷/۳  

۱۸  
هـاي تحـصيلي فنـي و مهندسـي و            پسران در رشته  

  .كنند ن بهتر از دختران عمل ميمشابه آ
۶/۱۲  ۲/۳۴  ۶/۱۲  ۴/۲۵  ۸/۱۳  ۹/۲  

۱۹  
هاي تحصيلي مثل ادبيات و پزشكي      دختران در رشته  

  .كنند بهتر از مردان عمل مي
۶/۱۲  ۹/۲۶  ۱/۲۱  ۱/۲۶  ۶/۱۲  ۳  

۲۰  
شود مادر از رشد  داري مادر از كودك موجب مي نگه

  .ها و شخصيت خود ناتوان بماند توانايي
۱/۲۷  ۴۸  ۸  ۶/۱۲  ۴  ۶/۳  

۲۱  
برند كه    به سر مي  وضعي   در   دار  بسياري از زنان خانه   

  .به معناي محروميت شديد اجتماعي است
۹/۵  ۹/۱۶  ۳/۱۳  ۵/۳۸  ۶/۲۱  ۳/۲  

  ۶/۳  ۱/۳۶  ۷/۳۶  ۹/۶  ۳/۱۲  ۹/۶  .زنان در رأي دادن تابع شوهران و پدرانشان هستند  ۲۲

۲۳  
ــان و  ــاري كودك ــسالت بيم ــانوادهک ــه ،خ ــت  ب علّ

  .نگاري زنان استا سهل
۵  ۳/۸  ۵/۸  ۲/۳۹  ۴/۳۵  ۸/۳  

۲۴  
 بايـد توانـايي ذهنـي       ،زنان براي آنكه پيشرفت كنند    

  .دهند خود را افزايش
۳/۲  ۲/۵  ۴/۶  ۸/۴۲  ۵/۳۹  ۷/۱  

  

  نگرش اقتصادي
 ۲/۴،  ۱/۴هـاي     ا ميانگين  به ترتيب ب   ۴ و   ۹ ،۱هاي شماره      گويه يه، گو ۱۵  بين عد اقتصادي در ب، 

 که اشتغال زنان را معضلي براي خـانواده         ۱ گويه شماره    .استين را دارا     باالترين ميانگ  ۸/۳
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 که مربوط به برابري زنان و مـردان         ۹ اما گويه شماره     ؛ با مخالفت زنان مواجه است     ،داند  مي

 با موافقت   ، که به لزوم برابري قوانين اشتغال اشاره دارد        ۴در خرج کردن پول است و گويه        

عقايـد جديـد را   کـه  اسـت  هـايي   اين سه گويه از جمله گويه. است زنان همراه بوده   شتريب

دهد که اشتغال زنان و فعاليت اقتصادي  ها نشان مي اين گويه. کند يدو جنس مطرح مدربارة  

 حـداقل   ۱۱ و   ۷ و   ۱۳هـاي     از سوي ديگر گويه   . گويان است   شتر پاسخ يآنان مورد پذيرش ب   

هاي جنسيتي مطرح     را در خصوص تفاوت   اي    يشهكلها، نگرش     اين گويه . ها را دارد    ميانگين

گويان در خصوص فعاليت اقتصادي       دهد که برخالف نگرش مثبت پاسخ       كند و نشان مي     مي

 ۵۰و  » اي در تأمين درآمـد خـانواده ندارنـد          زنان وظيفه « درصد معتقدند که     ۶۰زنان، حدود   

ايـد دسـتمزد بيـشتري      کننده معاش خانواده هـستند، ب       نيچون مردان تأم  «درصد معتقدند که    

  .»داشته باشند

دهد که ميانگين كـل       هاي مربوط به نگرش اقتصادي، نشان مي        در مجموع، بررسي گويه   

 بعـد اجتمـاعي،    ماننـد توان نتيجه گرفت كه در بعد اقتصادي نيز مي.  است۳ها برابر با      گويه

  .زنان در برخي موارد هنوز نگرشي سنتي دارند
  

  ۳ ـ ۱۱ جدول
  هاي اقتصادي  گويهواني پاسخ بهتوزيع فرا

  گويه  رديف
  كامالً

  موافقم
  مخالفم  نظر بي  موافقم

  كامالً

  مخالفم
  ميانگين

  ۱/۴  ۷/۳۰  ۴/۶۴  ۳/۷  ۸/۸  ۳/۳  .ست اها اشتغال زن يك معضل براي خانواده  ۱

۲  
هاي طبيعي توليدمثل زنان اخـتالل        اشتغال در وظيفه  

  .كند ايجاد مي
۹/۱  ۸/۱۲  ۶/۱۰  ۴۸  ۳/۲۲  ۶/۳  

۳  
زن و مرد هر دو با هم موظـف بـه تـأمين مخـارج               

  .خانه هستند
۶/۱۱  ۱/۲۷  ۶/۱۰  ۳۴  ۸/۱۲  ۱/۳  

۴  
قوانين اشتغال بايد طوري تنظيم شود كه دستمزدها        

 . برابر تنظيم شوده شکلو حقوق زن و مرد در آن ب
۱/۳۶  ۴/۳۵  ۴/۱۰  ۹/۱۱  ۳/۳  ۸/۳  

۵  
چون مردان بايد معاش خانواده را تأمين كنند، بايـد          

  .دستمزد بيشتري داشته باشد
۷/۱۹  ۸/۲۷  ۴/۱۰  ۵/۲۸  ۴/۱۰  ۷/۳  
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  ١٢٥  ■  بررسي نگرش جنسيتي زنان: فصل سوم

 

  ۳ ـ ۱۱ جدولادامه 
  هاي اقتصادي  گويهتوزيع فراواني پاسخ به

  گويه  رديف
  كامالً

  موافقم
  مخالفم  نظر بي  موافقم

  كامالً

  مخالفم
  ميانگين

۶  
نبايد در انتخـاب  ، زن و مرد به علت توانايي يكسان     

  .محدوديتي داشته باشند، شغل
۸/۸  ۶/۲۶  ۷/۱۰  ۴/۳۶  ۵  ۳/۳  

۷  
 بـراي زنـان مناسـب       ،معلمي، خيـاطي و پرسـتاري     

  .است
۱۸  ۷/۴۴  ۴/۱۰  ۱۹  ۲/۵  ۴/۲  

۸  
 ،در جامعه امروز كه مشكالت مـردان بيـشتر اسـت     

  .برسندجسمي و روحي آنان وضع زنان بايد به 
۴/۲۱  ۲/۴۵  ۸/۱۷  ۹/۱۱  ۵/۳  ۷/۳  

۹  
  مخـارج زن و مرد بايد بـه طـور يكـسان در مـورد         

  .گيري كنند تصميم
۹/۴۵  ۹/۴۱  ۵  ۴/۵  ۴/۱  ۲/۴  

۱۰  
اشتغال زنان تهديدي براي اشتغال مردان اسـت كـه          

  .بايد محدود شود
۷/۵  ۸/۱۳  ۱/۱۱  ۴/۴۰  ۹/۲۶  ۶/۳  

۱۱  
اي در تـــأمين درآمـــد خـــانواده زنـــان وظيفـــه

  .ندارند
۲۰  ۷/۳۵  ۷/۱۰  ۸/۲۲  ۹  ۶/۲  

۱۲  
 و حقـوقي كـه اسـتحقاق        درجـه  به   ها  هزنان در ادار  

  .رسند  نمي،ارندد
۲/۱۹  ۴/۳۵  ۲/۲۴  ۱۳  ۱۹  ۴/۳.  

  ۲/۲  ۱/۶  ۱۵  ۲/۹  ۲/۳۹  ۵/۲۸  . نقشي مردانه استها همديريت در ادار  ۱۳

  ۵/۳  ۴/۲۵  ۳۸  ۷/۹  ۳/۱۷  ۹/۶  .مردان مديران بهتري هستند  ۱۴

۱۵  
هــا نبايــد وارد رقابــت بــراي بــه دســت آوردن  زن

  .مردانه شوند كارهاي
۹  ۵/۲۳  ۵/۱۴  ۲/۳۰  ۹/۲۰  ۲/۳  

  

  ي تحقيقها  فرضيهزمونآ
 ها   اين فرضيه  .شد يو بررس  فرضيه كلي تدوين     ۵ ،ر نگرش زنان  دبراي ارزيابي عوامل مؤثر     

  . ديگرد و محاسبه ضريب همبستگي ميان متغيرها سنجيده T ،Fهاي   آزمونبا

زيـستي، نگـرش اجتمـاعي،         متغير نگرش    ۳هريك از متغيرهاي مستقل تحقيق با       رابطه  

  . شديبررس نگرش اقتصادي 
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 ها ها و نگرش جنسيت، فرهنگ، ارزش  ■  ١٢٦

 

هـاي جنـسيتي رابطـه     نان به تفاوتآ نگرش و ي اجتماع حضور زنان در عرصه   ميان: ۱فرضيه  

  .وجود دارد

  .نظر قرار گرفت اشتغال مد داوطلبانه وهاي  فعاليت، عامل تحصيالت۳خصوص در اين 

  

  گو و نگرش جنسيتي بين تحصيالت پاسخرابطه همبستگي ) الف
  

  ۳ ـ ۱۲ل جدو
   جنسيتيگو و نگرش  تحصيالت پاسخهمبستگي ميان

  نگرش اقتصادي   اجتماعينگرش نگرش زيستي متغير مستقل

  

  تحصيالت

۳۲۹/۰ r =  

۰۰۸/۰sig =  

۴۱۰N = 

۳۵۰/۰r =   

۰۰۲/۰ sig = 

۴۱۵ N =  

۳۶۱/۰ r =  

۰۱۸/۰sig =  

۴۱۷ N =  

 

گـو و      ميان تحصيالت پاسـخ    معناداردهنده وجود همبستگي      ي جدول فوق نشان   ها  آمار

به اين ترتيب كـه بـا افـزايش         . است) در سه بعد زيستي، اجتماعي و اقتصادي      ( وي   شنگر

 نگـرش جديـد جـايگزين نگـرش        نگرش وي نيز تغيير كرده و        ،گو  سطح تحصيالت پاسخ  

  .شود هاي جنسيتي مي در خصوص تفاوتاي  كليشهسنتي و 

  

   و نگرش جنسيتيتماعيج ا داوطلبانههاي فعاليترابطه همبستگي بين ) ب
  

  ۳ ـ ۱۳ لجدو
  جنسيتياجتماعي و نگرشداوطلبانه هاي  همبستگي ميان فعاليت

  نگرش اقتصادي  نگرش اجتماعي  نگرش زيستي  متغير مستقل

   اجتماعي داوطلبانهفعاليت

۳۰۷/۰ r =  

۰۲۹/۰sig = 

۴۱۹ N =  

۲۷۴/۰ r =  

۰۰۸/۰sig =  

۴۱۹ N =  

۳۹۵/۰ r =  

۰۵۱/۰sig =  

۴۲۰ N =  

 

 ناجتماعي بـر نگـرش آنـا      داوطلبانه  هاي    ور زنان در فعاليت    حض ، نتايج جدول  براساس

  داوطلبانـه  هـاي    كـه افـزايش حـضور زنـان در فعاليـت           بي ترت  به اين  ؛تأثيري مستقيم دارد  
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  ١٢٧  ■  بررسي نگرش جنسيتي زنان: فصل سوم

 

بـستگي ميـان    هممحاسـبه   . شـود   مـي نـوين   اجتماعي موجب تغيير نگرش زنان از سنتي به         

شود،  هرچه اين حضور بيشتر مي دهد كه ، نشان مي  اجتماعي و نگرش    داوطلبانه هاي  فعاليت

همزمـان بـا گـسترش      . هـاي زنـان مواجـه خـواهيم بـود           ها و نگـرش     ما با تغيير در ديدگاه    

 را پيـدا    هـاي اجتمـاعي      فعاليـت   در بيـشتر   زنان امكان حـضور    ن،شهرنشيني و صنعتي شد   

  .شود شان مي با رويكردهاي جديدتر پيرامونكه اين امر موجب آشنايي آنان اند كرده

  

   و نگرش جنسيتياشتغالوضع  رابطه بين )ج

محاسـبه   T آزمـون    ،نانآ نگرش جنسيتي    نان و اشتغال ز وضع  بررسي ارتباط ميان    براي  

عد نگرش اجتماعي و نگرش اقتصادي      اين فرض در دو ب    ،  ۴ـ۲۵براساس نتايج جدول    . شد

 تأثيرگـذار   نـان آهاي اجتماعي و اقتصادي        ديدگاه بربه اين ترتيب اشتغال زنان      . دي گرد ييدأت

  .را پذيرا باشندتري  نوينهاي   زنان نگرش،عددر اين دو ب  تااست و موجب شده
  

  ۳ ـ ۱۴ول جد
   و نگرش جنسيتياشتغالT ن نتايج آزمو

  ميانگين  تعداد  اشتغال  نگرش
  انحراف

  استاندارد

  درجه

  آزادي

  مقدار

T 

  سطح

  دارامعن

  زيستي
  شاغل

  غيرشاغل

۷۲  

۳۰۵  

۵۱/۳۱  

۶۹/۳۰  

۱/۷  

۸/۵  
۳۷۵  ۴۰۴/۰  ۲۰۵/۰  

  اجتماعي
  شاغل

  غيرشاغل

۷۳  

۳۰۵  

۹/۶۲  

۸/۶۰  

۹/۸  

۲/۸  
۳۷۶  ۹۱/۱  ۰۱۰ /۰  

  اقتصادي
  شاغل

  غيرشاغل

۷۳  

۳۰۵  

۴/۷  

۶/۶  

۸/۳۸  

۹/۳۷  
۳۷۶  ۰۳/۱  ۰۴۷/۰  

  

 به آن بررسـي  هاي مربوط  ميانگين،  نوع شغل با نگرش   رابطههمچنين به منظور سنجش     

 ميانگين بـه دسـت آمـده        ، زيستي و اجتماعي   عدد كه در ب   يگردبه اين ترتيب مشخص     . شد

 بيـشتر   ، مشاغل تخصـصي   برايعد اقتصادي ميانگين به دست آمده        دانشجويان و در ب    براي
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 ها ها و نگرش جنسيت، فرهنگ، ارزش  ■  ١٢٨

 

زيـستي و  نـوين  هـاي    نگـرش دارايهاي شـغلي   دانشجويان بيش از ساير گروه. بوده است 

تـصادي  هـاي نـوين اق       نگرش دارايديگران   بيش از    ،اجتماعي و صاحبان مشاغل تخصصي    

  .هستند

  

هاي   تفاوتدرباره   نانآنگرش  و   )ها از رسانه  استفاده(هاي فرهنگي زنان      فعاليتبين  : ۲فرضيه  

  . رابطه وجود دارد،جنسيتي

  

  ۳ ـ ۱۵ جدول
  نگرش جنسيتيهاي فرهنگي و  فعاليتمحاسبه شده براي  T آزمون

  نگرش اقتصادي  نگرش اجتماعي  نگرش زيستي

  هاي فرهنگي فعاليت
T  

  حسط

  داري امعن
T  

  سطح

  داريامعن
T 

  سطح

  داري امعن

  ۴۳۱/۰ -۱۲۵/۱  ۸۴۵/۰ -۸۸۱/۰  ۸۰۲/۰  ۴۴۲/۰  مطالعه روزنامه

  ۰۴۹/۰  -۹۷۷/۱  ۳۴۲/۰  -۵۹۶/۱  ۴۳۰/۰  -۱۴۵/۱  مطالعه مجله

  ۵۹۱/۰  ۲۰/۱  ۲۰۳/۰  ۸۶/۲  ۶۴۱/۰  ۱۴۴/۰  مطالعه كتاب

  ۸۸۴/۰  ۶۱۶/۰  ۱۳۷/۰  ۵۴/۱  ۱۶۱/۰  -۱۰۴۰/۰   و كتب زنانها همطالعه نشري

  ۰۰۰/۰  -۲۱۱/۳  ۰۰۹/۰  ۵۷۱/۰  ۳۷۷/۰  -۷۸۵/۰  تماشاي تلويزيون

هـا بـا محوريـت        تماشاي فيلم 

  زنان
۶۵۸/۰-  ۱۵۶/۰  ۷۵۷/۱  ۲۵/۰  ۰۹۵۸/۰  ۷۱۴/۰  

  

و ) بـا محوريـت زنـان      هـا   استفاده از رسـانه   ( فرهنگي   هاي  فعاليترابطه بين   در بررسي   

اي   رابطـه ،  اي جنسيتي زنـان   ه  ها و نگرش    مشخص شد كه بين اين فعاليت      نگرش جنسيتي، 

  . وجود داردط ارتبا اجتماعي نگرشتماشاي تلويزيون و  بينتنها. وجود ندارد

 ارتباط وجود   ،هاي جنسيتي   تفاوتدرباره  نان  آنگرش   و   نانزهاي فردي     بين ويژگي : ۳فرضيه  

  .دارد

  .دشبررسي با نگرش جنسيتي هل أسن و وضع ترابطه  قسمتدر اين 
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  ١٢٩  ■  بررسي نگرش جنسيتي زنان: فصل سوم

 

   و نگرش جنسيتيسنتگي بين رابطه همبس) الف
  ۳ ـ ۱۶جدول 

  جنسيتيهمبستگي ميان سن و نگرش 

  نگرش اقتصادي  نگرش اجتماعي  نگرش زيستي  متغير مستقل

  سن

۴۸۱/۰ r =  

۰۰۸/۰sig =  

۴۱۹ N =  

۱۹۲/۰- r =  

۰۰۰ sig = 

۴۲۰ N =   

۴۰۷/۰- r =  

۰۲۸/۰sig = 

۴۲۰ N =  
  

 معنـادار نـشان   ستي افـراد رابطـه   ميان سـن و نگـرش زيـ   ،هاي آماري جدول فوق   يافته

، زيستي افـراد  ـ  يا سنتي بودن نگرش جنسيتينوين بر  ، افزايش سن،به اين ترتيب. دهد يم

اي    رابطـه   و اقتصادي   ميان سن و نگرش اجتماعي      اساس نتايج به دست آمده،     بر .تأثير دارد 

 سـنتي بـه     يرشـ  نگ ، افرادي كه در سنين باالتري قـرار دارنـد          در واقع  .معكوس وجود دارد  

 ؛انـد   اي را پذيرفتـه    بسياري از باورهـاي كليـشه      و   نددارهاي جنسيتي ميان زن و مرد         تفاوت

هاي جنـسيتي ميـان       تفاوت هاي جديد   و ايده نوين   بيشتر به رويكردهاي     ترها  جوانعكس  رب

توان گفت كه      مي مجموعدر   .دانند  ميکمتر   را   هاي جنسيتي    معتقدند و اين تفاوت    زن و مرد  

ترهـا نگرشـي برابـر         جوان .اي معكوس وجود دارد      رابطه ،يان سن و نگرش جنسيتي افراد     م

  .هاي جنسيتي دارند طلب در خصوص تفاوت
  

   و نگرش جنسيتيهلأتوضع رابطه بين ) ب
  ۳ ـ ۱۷ جدول

  جنسيتينگرش  و آناليزواريانس وضعيت تأهل

  ريدا امعن سطح Fمقدار   انحراف معيار  آزادي درجه  ميانگين  نگرش

  ي، ميان گروهيزيست

  درون گروهي

۱۷/۳۶۲  

۶۹/۱۳۵۹۷  

۴۱۲  

۴  

۳۳  

۵۴/۹۰  
۴۳/۲  ۰۴۷/۰  

  ي، ميان گروهياجتماع

  درون گروهي

۱۷/۱۶۴۱  

۹۶/۲۸۸۲۲  

۴۱۲  

۴  

۹۵/۹۶  

۲۹/۴۱۰  
۶۶/۵  ۰۰۰/۰  

  ، ميان گروهياقتصادي

  درون گروهي

۳/۳۴۷  

۳۴/۱۹۳۸۲  

۴۱۵  

۴  

۷۰/۴۶  

۸۲/۸۶  
۸۵/۱  ۱۱۷/۰  
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 ها ها و نگرش جنسيت، فرهنگ، ارزش  ■  ١٣٠

 

عـد زيـستي و      در دو ب   ،هاي جنسيتي افراد     نگرش دهد که    مي نشانواريانس  تحليل   نتايج

 تـأثيري   ، نگرش اقتصادي زنـان    ر ب ،وضع تأهل اما  .  متأثر از وضع تأهل آنان است      ،اجتماعي

  . نداشته است

  

  ۳ ـ ۱۸ جدول
   نگرش جنسيتي ومقايسه ميانگين وضع تأهل

  اقتصادي  اجتماعي  زيستي  وضعيت تأهل

  ۳/۳۶  ۶۹  ۹/۲۹  مجرد

  ۳۷  ۷/۵۹  ۲۹  متأهل

  ۴/۳۱  ۶/۵۶  ۳۶  مطلقه

  ۷/۳۸  ۹/۶۶  ۳۲  همسر فوت شده

  

هـاي مربـوط بـه وضـع           ميانگين ،وضع تأهل بر نگرش    تأثيرهمچنين به منظور سنجش     

 ،عد زيـستي   در ب  ر اساس نتايج به دست آمده     ب .)۱۸جدول   (تأهل و نگرش افراد استخراج شد     

بـه ايـن    .  بيـشترين ميـانگين را دارا هـستند        ،داراي كمترين ميانگين و افراد مطلقـه      ها    متأهل

عد زيستي قبول   هاي جنسيتي را در ب       تفاوت ،ديگرانعد افراد مطلقه كمتر از       در اين ب   ،ترتيب

   .ها هستند گراتر از ساير گروه دارند و تساوي

 معتقدند که اين گروه   .  است ها بيشترين ميانگين مربوط به گروه مجرد      ،عد اجتماعي در ب 

   .در زمينه اجتماعي وجود نداردي جنسيتي ها تفاوت

 رابطـه وجـود   ،هاي جنسيتي تفاوتدرباره  نان  آ نگرش    و نانز خانوادگيبين منزلت   : ۴فرضيه  

  .دارد

  .بوده است  موردنظردهنده، پاسخي  متغيرهاي درآمد و منطقه مسکون،در اين بخش
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  ١٣١  ■  بررسي نگرش جنسيتي زنان: فصل سوم

 

   و نگرش جنسيتيدرآمدرابطه همبستگي بين ) الف
  ۳ ـ ۱۹ جدول

   جنسيتي نگرش وبستگي بين درآمدهم

  اقتصادي نگرش  نگرش اجتماعي  نگرش زيستي  متغير مستقل

  درآمد

۴۶۰/۰ r =  

۰۰۷/۰sig = 
۲۸۴N = 

۴۷۰/۰r =  

۰۰۴/۰sig = 
۲۸۴N =  

۲۳۷/۰r =  

۰۰۰sig =  

۲۸۴N =  

 همبستگي بـااليي    ، زيستي زنان و سطح درآمد     نگرش ميان   ،نتايج جدول فوق  بر اساس   

نـوين   نگرش زيستي زنان به سمت نگـرش         ،يابد   درآمد افراد افزايش مي     هرچه .وجود دارد 

  .كند سوق پيدا مي

ارتباط وجـود دارد و ارتبـاط   نيز  و نگرش اقتصادي زنان   اعيميان درآمد و نگرش اجتم    

 افزايش درآمد خانوار، نگرش جنسيتي زنـان در         که با به اين ترتيب    . استموجود نيز مثبت    

 كـه بـا كـاهش      کنـد     تغييـر مـي   برابر طلـب     به سمت نگرشي     ،صادي اقت  اجتماعي و  عددو ب

 به  ، ميان درآمد خانوار و نگرش جنسيتي افراد       در مجموع،  . همراه است  هاي جنسيتي   تفاوت

  . كلي همبستگي مثبت وجود دارد طور
  

   و نگرش جنسيتيمنطقه مسکوني رابطه بين) ب
  ۳ ـ ۲۰ جدول

   نگرش جنسيتي ويواريانس ارتباط ميان منطقه مسكونتحليل 

  ميانگين  نگرش
  درجه

  آزادي

  انحراف

  معيار
 F مقدار

  سطح

  داري امعن

  ، ميان گروهيزيستي

  درون گروهي

۱۴/۱۲۸  

۹۸/۱۳۸۳۱  

۴۱۲  

۴  

۵۷/۳۳  

۰۳/۳۲  
۸۷۹/۰  ۴۳۲/۰  

  جتماعي، ميان گروهيا

  درون گروهي

۸۴/۹۵  

۰۲/۲۹۵۱۳  

۴۱۲  

۴  

۶۳/۷۱  

۷۱/۲۳۷  
۳۲/۳  ۰۱۱/۰  

  ، ميان گروهياقتصادي

  وهيدرون گر

۵۶/۵۴۸  

۰۸/۱۹۱۸۱  

۴۱۴  

۴  

۲۱/۴۶  

۱۴/۱۳۷  
۹۶/۲  ۰۱۹/۰  
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 ها ها و نگرش جنسيت، فرهنگ، ارزش  ■  ١٣٢

 

کـه   دهد  دهندگان، نشان مي    پاسخبررسي ارتباط ميان نگرش جنسيتي و منطقه مسكوني         

بـراي   .رابطه معنادار وجود دارد    ،اقتصادي و   عد اجتماعي  در ب  بين منطقه مسکوني و نگرش    

. ي مربوط اسـتخراج گرديـد     ها   ميانگين ،رش در مناطق مختلف   نگسنجش چگونگي توزيع    

 رقي،مناطق شـ  ساكنان   دهد که   ها، در دو بعد اجتماعي و اقتصادي، نشان مي          مقايسه ميانگين 

و تـر     نوينرويكردهاي  ،  طق مركزي امنساکنين   و   هستند متمايل   ،هاي سنتي    نگرش بيشتر به 

  .نگرش برابري طلب دارند

 رابطـه معنـادار   ،هاي جنـسيتي    تفاوتره  دربانان  آنگرش   و   نانز پايبندي مذهبي بين  : ۵فرضيه  

  .وجود دارد
  

  ۳ ـ ۲۱ل جدو
   مذهبي و نگرش جنسيتيبين پايبنديهمبستگي 

  نگرش اقتصادي  اجتماعي نگرش  نگرش زيستي   مستقلمتغير

  پايبندي مذهبي

۴۲۰/۰ – r =  

۰۱ /۰sig = 

۴۱۹N =  

۲۰۱/-۰ r =  

۰۰۰sig = 

۴۲۰N =  

۲۸۷/۰- r =  

۰۰۰sig =  

۴۲۰N =  
  

زيستي، ميان پايبندي مذهبي و نگرش جنسيتي زنان در ابعاد  ،هاي جدول ه به دادهبا توج

توان    مي ،به اين ترتيب  .  اين همبستگي منفي است    .وجود دارد همبستگي  اجتماعي و اقتصادي    

اسـت و   تـر     نـوين يابد نگـرش زنـان        پايبندي مذهبي افراد كاهش مي    ميزان  گفت كه هرچه    

  . تر خواهد بود ، نگرش جنسيتي زنان سنتيندي مذهبي پايببا افزايش ميزانعكس رب

  

  تحليل چند متغيره و ضرايب رگرسيوني
زمان، تمـام متغيرهـاي مـستقل و رابطـه آن را بـا                نتايج تحليل رگرسيوني که به صورت هم      

ها بـا توجـه بـه         اين داده .  ذکر شده است   ۳ـ۲۲كند، در جدول      متغيرهاي وابسته بررسي مي   

 محاسبه شده براي هر مدل ـ که مربوط به هر يـک از متغيرهـاي وابـسته     Fمعناداري مقدار 

  .هايي قابل قبول است اين مطالعه است ـ مدل

www.ricac.ac.irwww.ricac.ac.ir



  ١٣٣  ■  بررسي نگرش جنسيتي زنان: فصل سوم

 

  ۳ ـ ۲۲ جدول
  رگرسيوني متغيرهاي وابسته ضرايب و متغيرهاي وارد شده در مدل تحليل

  متغيرهاي داخل مدل 2R  F  Sig  متغير وابسته

  )-۲۷۶/۰(وضع تأهل) + ۲۹۴/۰(درآمد  /.۰۰۱  ۱۴/۷  ۲/۲۰  نگرش زيستي

  )-۱۷۰/۰(پايبندي مذهبي) + ۲۵۹/۰(درآمد  ۰۰۰/۰  ۷۹/۱۲  ۴/۲۱  نگرش اجتماعي

  )-۲۳/۰(پايبندي مذهبي) + ۲۷۹/۰(درآمد  ۰۰۰/۰  ۳۲/۱۷  ۱/۲۴  نگرش اقتصادي
  

متغيـر وضـع تأهـل بـه        . ترين متغيـر درآمـد اسـت        در مدل تحليل، نگرشِ زيستي قوي     

به اين معنـا کـه مجردهـا در زمينـه           . دهد  رتي معکوس با نگرش زيستي رابطه نشان مي       صو

  .هاي جنسيتي اعتقاد ندارند تر هستند و به تفاوت نگرش زيستي برابري طلب

در مدل تحليل نگرش اجتماعي و اقتصادي نيز، درآمد متغيري مؤثر بـا ضـرايب مثبـت                 

به عبارت ديگر، بـا افـزايش       . ن دو متغير است   بيانگر وجود رابطه مستقيم بي    /. ۲۷۹و  /. ۲۵۹

متغيـر  . يابـد   تر سوق مي    نوينهاي    درآمد، نگرش اجتماعي و اقتصادي فرد به سمت ديدگاه        

پايبندي مذهبي، متغير ديگري که در اين دو مدل وارد شـده اسـت، کـه ضـرايب آن برابـر                     

) رش اجتماعي و اقتـصادي    نگ(اي منفي با متغيرهاي وابسته        باشد و رابطه    مي/. ۲۳ و   ۱۷۰/۰

  .دهد را نشان مي
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  گيري نتيجه

. يابنـد  ها الگوي عمل افراد است که با تغيير آن، ساير رفتارها و تفکرها نيز تغييـر مـي    ارزش

تغيير فرهنگـي  انسان در جامعه در حال تغيير، به ضرورت و نياز انطباق با محيط و تحول و  

هاي اجتماعي و آموزشي، افـزايش        هاي اخير، حضور زنان در عرصه       در سال .  برده است  يپ

. هاي افراد جامعه و زنان را به دنبال خواهد داشت           ها و نگرش    يافته است که تغيير در ارزش     

. ها، اولين گام در شـناخت وضـع موجـود اسـت             ها و نگرش    بررسي رابطه جنسيت، ارزش   

هاي انجام گرفته در اين زمينه بود که  ه براي بررسي اين رابطه، فراتحليل پژوهشبهترين شيو

پـذير مـي     تـر را امکـان      ضمن شناسايي نقاط مشترک تحقيقات، دستيابي به شـناختي جـامع          

گروه فرهنـگ   ( گروه تحقيق    يها  ن با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه        يهمچن. ساخت

 يهـا   هـا و تبعـيض      گرش زنان در خصوص تفـاوت     ، بخشي از تحقيق به بررسي ن      )عمومي

اي بـين جنـسيت،       آيـا رابطـه   : ن بود ي اصلي طرح، چن   يها  پرسش. جنسيتي اختصاص يافت  

هاي زنان  ها و نگرش ها وجود دارد؟ آيا مي توان از فرهنگ زنان يا ارزش            ها و نگرش    ارزش

  هاي جنسيتي چگونه است؟ صحبت کرد؟ نگرش زنان در خصوص تفاوت
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 ها ها و نگرش جنسيت، فرهنگ، ارزش  ■  ١٣٨

 

  اي وجود دارد؟ ها رابطه ها و نگرش ن جنسيت، ارزشآيا بي
 يبـرا . دهـد  ها، ثبات و تغيير در طول زمان را نشان مي مقايسه زنان و مردان در زمينه ارزش      

هاي مـادي     هاي مذهبي براي زنان و اهميت بيشتر ارزش         مثال در زمينه اهميت بيشتر ارزش     

تفاوت بين زنان و مـردان را       . اجه هستيم براي مردان، ما با نوعي ثبات در اولويت ارزشي مو         

امـا ايـن بـه معنـاي ثبـات          . پـذيري آنـان دانـست       اجتماعي و جامعـه   اوضاع  توان نتيجه     مي

. ها بيانگر تغيير در طـول زمـان اسـت           ينتايج بررس . ها نيست   هاي جنسيتي در ارزش     تفاوت

  . تر شدن نگرش مردان و زنان خواهد بود ز در جهت نزديکياين تغيير ن

هـا بـين زنـان و         هايي در زمينـه برخـي از ارزش         ها شاهد تفاوت    ين بررس ينکه در ا  يبا ا 

هاي جنسيتي ثابت و يـا        قدر نيست که بتوان از تفاوت      م اما اين تفاوت آن    يمردان جوان، بود  

هـاي    هـاي جنـسيتي ثابـت مـستلزم مـشاهده تفـاوت             تفاوت. شکاف جنسيتي صحبت کرد   

هـاي    هـاي جنـسيتي در زمينـه        نبود تفاوت . استن و مردان    هاي زنا   جنسيتي بين تمام گروه   

حتـي بـين    . گرايـان و رويکـرد تـوافقي مطابقـت دارد          خاص، بيشتر با رويکرد کنش متقابل     

هـاي برابـر،    آموزي و دانشجويي نيـز، در صـورت برخـورداري از فرصـت     هاي دانش   گروه

از سويي نتيجه دوره زنـدگي،  ها  تفاوت. ها بين دو گروه وجود ندارد    تفاوتي در زمينه ارزش   

  . جنسيتي استيها ها و تبعيض ه نابرابريئلسياسي اجتماعي و مساوضاع 

  

  توان از فرهنگ زنان صحبت کرد؟ آيا مي
از آنجـا کـه     . توان از فرهنگ زنان صحبت کـرد        هايي بين زنان و مردان، نمي        تفاوت باوجود

 هـاي   شوند، مفاهيم و برچسب     تماعي مي زنان و مردان معموالً در اجتماعي با زبان مشترک، اج         

هـاي    بنابراين ما شاهد تفاوت   .  معاني مشابهي دارد   ،کنند  ارزشي که براي اهدافشان کسب مي     

هـاي ارزشـي مطـرح        ها بيشتر در زمينه اولويـت       تفاوت. جنسيتي در ساخت ارزشي نيستيم    

ها   ي برخي از ارزش   هاي ارزشي و در ميزان اهميتي که برا         زنان و مردان در اولويت    . شود  مي

 نمونه، مقايسه زنان    يبرا. اين تفاوت بين نسل جوان نمود بيشتري دارد       . ندا  ند، متفاوت ا  ليقا

گيـري اهـداف بـه سـمت اجتمـاع ملـي،              و مردان جوان بيانگر آن است که در زمينه جهت         
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  ١٣٩  ■  گيري نتيجه: فصل چهارم

 

هـاي    ؛ در حالي كـه مـردان در ارزش        است زنان بيش از مردان      يميانگين کسب شده از سو    

  .اند  بيشتري کسب کردهيهاي عمومي، امتيازها اني و عرصهجه

  

  هاي جنسيتي چگونه است؟ ها و تبعيض نگرش زنان در خصوص تفاوت
، اجتمـاعي و    ينتايج به دست آمده از مطالعه نگرش جنسيتي زنان تهراني، در سه بعد زيست             

 ش زنان در زمينه   نگر. كه ديدگاه زنان به طور مطلق جنسيتي نيست       دهد    ياقتصادي، نشان م  

هـا    ايـن تفـاوت  ، بـه هـا   تنها در بعضي بخش  آنان هاي جنسيتي در حال گذار بوده و        تفاوت

داننـد و آن را رد   هاي سنتي را كـامالً مـردود مـي     زنان كليشه،عد زيستي در ب . اند   کرده توجه

كـه آنهـا   توان گفت  اما در ابعاد اجتماعي و اقتصادي هنوز به طور قطع و يقين نمي كنند؛    مي

بـه   جايگـاه  ،نوين رويكردهاي سنتي و  در اين ابعاد،ها دارند يا خير؟ اعتقادي به اين تفاوت 

  .دهد نسبت مشابهي را در اذهان زنان به خود اختصاص مي

 شتريـ ب دهـد کـه   نشان مـي ، اجتماعي و اقتصادي زيستي در سه بعد نگرش زنان    ررسيب

 كـامالً   ، زنـان گزينـه    في به ويژگي زنان اسـت      داراي رويكردي من   ، هنگامي كه گويه   ،مواقع

  نظـر در مـورد     توافقكه اين      درحالي .)عد زيستي خصوص در ب    به( اند  مخالف را برگزيده  

 تر در دقيقبررسي  .شود  مشاهده نمي،هاي آنان دارد هايي كه رويكردي مثبت به ويژگي    گويه

  :بعد، بيانگر آن است کهسه 

 اند و    تر از مردان شناخته شده      ضعيف ،هاي بيولوژيكي   يژگي و از نظر  زنان   :يعد زيست در ب

هايي كه بـه      در طراحي گويه  . هايي منفي است     ديدگاه ،عد به زنان  هاي غالب در اين ب      ديدگاه

هـايي كـه      در گويه  .دبو منفي   هااين نظر درباره   عقايد آنان    ،شد  عد جسماني زنان مربوط مي    ب

هـا مخـالف      پاسخ شتري، ب شده بود ذكر  تر از مردان    هوش، اخالق، عقل و اعتماد به نفس كم       

 امـا در مـورد      . بسيار انـدك اسـت     ،ندا   موافق ،ها در زنان    بود و تعداد زناني كه با اين ويژگي       

هاي زنان و مردان توانايي اخالقـي،          گويه :مثل(گرا   هايي كه حاوي رويكردهاي تساوي      گويه

زنان ) .ديگر تفاوت نداردکير هوشي با و مردان و زنان از نظ    جسمي و روحي يكسان دارند    

 ؛ها در ميانه طيف قرار دارد ر پاسخشتيباند و در هر دو صورت  پاسخ موافقم را انتخاب كرده    
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 دهنـدگان گزينـه     شتر پاسخ يب نعقل زنان، اخالق و اعتماد به نفس آنا       درباره   مورد   ۳تنها در   

  .اند كامالً مخالف را انتخاب كرده

 عد اجتماعي در ب:   هاي شغلي كـار زن       نقش مادري، مهارت   درباره عقايد زنان    ،عددر اين ب

هـاي     آموزش زنان، رشته   ،با مراقبت از كودك، تربيت و فرزندان، امور داخلي منزل، ورزش          

  .شدسؤال ... تحصيلي، رأي دادن، توانايي ذهني و

رد در تربيت  ايفاي نقش مادري در خانه، نقش برابر زن و مهاي مربوط به رد گويهدر مو

زنان به امور داخلي خانه و      اشتغال  در تربيت دختر و پسر، اهميت       نداشتن  فرزندان، تفاوت   

 اهميـت   وداري از كودك بر رشد توانايي زنان اهميت ورود زنان به دانشگاه، تأثير منفي نگه     

  .اند را انتخاب کرده موافق و كامالً موافق  گزينهزنانشتر ي، بحضور مرد در اجتماع

هـاي شـغلي،    و در موارد تأثير منفي تحصيل بر فرزندآوري زنان، جنسي بـودن مهـارت           

يكي از عوامل بيمـاري     مثابه  انگاري زنان به       سهل  و تبعيت زنان از شوهرانشان در رأي دادن      

  .اند  مخالف و كامالً مخالف را انتخاب كردهگزينهر زنان شتيبافراد خانواده، 

 مناسـب   ،»اجـازه بگيرنـد   د  يباروج از خانه از همسرانشان      زنان براي خ  « :در ساير موارد  

 مهندسي براي پسران و  ـ هاي فني هاي رزمي براي پسران، مناسب بودن رشته بودن آموزش

نيمـي ديگـر گويـه       موافـق و     دهندگان گويـه    نيمي از پاسخ   ،ادبيات و پزشكي براي دختران    

  .اند را برگزيدهمخالف 

نـوين  هاي سـنتي و   عي، نگرش زنان ترکيبي از ديدگاهتماهاي اج  در جنبه ،به اين ترتيب  

   .است

 آن بر زندگي، اهميـت نقـش زن و مـرد در تـأمين           آثاراشتغال زن و     از   :عد اقتصادي در ب 

مخارج خانه، قوانين اشتغال، دستمزدها و برابر بودن آن، انتخاب شغل، جنسي بودن مشاغل، 

 اشتغال زن بر اشتغال مردان، وضع زنان در رآثاوظايف زن در قبال شوهر، خرج كردن پول،  

  .شد با مديريت سؤال ها هادار

لزوم تنظـيم قـوانين     : هايي مثل   زنان در خصوص گويه    مشخص شد كه     ،با بررسي نتايج  

بـه  زنـان   رسيدگي   پرستاري براي زنان، لزوم       و  شغلي، مناسب بودن معلمي، خياطي     ةعادالن
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 در   مخـارج  گيري مشترك زن و مرد در مورد        وضع جسمي و روحي مردان، اهميت تصميم      

 كـه اسـتحقاقش را       زنان ي مناسب برا   شغل و حقوق   نبودخانه، مردانه بودن نقش مديريت،      

  موافـق و کـامالً     ، بيـشتر گزينـه    اي ندارنـد     وظيفه ،دارند و اينكه زنان در تأمين مخارج خانه       

  .اند را انتخاب کردهموافق 

 هـاي توليـد   در خانه، ايجاد اخـتالل در وظيفـه     اشتغال زنان     معضل ي چون در موارد 

 پاسخ  ، مردان مديران بهتري هستند     و مثلي زنان، اشتغال زن تهديدي براي اشتغال مردان       

  مواردي همچون لزوم پرداخت دسـتمزد       در مقابل  .ر آنان مخالف و كامالً مخالف است      بيشت

ردانـه شـوند،    مكارهـاي   بيشتر براي مردان، زنان نبايد وارد رقابت براي به دست آوردن            

زن و مرد به علت توانايي يكسان نبايد در انتخاب شغل محدوديتي داشته باشند و زن و                 

 پاسخ مخالف و موافق تقريباً برابر بـوده   ،مرد با هم موظف به تأمين مخارج خانه هستند        

  .است

د اقتصادي عدهد كه عقايد زنان در ب  نشان مي،ها هاي ارائه شده به اين گويه بررسي پاسخ

 دانستند اشتغال را براي زن مفيد دهندگان شتر پاسخي ب.استنوين نه به طور كامل سنتي و نه 

شترشان هنـوز زنـان را مـسئول تـأمين          ي، اما ب  و خواهان تأمين عدالت ميان دو جنس هستند       

  .دانند مخارج خانه نمي

  

  گذارد؟ هاي جنسيتي تأثير مي چه عواملي بر نگرش
 تحصيالت،ميزان  سن،   : عبارت است از   شود   مي هاي جنسيتي   نگرشبه تغيير   عواملي كه منجر    

  .و پايبندي مذهبياشتغال، درآمد وضع 

نتايج تحليـل چنـد متغيـر،       .  متفاوت است  ،هاي زنان   تأثير اين عوامل بر انواع نگرش     

صورت   اين   بيني کننده، به    متغيرهاي پيش  ،بيانگر آن است که در هر يک از ابعاد نگرش         

  :ده استبو

   درآمد ووضع تأهل: تينگرش زيس

  پايبندي مذهبيدرآمد، : نگرش اجتماعي
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  درآمد، پايبندي مذهبي: نگرش اقتصادي

ميزان پايبندي مذهبي نيز متغيري . کننده در نگرش جنسيتي زنان دارد درآمد، نقشي تعيين

 مـذهبي  در واقـع بـا افـزايش ميـزان پايبنـدي     . گيري نگرش دخالت دارد     است که در شکل   

  .يابد هاي سنتي افزايش مي گويان، تمايل آنان به پذيرش ديدگاه پاسخ

  

رهنگي آنان و   هاي ف    متأثر از فعاليت   اندازههاي جنسيتي تا چه       آگاهي زنان از تفاوت   
   هاي مربوط به زنان است؟ آشنايي با آثار و جريان

 نقشي اساسي ايفا ،وبننيكي از عوامل تأثيرگذار مهمي كه در هدايت جوامع سنتي به سمت 

 افكـار   ، با ايجـاد بـسترهاي فرهنگـي مناسـب         ،اين وسايل . ستاهاي جمعي     كند، رسانه   مي

اي در     عمـده  يهـا   يدگرگـون دهـد و     يمـ   عمومي جامعه را مطابق با الگوهاي خـود شـكل         

 اسـتفاده از وسـايل ارتبـاط جمعـي گـسترش            ،در كشور مـا   . كند يمهاي آنان ايجاد      نگرش

 بـه صـورت هماهنـگ و يكپارچـه          ي اما استفاده از اين وسايل ارتباط      ؛فته است روزافزون يا 

  . مثال هنوز آمار مطالعه در كشور بسيار پايين استيبرا. نيست

 كه جز   ديآشکار گرد  و   شدها بر نگرش زنان سؤال         تأثير اين رسانه    از در اين تحقيق نيز   

و يا استفاده از تلويزيون و      تصادي  در يكي دو مورد كه ارتباط ميان مطالعه مجله و نگرش اق           

نگرش ها و  رابطه معناداري بين استفاده از رسانه ، در بقيه مواردنگرش اجتماعي وجود دارد،

  :استذيل  اين فقدان تأثير معلول عوامل .وجود نداردزنان 

  .گيرد  هنوز در كشور ما به روشني انجام نميزنانهاي   فعاليت .۱

خصوص ه ، روزنامه و ب همجلکتاب مطالعه (ز دركشور ما مطالعه  هنو، آمارهابر اساس  .۲

  .دهد ميآمارهاي اندكي را به خود اختصاص ) مطالعه تخصصي

مطـرح شـده در     وضع   زنان همدلي چنداني با      ،شد  مطرح  ل زنان   ئ در مواردي كه مسا     .۳

  .ندکرد احساس نمي... فيلم يا داستان و

ا نوشته هستند نه    ي فيلم   راهدد بسط عقايد خود از      هايي كه درص    رسد گروه    به نظر مي    .۴

هاي جنسيتي سنتي  بلكه به نوعي كليشه،اند عقايد جديدي را بسط دهند    تنها نتوانسته 
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متوجـه  اسـت،   با رجوع به منابعي كه مربوط به زنـان          . كنند  را باز توليد مي   در جامعه   

اي از    بخش عمـده  ...  و داري، خياطي    آشپزي، خانه  :مثلشويم كه هنوز هم مطالبي        مي

  .دهد  را تشكيل ميها همطالب اين نشري

 صورت فيلم، سريال، داستان   ه  چه ب (هاي خود      در فعاليت  مربوط به زنان،   يها   جريان  .۵

  .اند الگوي جديد موفقي از زنان را ارائه دهند نتوانسته)  مقالهو

 ،و رويكردهاي نوين  هاي سنتي     دهد كه كليشه     نشان مي  به دست آمده  نتايج  در مجموع،   

ـ ز سـنتي بـراي      هـاي   كليـشه  از   رخـي ب.  يكساني در انديشه زنـان دارد      به نسبت جايگاه    انن

رويكردهاي ز سوي ديگر، ا. كردن آن ندارند  چندان تمايلي به رها زنانكاركردهايي دارد كه

آن  يا   هگذار بود  عقايد تأثير  ي بعض ر و ب  رده ايراني نفوذ ك    زن  زندگي در ،هاي اخير    دهه مدرن

 زنان نيز همچون جامعـه      نگرشكند كه      ثابت مي  لي، هر دو دل   نهايتدر  .  است هادتغيير د را  

وسـنتي قـرار    نوين   بينابين   ،و در حالتي  نوين باشد   ايران در حال گذر از يك وضع سنتي به          

روي نوين اند و نه كامالً به عقايد  سنتي را كامالً از دست داده ـ   نه باورهاي دينيزنان . دارد

 و کـرده  رد ،هاي سنتي، بخشي را كه فاقـد كـاركرد بـوده          از ميان كليشه    بلکه زنان  .اند  آورده

خصوص پذيرش يا رد عقايد جديد نيز همين مـسئله   در. اند  را حفظ نموده   دي مف هاي بخش

 .شود مشاهده مي
هـاي ملـي، مـدنظر        هاي تحقيق، الزم است که چند نکته در اجراي طرح           بر اساس يافته  

  :ار گيردقر

شود، الزم است     هاي جنسيتي، بيشتر بين قشر جوان مشاهده مي         با توجه به اينکه تفاوت    

هاي دختران و پسران جوان انجام        ها و نگرش    تري در خصوص ارزش     که تحقيقات گسترده  

  .کننده توجه شود يک متغير تبيينمثابه ن الزم است که به متغير جنسيت، به يهمچن. گيرد

قابـل مقايـسه بـودن نتـايج در طـول زمـان،             بـراي   ين تحقيقات ملي،    حفظ هماهنگي ب  

 ساله تعيـين    ۵هاي    تواند به صورت دوره     تحقيقات نيز مي  شدن  فاصله انجام   . ضروري است 

  . شود تا بتوان تأثير تغييرها را مشاهده نمود

ن قـرار  اهاي دقيق، در اختيار محققـ       بررسيبراي  هاي ملي،     هاي طرح   الزم است داده  
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است ها الزم     در اين بررسي  . هاي مختلف، به دقت تجزيه و تحليل گردد         د تا از جنبه   گير

 هـاي ملـي در سـازمان    که مقايسه زنان و مردان با کنترل سن، تحصيالت، قوميـت، تفـاوت       

 .....هـاي مختلـف و     سازي جنسي اشتغال و توزيع نيروي کار در قسمت          خانواده، جدايي 

  .صورت گيرد
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  هنام كتاب

: ، ترجمه منيره نجم عراقـي، تهـران       شناسي زنان  جامعه. ۱۳۸۰ابوت، پامال و واالس، کلر،      

  .نشر ني

 جلـد   )فصل زنان (،  هاي فمنيستي    مجموعه آراء و ديدگاه    .۱۳۸۳احمدي خراساني، نوشين،    

  .انتشارات توسعه: ، تهراندوم

 :دامـادي، تهـران   ، ترجمه مهرداد مير   شناسي متفكران بزرگ جامعه   .۱۳۷۹استونز، راب،   

  .مرکزنشر 

 ترجمه ،شناسي اجتماعي از آغاز تا کنون روان. ۱۳۷۱الپورت، گوردون و اي جونز، ادوارد، 

  .انتشارات آستان قدس رضوي: محمدتقي منشي توسي، مشهد

هـاي علـوم    هاي دانشجويان دانشگاه بررسي سلسله مراتب ارزش . ۱۳۸۰،  براتي، سيده فريده  

پروژة تحقيقاتي طرح ملي، وزارت بهداشـت،      ،ها در دوران دانشجويي   پزشكي و روند تحول آن    

  .درمان و آموزش پزشكي

گهـر،    ، ترجمه عبدالحسين نيک   شناسي فرهنگ انتقادي جامعه  . ۱۳۸۵ ،تا  بودون، ريمون، بي  

  .فرهنگ معاصرانتشارات : تهران
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  .نگار نقش و :ها، تهران  ترجمه مرتضي مردي،ظريه كنشن. ۱۳۸۰، ير بورديو، پي

ساالن  هاي جوانان در مقايسه با بزرگ       بررسي ارزش  .۱۳۸۰ن،  پارسا، آرش و سهامي، سوس    

  . پروژة تحقيقاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،شهر شيراز

هـاي تلويزيـوني از طريـق     بررسي وضعيت پخش مـستقيم برنامـه   .۱۳۸۲، جواهري، فاطمه

فرهنگ، هنـر و    پژوهشگاه  ژة تحقيقاتي،   مطالعه موردي هفت پژوهش، پرو     ،ماهواره در ايران  

  .ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

نامـه  ،  »هاي ارزشي شهروندان تهراني با جنسيت       بررسي اولويت «. ۱۳۸۱دارياپور، زهرا،   

  .۱۰۷  ـ۸۳، صص ۳ سال هفتم، شماره ،پژوهش فرهنگي

  .هران، ت)جلد اول(، ترجمه قاسم صنعوي، جنس دوم. ۱۳۸۰دوبوار، سيمون، 

:  ترجمه هوشنگ نـايبي، تهـران      ،پيمايش و تحقيقات اجتماعي   ،  ۱۳۷۶دي اي،   . دواس

  .نشر ني

هـا و     اي بر نظريه    شناسي اجتماعي، مقدمه    روان .۱۳۷۴روش بالو، آن ماري و نيون، اوديل،        

  .انتشارات مرواريد:  ترجمه سيدمحمد دادگران، تهران،ها آيين

گهـر، چـاپ     ، ترجمه عبدالحسين نيـك    وت پارسونز شناسي تالك  جامعه. ۱۳۷۶،  روشه، گي 

  . انتشارات تبيان:اول، تهران

: ترجمـه محـسن ثالثـي، تهـران        ،شناسـي معاصـر     هاي جامعـه    نظريه. ۱۳۷۳ريتزر، جرج،   

  .انتشارات علمي

  .انتشارات کيهان: ، تهراندايرةالمعارف علوم اجتماعي. ۱۳۷۰ساروخاني، باقر، 

  .روناسنشر  : تهران،ل جوانان ايرانئ نگرش و مسا،يتوضع .۱۳۸۱ ،سازمان ملي جوانان

نامـه   هـا نـزد جوانـان قوچـان، پايـان      مراتب ارزش سلسله .۱۳۷۵، سعادت، عبدالحميد

  .كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي

  در مقايـسه بـا  ،هـاي جوانـان   بررسـي ارزش  .۱۳۸۰، پارسـاکي  و آرش  سوسـن ،سـهامي 

  .استان فارس قيقاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،پروژه تح ،ساالن شيراز بزرگ

  .نشر قطره:  تهران،هاي زنان ايراني توسعه و چالش. ۱۳۸۱طلب، ژاله،  شادي
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