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  تطبیقی احساس نابرابري جنسیتی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن مطالعۀ

  (مورد مطالعه: مادران و دختران شهر یزد)

  

   3زهرا کشمیري 2سیدمحسن موسوي، 1محمد مبارکی،

  

  )15/03/99تاریخ پذیرش  ،15/08/98 (تاریخ دریافت

  

  چکیده

هایی اسـت کـه در بیشـتر جوامـع بشـري دیـده        نسیتی یکی از پدیدهنابرابري ج

هـاي اجتمـاعی،    اي اجتمـاعی، هماننـد سـایر پدیـده     عنـوان مسـئله   شود و بـه  می

احسـاس   تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. هدف اصلی ایـن پـژوهش مقایسـۀ    تحت

بـر  نابرابري جنسیتی بین نسل مادران و دختران و بررسی عوامل اجتمـاعی مـؤثر   

احساس نابرابري جنسیتی است. روش اجراي پـژوهش، پیمـایش بـوده و جامعـۀ     

سالۀ شهر یـزد اسـت.    19تا  15ساله و دختران  64تا  30آماري آن تمام مادران 

اي بوده و روش تعیین حجـم   مرحله گیري احتمالی چند گیري به روش نمونه نمونه

انتخـاب شـده اسـت.     نفـر  488نمونه از طریق فرمـول کـوکران بـا حجـم نمونـۀ      

هاي تحقیق نشان داد احساس نابرابري جنسیتی مـادران بیشـتر از دختـران     یافته

است. همچنین، نتایج نشان داد که در گروه دختران، فقـط سـه متغیـر باورهـاي     

قالبی جنسـیتی، هنجارهـاي جنسـیتی و سـاختار قـدرت بـر احسـاس نـابرابري         

مابقی متغیرهـاي سـاختاري، صـرفاً اثـر     اند و  جنسیتی اثر مستقیمِ معنادار داشته

درصـد از واریـانس احسـاس نـابرابري     23انـد کـه درمجمـوع،     غیرمستقیم داشـته 
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کنند. اما در گروه مـادران فقـط دو متغیـر باورهـاي قـالبی       جنسیتی را تبیین می

جنسیتی و ساختار قدرت بر احسـاس نـابرابري جنسـیتی اثـر مسـتقیمِ معنـادار       

انـد کـه    غیرهـاي سـاختاري، صـرفاً اثـر غیرمسـتقیم داشـته      اند و مابقی مت داشته

  کنند.   درصد از واریانس احساس نابرابري جنسیتی را تبیین می19درمجموع، 

پذیري جنسیتی، ایفاي نقـش   احساس نابرابري جنسیتی، جامعه واژگان کلیدي:

  جنسیتی، ایدئولوژي جنسیتی، باورهاي قالبی جنسیتی.

  

  مقدمه و بیان مسئله

بشري  ۀاست که جامع  گیر و کهنی هاي همه بندي، یکی از پدیده ابري و در پی آن الیهنابر

اي بسیار گسترده دارد که از  رو بوده است. تفاوت بین اعضاي یک جامعه، پهنه همواره با آن روبه

شود.  هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشیده می شود و به ویژگی هاي طبیعی آغاز می ویژگی

). 6: 1388ها، نابرابري جنسیتی است (محسنی تبریزي و همکاران،  انواع نابرابري یکی از

شته د داجووبشریت راه همن یخ تاکنورتادم  هسپیدز غااز آست که اي اجنسیتی مقولهي برا«نابر

ده نموه فرهنگ جلوو یط اشرآن مطابق با اي گونه مختلف بهي فرهنگهاو یط اشرن در مازهر و 

، مزایا و موهبتهاى هر جامعه، موقعیتها، گرفتن مجامع جنسیتى یعنى دردست ست. نابرابرىا

). 48: 1396(شکربیگی، که یک جنس از آن برخوردار و دیگرى از آن بىبهره باشد»  گونهاى به

اي که در اوضاع اجتماعی زنان در جوامع بشري پدید آمده  امروزه به موازات تحوالت گسترده

ها در ها و نیازهاي زنان جامعه هستیم که این خواسته التی در خواستهاست، شاهد تغییر و تحو

ها و دستیابی به عدالت جنسیتی است. یکی از محورهاي  آن ۀرفت جهت احقاق حقوق ازدست

توان اشاره کرد، مناسبات موجود میان دو جنس در  مهم و اساسی که در این خصوص به آن می

ن، زنان تحت سلطه و انقیاد مردان قرار دارند (ادهمی و خانواده و اجتماع است که در ضمن آ

گشاید، اعم از  عنوان نخستین نهادي که فرد در آن چشم می ). خانواده، به128: 1388روغنیان، 

ترین عامل در انتقال  یافته یا در حال توسعه تعلق داشته باشد، مهم اینکه به کشورهاي توسعه

هاي  بودن ذهنش در سال یرپذیري کودك به دلیل خالیتبعیض جنسیتی است؛ زیرا میزان تأث

ویژه مادر، بسیار زیاد است. اولین  زندگی و همچنین ارتباط تنگاتنگش با افراد خانواده، به ۀاولی

شود. شاید اولین پرسشی که در  هاي تبعیض جنسیتی در خانواده با تولد نوزاد نمایان می نشانه

ارتباط با جنسیت است و برحسب پسر یا دختر بودن نوزاد، شود در  تولد هر نوزادي پرسیده می

شود (ساروخانی و محمودي،  هاي متفاوتی از سوي والدین و اطرافیان نشان داده می واکنش

اند. اصطالح جنس بر  شناسان تمایز مهمی میان جنس و جنسیت قائل جامعه). «48: 1387
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اند قابل  ینکه مردان و زنان با هم متفاوتهاي بیولوژیک میان زن و مرد داللت دارند؛ ا تفاوت

تر از زنان هستند. زنان کمتر  تر و عضالنی وزن تکذیب نیست. مردان اغلب بلندقدتر، سنگین

تري دارند.  شوند و در هر سنی نسبت به مردان زندگی طوالنی پذیرند، کمتر بیمار می آسیب

هاي  که جنسیت، ناظر به ویژگیکنند. حال آن دختران در کودکی زودتر از پسران تکلم می

اصطالح مردانگی  کند و با مرد یا زن بودن و به شخصی و روانی است که جامعه آن را تعیین می

و زنانگی همراه است. اگر نقش جنس و جنسیت در بیولوژي ریشه داشته باشد، انتظار از 

جنس ار درکتاب هاي متفاوت باید جهانی باشد، ولی، درواقع چنین نیست. سیمون دوبو جنس

دوبوار نقش فرهنگ را » شود. شود، بلکه بعدها زن می هیچ فردي زن زاده نمی«نویسد:   می دوم

کند. به نظر سیمون دوبوار، به سبب برخورد متقابل  هاي جنسیتی برجسته می در تفاوت

ه پیدا دارند و رفتارهاي زنان گانه برمی وخیزهاي بچه اطرافیان، دخترها خیلی زود دست از جست

» شوند وخیز و حرکت تشویق می که پسران به نوآوري، ابتکار و جست کنند، درصورتی می

را سال نوزاد دختر اعالم  1990این، یونیسف سال  بر ). عالوه49: 1387(ساروخانی و محمودي، 

هاي جنسیتی در جهان جلب کند. آمارها و ارقام نشان  کرد تا توجه بیشتري را به نابرابري

ها فقط  درصد) متعلق به زنان است، آن67د با اینکه بیشترین ساعات کاري جهان (ده می

عبارت دیگر، زنان کمترین کنترل را بر سرمایه و   کنند. به درصد از درآمد جهان را کسب می10

اند. از نظر دستیابی به  رو، برخی، زنان را متعلق به جهان چهارم دانسته این تکنولوژي دارند؛ از

هاي زیادي وجود دارد؛  ت آموزشی و بهداشتی و درمانی نیز بین زنان و مردان نابرابريامکانا

اي از این زنان، به دلیل  دهند و بخش عمده  سوادان جهان را زنان تشکیل می درصد بی70حدود 

مسائل بهداشتی و مسائل ناشی از زایمان و سقط جنین در هر سال جان خود را از دست 

تنها  دهد که نابرابري و تبعیض جنسیتی نه هاي فوق نشان می و گزارشدهند. آمارها  می

وجو کرد  هاي زندگی اجتماعی جست حوزه ۀتوان آن را در هم  اي جهانی است، بلکه می مسئله

). در ایران نیز شواهد مختلف، بر وجود نابرابري جنسیتی صحه 97: 1384(موحد و همکاران، 

اغالن مرد به زن، نابرابري در کیفیت و نوع مشاغل زنان نسبت گذارند؛ نابرابري در نسبت ش می

آماري آن والدین شهرستان  ۀبه مردان و... . براي مثال، در تحقیق احمدي و حسینی که جامع

درصد به تبعیض 5/18درصد افراد نمونه به تبعیض جنسیتی زیاد، 34جوانرود بوده است، 

اند (حسینی و احمدي،  وسط گرایش داشتهدرصد به تبعیض جنسیتی مت5/47جنسیتی کم و 

). همچنین، در تحقیق دیگري که توسط کیانی و فالورجانی در شهر اصفهان انجام 49: 1395

درصد احساس نابرابري جنسیتی متوسط 5/60درصد احساس نابرابري جنسیتی باال، 2/11شد، 

). با 85: 1393انی، اند (کیانی و فالورج درصد احساس نابرابري جنسیتی پایین داشته14و 
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اي طبیعی است؟ یا  توجه به این وضعیت، حال این سؤال مطرح است که آیا این نابرابري مسئله

ساختۀ اجتماع و فرهنگ جوامع بشري است؟ و اگر چنانچه، این نابرابري ساختۀ اجتماع است، 

  گیرد؟  چگونه و طی چه فرایندهایی شکل می

سیتی و پیامدهاي آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته در کشور ایران همواره نابرابري جن

گونه باشد، بدون آگاهی از  است؛ شمار زیادي از زنان جامعه، با این تصور که شرایط باید این

دهند؛ اما زمانی این نابرابري به احساس  خود ادامه می ةنابرابري موجود، به زندگی روزمر

عنوان یک انسان  آگاهی برسند و از حقوق خود بهشود که به خود ها تبدیل می نابرابري در آن

هاي عالی و در پی  دهد که زنان امکان تحصیل در دوره آگاه شوند. این مسئله نیز زمانی رخ می

آن، آگاهی از حقوق خود و شرایط دیگر زنان جامعه را به دست آورند. ازآنجاکه امروزه این 

برابري موجود در جامعه به احساس نابرابري امکان براي بسیاري از آنان فراهم شده است، نا

  ). 48: 1396انجامد (شکربیگی،  تبدیل شده و به ایجاد مسئله در جامعه می

یکی از سؤاالت مهمی که در باب احساس نابرابري جنسیتی زنان باید مطرح شود، کم و 

همان  هاي مختلف است تا مشخص گردد که اوالً آیا این احساس، به کیف آن در میان نسل

ترها (دختران) هم وجود دارد یا  گردد، در کوچک ترها (مادران) ابراز می اندازه که در نسل بزرگ

اند. پرداختن به این سؤال و  ها شده ساز این تفاوت خیر؟ ثانیاً در صورت تفاوت، چه عواملی سبب

د به کن پاسخ به آن، از سویی به پژوهشگران و اندیشمندان اجتماعی و فرهنگی کمک می

ها  چون این پویایی و زنی درخصوص چند ها در این زمینه دست یافته و به گمانه جدیدترین یافته

گیري از  توانند با بهره بپردازند و از سوي دیگر مسئوالن و مدیران مربوط در بخش اجرایی می

براي آن  ۀهاي خود را بر پای ها و برنامه هاي علمی و پژوهشی در این زمینه، سیاست یافته

بینانه رصد کنند. طبق نظر مانهایم، در تعریف نسل،  هاي مختلف بنا کرده و روندها را واقع نسل

شود و نسل درواقع مؤید وقایع تاریخی   بر داشتن جایگاه مشترك از بعد تاریخی تأکید می

 هاي معینی از تاریخ رخ داده و موجب اشتراك در تجارب مشترك میان افرادي است که در دوره

) و نسل تاریخی برحسب تقاطع 7: 1390هاي آنان شده است (فتحی و مطلق،  و آگاهی

حیات فردي با شرایط و حوادث حیات اجتماعی و  ۀبیوگرافی و تاریخ، با تعامل حوادث چرخ

شود. بنابراین، در تحقیق حاضر، براي اینکه میزان احساس نابرابري جنسیتی   تاریخی، درك می

آن در میان دو نسل مادران و دختران مشخص شود و مقایسه صورت پذیرد، و عوامل مرتبط با 

فوق در رابطه با مفهوم نسل (تجربیات مشترك)، سعی شده است  ةهاي ذکرشد با توجه به مؤلفه

عنوان نسل دختران و افرادي که بین بازه  سال قرار دارند، به 19تا  15افرادي که در بازه سنی 

عنوان نسل مادران در نظر گرفته شوند و افراد نمونه از بین  دارند به سال قرار 64تا  30سنی 
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هاي اخیر، شهر یزد در  این، با توجه به اینکه از طرفی، در طی سال بر ها انتخاب گردند. عالوه آن

هایی از قبیل رشد  شدن بوده و شاخص حال مواجهه با تغییرات سریع در راستاي توسعه و مدرن

انسانی و اجتماعی  ۀنی، مهاجرپذیري، میزان باسوادي، میزان توسعصنعت، نرخ شهرنشی

) نشانگر این روند است و از طرف دیگر، بسیاري از 1393تا  1390هاي  (براساس آمار سال

که  طوري شناسند، به  درستی همچنان شهر یزد را شهري سنتی و مذهبی می نظران، به صاحب

یشینیان در حیات اجتماعی امروزیان نیز کمابیش ها و هنجارهاي زندگی پ بسیاري از ارزش

توان تفاوت یا عدم تفاوت احساس نابرابري جنسیتی را   نمود دارد، با انتخاب دو نسل مختلف می

ترین عوامل تأثیرگذار بر آن  در میان مادران و دختران این شهر بررسی کرد و از این طریق، مهم

 طور مجزا مشخص کرد.  را به

  

  لعاتی پژوهش پیشینۀ مطا

نابرابري جنسیتی تحقیقات زیادي در ایران و کشورهاي مختلف صورت گرفته  ۀدرزمین

  شود:  طور خالصه به برخی از نتایج این مطالعات اشاره می است؛ در اینجا، به

پذیري جنسیتی،  ) در تحقیق خود به این نتایج دست یافت که جامعه1396شکربیگی (

یدئولوژي مردساالري، باعث احساس نابرابري جنسیتی در میان زنان باورهاي قالبی جنسیتی و ا

  ة) حاکی از آن است که نابرابري در حوز1395شود. نتایج تبیینی تحقیق قنبري و فتحی ( می

جنسیتی، ایدئولوژي مردساالري،   پذیري تأثیر عواملی همچون جامعه جنسیتی، تحت

اي فرهنگی و  عقاید قالبی جنسیتی است که در پذیري زنان، باوره جویی مردان و سلطه سلطه

هاي تحقیق  جویی مردان نسبت به سایر عوامل بیشتر است. همچنین، یافته این بین، تأثیر سلطه

بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به «) با عنوان 1394ناصري و همکاران (

، تحصیالت، وضعیت تأهل، دهد که بین متغیرهاي جنس نشان می»  هاي جنسیتی نابرابري

هاي جنسیتی، رابطه  اجتماعی و منزلت شغلی فرد و نگرش- والدین، پایگاه اقتصادي  نگرش

اجتماعی - تحلیلی بر عوامل فرهنگی«) نیز در تحقیقی با عنوان 1394وجود دارد. بخارائی (

ن داد که نشا» شهر اصفهان) ۀسال 49تا  20زنان متأهل  ۀمؤثر بر نابرابري جنسیتی (مطالع

اي به نفع  ویژه در ابعاد اقتصادي و فرهنگی، در حد قابل مالحظه میزان نابرابري جنسیتی، به

اي  مردان است. از میان متغیرهاي مستقل، بین عقاید قالبی جنسیتی و نابرابري جنسیتی رابطه

یتی مشاهده نشده است. همچنین، بین پایبندي به ایدئولوژي مردساالرانه و نابرابري جنس

معناداري دیده  ۀپذیري و نابرابري جنسیتی رابط جامعه ةاي وجود ندارد، اما میان شیو رابطه
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) نیز به این نتایج دست یافتند که زنانی که تقسیم 2015( 1شود. فریدا ایک و اکسمون می

نابرابر وظایف خانگی دارند، نسبت به زنانی که تقسیم برابر وظایف خانگی دارند، در معرض 

گیرند.   هاي خانوادگی بیشتري قرار می شناختی و درگیري روان-رس، خستگی، عالئم فیزیکیاست

هاي کره، به این دادن فرزند پسر در خانواده ) نیز در تحقیقی با موضوع ترجیح2015( 2هوانگ

شوند و بیشتر فرزند پسر را  والدین بین فرزندانشان تبعیض قائل می نتایج دست یافت که

کنند؛ اما این هند. والدین بیشتر در آموزش خصوصی براي پسران هزینه میدترجیح می

است. والدین انتظارات بیشتري از پسران نسبت به هاي اخیرکاهش یافته اختالف در سال

نابرابري «) نیز در پژوهشی تحت عنوان 2014( 3دختران براي شغل و تحصیالت دارند. شستري

تأثیر هنجارها،  ه این نتایج دست یافت که تبعیض تحتب» جنسیتی و تبعیض زنان در هند

) در تحقیقی با 2014و همکاران ( 4هاي فرهنگی، مذهب و منطقه وجود دارد. منیتیسنت

به این نتایج » نابرابري جنسیتی در خانواده با هدف شکاف جنسیتی در کارهاي خانه«موضوع 

ین معاش خانواده را بر عهده دارند و منابع تأم  هایی که زنان وظیفۀ دست یافتند که در خانواده

ها ایدئولوژي سنتی کمرنگ است، نابرابري جنسیتی نیز  مالی زنان بیشتر از مردان است و در آن

  کند.  کاهش پیدا می

توان گفت که درزمینۀ نابرابري جنسیتی تحقیقات مختلفی  بندي تحقیقات پیشینه می در جمع

از ایران انجام گرفته است. در اکثر تحقیقات، به بررسی تأثیر  هم در داخل ایران و هم در خارج

اند و تحقیقات کمی درزمینۀ تأثیر عوامل  اي بر نابرابري جنسیتی پرداخته متغیرهاي زمینه

اجتماعی بر نابرابري جنسیتی انجام شده است. تحقیق حاضر به بررسی و مقایسۀ احساس نابرابري 

  ر تحقیقات گذشته به آن پرداخته نشده است.پردازد که د جنسیتی دو نسل می

  

  چارچوب نظري

هایی ازجمله نظریۀ  در پژوهش حاضر، با توجه به موضوع و هدف تحقیق، نظریه

و نظریۀ فمنیسیم  5پذیري جنسیتی، نظریۀ منابع، نظریۀ قشربندي جنسیتی چافتز جامعه

  اند: عنوان چارچوب نظري تحقیق انتخاب شده لیبرال به

_______________________________________________________ 
1. Fridaeek &Axmon  
2. Hwang 
3. Shastri 
4. Menniti 
5. Chafetz 
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طور  ذیري جنسیتی یکی از عوامل اجتماعی مؤثر بر نابرابري جنسیتی است. همانپ جامعه

هاي  کند، افراد در زمان کودکی الگوها و نگرش  پذیري جنسیتی بیان می جامعه ۀکه نظری

اش، براساس  هاي شخصیتی آموزند و هر فردي بدون توجه به ویژگی متناسب با نقش خود را می

هاي  شود و به افرادي با ویژگی اش جهت داده می نقش اجتماعیسوي انتخاب  جنس خود، به

ها صورت  پذیري از طریق خانوده، مدارس و رسانه شود. معموالً جامعه زنانه و مردانه تبدیل می

کننده و قوي،  هایی نظیر پرخاشگر، مستقل، رهبري گیرد؛ به این معنا که پسران را با ویژگی  می

کنند و باعث  نظیر آرام و ساکت، وابسته و ضعیف توصیف می هایی و دختران را با ویژگی

پذیري از این طریق باعث احساس نابرابري جنسیتی  شود. جامعه شدن زنان و مردان می متفاوت

هاي جنسیتی  پذیري متفاوت افراد در کودکی، نقش جامعه .)103: 1394(ناصري، گردد  می

از دختران براي کارهایی نظیر نظافت و شستن ظرف کند. معموالً  متفاوتی را به افراد محول می

گیرند.  کردن وسایل سنگین کمک می جا و از پسران براي کارهاي سنگین نظیر باغبانی و جابه

عمومی و خصوصی  ةپارسونز، وظایف خانگی به دو حوز ۀفمینسیم لیبرال و نظری ۀبراساس نظری

کارهاي بیرون از منزل و پول و قدرت به عمومی متعلق به مردان است و  ةشود. حوز تقسیم می

اجر و مزد  خصوصی متعلق به زنان است و وظایف خانگی و کارهاي بی ةدهند، اما حوز ها می آن

کنند. درواقع، با تقسیم وظایف به مردانه و زنانه، احساس نابرابري  ها واگذار می را به آن

  ).24: 1390(امراللهی، گیرد   جنسیتی شکل می

پردازان مهم فمینیست چافتز است که سعی کرده تبیینی کامالً علمی براي  نظریهیکی از 

قشربندي جنسیتی ارائه کند. نظریۀ قشربندي وي ترکیب کاملی از ثبات و تغییر است. چافتز 

یابد و  در این نظریه سعی دارد نشان دهد قشربندي جنسیتی چگونه به وجود آمده و تداوم می

کند. در این نظریه دو  این نظام در طول زمان تغییر و تحول پیدا میاز سوي دیگر، چگونه 

اند. چافتز به دو نوع نیروي اساسی که  مؤلفۀ تداوم نظام و تغییر آن با یکدیگر عجین شده

کند. این دو نیرو  کنند اشاره می فشارهاي بنیانی و مهم را به کل نظام قشربندي تزریق می

. چافتز معتقد )236: 1998اجباري؛ ب. نیروهاي اختیاري (ترنر، اند از: الف. نیروهاي  عبارت

شود. اگر این تقسیم کار برحسب  است که قشربندي، نهایتاً به تقسیم کار در جامعه مربوط می

کنند و این مزیت منابع مالی، به  جنس باشد، مردان منابع بیشتري از زنان دریافت می

این  ۀانجامد. هنگامی که مردان امتیازاتی را در نتیج میهایی در قدرت بین مردان و زنان  تفاوت

کنند، احتمال زیادي دارد که مناصب مهم را که در آن منابع قدرت وجود  تقسیم کار کسب می

هاي کاري را به دست  دارد بر عهده گرفته و حفظ کنند. هرچه مردان بیشتر این موقعیت

شود. تعاریف  رد، نسبت به زنان بیشتر میشان در دو سطح کالن و خ آورند، قدرت و نقش می
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اجتماعی جنسیتی در مدل چافتز نوعی پیوند انتقادي بین فرایندهاي اجباري سطح کالن و 

کنند، برقرار   سازي عمل می میانی، و فرایندهاي اختیاري که بیشتر در سطح شخصی و تعمیم

جنسیتی تفاوت قائل شده  ). چافتز میان سه نوع تعریف85: 1395کند (قنبري و فتحی،   می

هاي اصلی و ایدئولوژیک میان زن  یا همان اعتقادات درمورد تفاوت» ایدئولوژي جنسیتی«: است

شناختی زن و مرد  هاي زیست تفاوت ةو مرد. ایدئولوژي جنسیتی عبارت است از عقایدي دربار

هاي مناسب براي رفتار  یا انتظارات درمورد راه» هنجار جنسیتی«کند.  که نابرابري را توجیه می

هاي زنان و  باورهایی که با تأکید بر تفاوت ةدربرگیرند» تصورات قالبی جنسیتی«مردان و زنان. 

ترین  گیرد. از نظر چافتز، بزرگ هاي مختلف شکل می گویی به موقعیت پاسخ ةمردان در شیو

د این سطح همفکري میان اعضاي یک جمعیت، در این تعاریف جنسیتی است. قدرت زیا

و هم بر سطح کوچک فرایندهاي اجتماعی که نابرابري جنسیتی را 	تعاریف هم بر سطح بزرگ

ها براي مردان و  شده، توزیع پست گذارد. تمام این فرایندهاي تعریف کنند، تأثیر می حفظ می

هاي قدرت و اقتدار و برخوردهاي کوچک بین مردان و زنان در  زنان در تقسیم کار، موقعیت

نوبت بر آنچه  گیرد. این نیروهاي مرتبط، به و بیرون از خانه را در بر میدرون 

طور  ویژه زنان، به موجب آن مردان و زنان، به نامد، فرایندي که به کردن می جنسیتی	چافتز

گذارد (نبوي و احمدي،  پذیرند، تأثیر می  بندي جنسیتی می شان را در نظام داوطلبانه موقعیت

تیز، نابرابري اقتصادي میان زنان و مردان، منشأ کلی نابرابري جنسیتی در نظریۀ س ).1386

است و ازآنجاکه مردان، دسترسی بیشتري به منابع قدرت دارند، از آن در جهت اعمال فشار و 

اند. راندال کالینز ازجمله نظریهتداوم یک نظام قشربندي مبتنی بر جنسیت استفاده کرده

خانواده را مانند سایر نهادهاي موجود در جامعه، ساختاري متشکل پردازان این نظریه است که 

هاي فرهنگی در عنوان تابعی از سرمایه داند و نابرابري موجود در آن را بهاز قدرت و سلطه می

داند که فعالیت وگوها و شعائري می گیرد و تداوم این نابرابري را وابسته به گفتنظر می

هایی که خود تابعی از سرکوب و ثروت کند؛ فعالیتمشخص می جنسیتی هرکدام از زوجین را

پردازانی ). بالمبرگ نیز یکی از  نظریه103: 1394اي هستند که در اختیار دارند (ناصري،  مادي

است که بر درجۀ کنترل زنان بر وسایل تولید و توزیع مازاد اقتصادي توجه دارد و معتقد است 

وسیلۀ مالکیت  ز طریق درجۀ کنترل زنان بر وسایل تولید و بهکه قشربندي جنسیتی، درنهایت ا

 1). بالد و ولف99: 1384شود (موحد و همکاران،  تعیین می - ارزش اضافی-مازاد تولیدي 

ها به گیريپرداز نظریۀ منابع معتقدند که تعادل و توازن در تصمیم عنوان دو نظریه ) به1996(

آورد؛ هرچه منابعی که فرد در اختیار  شتري را به خانه مینفع کسی است که منابع و امکانات بی

_______________________________________________________ 
1. Blade & wolf 
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دارد بیشتر باشد، از قدرت بیشتري برخوردار خواهد بود و چنین فردي حق دارد تصمیمات 

ها بر این باورند که افزایش تحصیالت،  گذارد. آنمهمی را اتخاذ کند که بر کل خانواده تأثیر می

ها در جهت کسب قدرت  تواند از آنمنابعی هستند که او میپایگاه شغلی، درآمد و دارایی مرد، 

). درمجموع، با توجه به موارد 103: 1394بیشتر در روابط خانوادگی استفاده کند (ناصري، 

  توان مدل نظري تحقیق را به شرح زیر ارائه کرد:  هاي مذکور، می شده در نظریه مطرح

 
 

  
  مدل نظري تحقیق

  

  صورت زیر مشخص کرد: توان بههاي پژوهش حاضر را میفرضیه با توجه به مدل نظري فوق،

  بین میانگین احساس نابرابري جنسیتی مادران و دختران تفاوت وجود دارد. -

  پذیري نقش جنسیتی و احساس نابرابري جنسیتی رابطه وجود دارد. بین جامعه -

  بین ایفاي نقش جنسیتی و احساس نابرابري جنسیتی رابطه وجود دارد. -

  ایدئولوژي جنسیتی و احساس نابرابري جنسیتی رابطه وجود دارد.بین  -

  بین هنجارهاي جنسیتی و احساس نابرابري جنسیتی رابطه وجود دارد -

  بین باورهاي قالبی جنسیتی و  احساس نابرابري جنسیتی رابطه وجود دارد.  -

گیري براساس ساختار قدرت و احساس نابرابري جنسیتی رابطه وجود  بین تصمیم -

  ارد.د
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  بین سن و  احساس نابرابري جنسیتی رابطه وجود دارد. -

 بین وضعیت اشتغال و احساس نابرابري جنسیتی رابطه وجود دارد. -

  

  پژوهش روش 

تطبیقی احساس نابرابري  ۀدر تحقیق حاضر، با توجه به هدف پژوهش، یعنی مطالع

در این پیمایش است. جنسیتی بین مادران و دختران شهر یزد، روش تحقیق، کمی و از نوع 

ساله) شهر یزد  19تا  15ساله) و دختران ( 64تا  30(مادران  ۀآماري شامل کلی ۀتحقیق، جامع

است. دلیل انتخاب این گروه سنی این است که اوالً با توجه به تعریفی که از  1398در سال 

که تجربیات نسل (طبق نظر مانهایم) به عمل آمد، سعی شده است دو نسل مادران و دختران 

اند و براساس این تجربیات  متفاوتی دارند و حوادث تاریخی متفاوتی را تجربه کرده

ها تأثیر  هاي فرهنگی آن هاي برآمده از آن نیز متفاوت بوده و بر گرایش فرد، هویت به منحصر

ه شد ک  سال در این پژوهش باعث می 29تا  20گذارد، انتخاب شوند. ثانیاً انتخاب افراد   می

احتمال دختربودن یا مادربودن این گروه سنی وجود داشته باشد، به همین خاطر براي اینکه 

این احتمال کاهش یابد و تفکیک مادران و دختران با درصد باال صورت گیرد، لذا مادران از 

سال انتخاب شدند که جمعیت  19تا  15سال و دختران از گروه سنی  64تا  30گروه سنی 

در تحقیق حاضر،  است. 18449و  123035ترتیب  به 1395ین سرشماري سال آنان طبق آخر

درصد، 5درصد و دقت احتمالی 95حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با سطح اطمینان 

نفر از گروه دختران  243و  مادراننفر از گروه  245نفر مشخص شد که از این تعداد،  488

اي است. به این  مرحله اي چند گیري خوشه ق حاضر نمونهگیري براي تحقی هستند. روش نمونه

هاي اقتصادي و اجتماعی توسط  با استفاده از شاخص صورت که در ابتدا محالت شهر یزد

برخوردار و غیربرخوردار تقسیم شده و از هر بخش  به سه بخش برخوردار، نیمه کارشناسان

ها  . سپس، نمونهنفر) 163در هر بخش (حجم نمونه  طور تصادفی سه محله انتخاب شده است به

با تکیه بر  صورت کامالً تصادفی انتخاب شدند. به هاي مختلف و از میان خانوارها در بلوك

نامه  ها از پرسش چارچوب نظري تحقیق و با استفاده از تحقیقات پیشین، جهت گردآوري داده

ستفاده شد. براي سنجش پایایی ابزار منظور اعتباریابی ابزار، از اعتبار صوري ا استفاده شده و به

هاي مورد استفاده، از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار آن براي هر  تحقیق و مقیاس

این، در  بر طور مستقل در انتهاي تعریف عملیاتی هر مفهوم گزارش شده است. عالوه مقیاس، به

و براي ترسیم نمودارها  Spssامپیوتري افزار ک ها از نرم تحلیل داده و تحقیق حاضر، جهت تجزیه

 Amosافزار و براي الگوسازي معادالت ساختاري از نرمExcel 2013  Microsoftافزار  از نرم
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هاي ضریب همبستگی پیرسون،  . همچنین، براي آزمون فرضیات از آزموناستفاده شده است 

 شده است.سازي معادالت ساختاري استفاده  تی مستقل، تحلیل واریانس و مدل

  

  تعاریف نظري و عملیاتی متغیرهاي تحقیق -

 پذیري جنسیتی  جامعه  

پذیري جنسیتی فرایندي است که طی آن هویت جنسیتی فرد شکل  تعریف مفهومی: جامعه

هاي  هایی نظیر ترجیح نقش جنسیتی، شناسایی نقش گیرد. این فرایند شامل مؤلفه می

  ). 84: 1393(اسماعیلی،  جنسیتی و شناخت معیارهاي نقش جنسیتی است

پذیري نقش جنسیتی، یعنی شناسایی  اساسی از جامعه ۀتعریف عملیاتی: در این تحقیق دو مؤلف

گویه سنجیده شده است (ضریب پایایی  5نقش جنسیتی و شناخت معیارهاي نقش جنسیتی با 

  ).65/0آلفاي کرونباخ=

  ایفاي نقش جنسیتی  

اي از  هایی هستند که به لحاظ فرهنگی مجموعه هاي جنسیتی نقش تعریف مفهومی: نقش

  ). 169: 1384کنند (گروسی،   اند، تعریف می رفتارهایی را که براساس جنسیت تفکیک یافته

معناي تقسیم کار جنسیتی درون  هاي جنسیتی به تعریف عملیاتی: در این تحقیق ایفاي نقش

ویه سنجیده شده است (ضریب گ 7خانواده بین زن و شوهر در نظر گرفته شده است که با 

  ).71/0پایایی آلفاي کرونباخ=

  هنجار جنسیتی  

هاي خاص که هر جامعه براي زنان و  اي از رفتارها، باورها و نگرش تعریف مفهومی: مجموعه

  ). 169: 1385کند (گروسی،  مردان تجویز می

گویه در قالب  5، شده ها و تحقیقات انجام تعریف عملیاتی: در این پژوهش با توجه به نظریه

  ).73/0طیف لیکرت براي سنجش هنجارهاي جنسیتی تهیه شد (ضریب پایایی آلفاي کرونباخ=

  ایدئولوژي جنسیتی  

ها درمورد زن و مرد که افراد یک  ها یا نگرش منسجمی از ارزش ۀتعریف مفهومی: مجموع

امعه درست، طبیعی و پذیرند. این ایدئولوژي مبناي تمام چیزهایی است که اعضاي ج  جامعه می

  ). 180: 2000پندارند (ربسون،  مناسب می

هاي موجود، دو بعد اصلی ایدئولوژي جنسیتی،  تعریف عملیاتی: در این تحقیق با توجه به نظریه

گویه سنجیده شده است (ضریب پایایی آلفاي  25گرایی با  یعنی مردساالري و جنس

  ).85/0کرونباخ=
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  باورهاي قالبی جنسیتی  

اي از باورها درمورد ساختاریافته ۀاند از مجموع ف مفهومی: باورهاي قالبی جنسیتی عبارتتعری

  ). 83: 1393ها و صفات شخصیتی زنان و مردان (اسماعیلی، ویژگی

گویه در  7شده، تعداد  ها و تحقیقات انجام تعریف عملیاتی: در این پژوهش با توجه به نظریه

اي قالبی ساخته شد (ضریب پایایی آلفاي قالب طیف لیکرت جهت سنجش باوره

  ).82/0کرونباخ=

 گیري براساس ساختار قدرت تصمیم  

شود که با معیار روابط قدرت در خانواده گفته می ۀیافت تعریف مفهومی: به الگوهاي ساخت

  ). 40: 1387شود (ساروخانی و محمودي،  گیري در امور مختلف زندگی سنجیده می تصمیم

گویه طراحی  6گیري براساس ساختار قدرت،  براي سنجش عملیاتی تصمیمتعریف عملیاتی: 

  ).77/0شده است (ضریب پایایی آلفاي کرونباخ=

  نابرابري جنسیتی  

ها در هر جامعه  کردن مجامع، موقعیت، مزایا و موهبت تعریف مفهومی: یعنی انحصاري

د. نابرابري جنسیتی، شو که یک جنس از آن برخوردار و دیگري از آن محروم می صورتی به

اي است از قوانین، مقررات و دستورات حاکم بر جامعه که به علت اختالفات  مجموعه

کنند. در عمل، این نابرابري مانع دسترسی زنان به امکانات و  جنسی، ایجاد نابرابري می

معنی استمرار نابرابري جنسیتی است. با  شود و به گیري می تسهیالت و مشارکت در تصمیم

توان گفت که احساس نابرابري جنسیتی، ادراك فرد از نابرابري  توجه به این تعریف می

تواند در تحصیل، خانواده، اشتغال، ارتقا و... وجود داشته باشد  جنسیتی است که می

  ). 41: 1392(سفیري، 

تعریف عملیاتی: در این تحقیق احساس نابرابري جنسیتی در پنج بعد سنجیده شده است. 

اند از احساس نابرابري اقتصادي، احساس نابرابري سیاسی، احساس  پنج بعد عبارتاین 

نابرابري حقوقی، احساس نابرابري اجتماعی و احساس نابرابري فرهنگی که درمجموع، با 

  ). 89/0گویه مورد سنجش واقع شده است (ضریب پایایی آلفاي کرونباخ= 24

  شود:  جنسیتی پرداخته میدر ادامه به تعریف ابعاد احساس نابرابري 

اندازه با مردان برخوردار نیستند  احساس نابرابري اقتصادي: باور به اینکه زنان از درآمد هم

  و شرایط انجام کار بیرون از خانه براي آنان مساعد نیست. 

مردان امکان فعالیت و مشارکت  ةاحساس نابرابري سیاسی: باور به اینکه زنان به انداز

  د. سیاسی ندارن
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ما به سود مردان وضع شده و اجرا  ۀاحساس نابرابري حقوقی: باور به اینکه قوانین در جامع

  شود.  می

هاي  مردان امکانات و فرصت ةاحساس نابرابري اجتماعی: باور به اینکه زنان به انداز

  اجتماعی الزم را در خانواده و جامعه ندارند. 

هاي ما، برابري زنان و  ر تعالیم دینی و سنتاحساس نابرابري فرهنگی: باور به اینکه د

مردان در نظر گرفته نشده و زنان امکان فعالیت یکسان فرهنگی با مردان ندارند (خاوري و 

  ).117: 1392همکاران، 

 

  هاي پژوهش  یافته

درصد را 8/49درصد از افراد مورد مطالعه را گروه مادران  و 2/50 هاي تحقیق، براساس یافته

سال) و میانگین سنی گروه  81/16ان تشکیل داد. میانگین سنی گروه دختران (گروه دختر

دوم  ۀسال) است. در گروه دختران، میزان تحصیالت اکثریت، متوسط 53/41مادران (

درصد) و بعد از 2/30درصد)، در گروه مادران بیشترین فراوانی سطح تحصیالت، دیپلم (4/58(

 8/0درصد شاغل و 5/26دار و  درصد خانه7/72ه مادران، درصد) است. در گرو1/24آن لیسانس (

درصد 5/2درصد دانشجو، 8/9آموز،  درصد دانش7/82درصد بازنشسته بودند. براي گروه دختران 

  درصد بیکار بودند.9/2درصد شاغل و 1/2دار، خانه

 

  هاي دومتغیري: الف. یافته

رابري جنسیتی مادران و دختران حاکی از آن است که بین میانگین احساس ناب 1نتایج جدول 

 599/0داري آزمون لون برابر با  داري وجود دارد. با توجه به اینکه سطح معنی تفاوت معنی

است و سطح  -479/2شده  شود. تی محاسبه ها تأیید می است، بنابراین فرض برابري واریانس

رو، این  این کرد. ازتوان فرض صفر را رد  )، لذا میp>05/0کمتر است ( 05/0داري از  معنی

توان گفت که بین میانگین احساس نابرابري جنسیتی مادران و   شود و می فرضیه تأیید می

داري وجود دارد؛ به عبارت دیگر، احساس نابرابري جنسیتی مادران بیشتر  دختران تفاوت معنی

شتر از ، بی42/85از دختران است. درواقع، احساس نابرابري جنسیتی مادران با میانگین 

است که با ورود دختران به دانشگاه و  75/81احساس نابرابري جنسیتی دختران با میانگین 

هاي اجتماعی، مادران بیشتر از دختران احساس نابرابري  مدرسه، همچنین وجود شبکه

  اند.  جنسیتی داشته
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  ران و مادران) براي مقایسۀ میانگین احساس نابرابري جنسیتی دختT. خروجی آزمون تی (1جدول 

انحراف   میانگین  تعداد  ها گروه  متغیر

  معیار

درجۀ  t  آزمون لون

  آزادي

  سطح

داري  معنی

  دوسویه

F  سطح

  داري معنی

احساس 

نابرابري 

  جنسیتی

  014/0  486  - 479/2  599/0  277/0  328/16  75/81  243  دختران

  391/16  42/85  245  مادران

  

دهد تمام متغیرهاي ساختاري، با احساس نابرابري جنسیتی کل،  نشان می 2هاي جدول  داده

داري دارند. همچنین، بین تمام متغیرهاي مستقل با احساس نابرابري  مثبت و معنا ۀرابط

تمام  ۀکه در گروه دختران، رابط صورتی مثبت و معناداري وجود دارد، در ۀجنسیتی مادران رابط

سیتی، با احساس نابرابري جنسیتی معنادار شد. جز هنجارهاي جن متغیرهاي مستقل، به

دهند که سن دختران  بین سن و احساس نابرابري جنسیتی، نتایج نشان می ۀدرخصوص رابط

سال) نقش معناداري در احساس نابرابري جنسیتی آنان ندارد، اما بین سن  19تا  15(در بازه 

معنادار از نوع معکوس  ۀی آنان رابطسال) و احساس نابرابري جنسیت 64تا  30مادران (در بازه 

وجود دارد. به عبارت دیگر، هرچه سن مادران افزایش یابد، میزان احساس نابرابري جنسیتی در 

تر، نسبت به  هاي قدیمی زنی کرد که مادران نسل گونه گمانه آنان کمتر است. شاید بتوان این

اند  اي جدیدي قرار داشته هاي رسانه انها و جری ها، کمتر در معرض آگاهی نسل مادران بعد از آن

اند.  زنان فراخوانده ةشد نظر درخصوص جایگاه نابرابر و تضعیف که جامعه را مدام به تجدید

دهند که   بین تحصیالت و احساس نابرابري جنسیتی، نتایج نشان می ۀدرخصوص رابط

د؛ اما بین تحصیالت تحصیالت دختران نقش معناداري در احساس نابرابري جنسیتی آنان ندار

معنادار و از نوع معکوس وجود دارد. به عبارت  ۀمادران و احساس نابرابري جنسیتی آنان رابط

دیگر، هرچه تحصیالت مادران افزایش یابد، میزان احساس نابرابري جنسیتی در آنان کمتر 

  شود. می
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  سیتی. ضرایب همبستگی متغیرهاي مستقل با متغیر احساس نابرابري جن2جدول 

  

ساس نابرابري جنسیتی مادران شاغل حاکی از آن است که بین میانگین اح 3نتایج جدول 

داري  داري وجود ندارد. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه سطح معنی داري تفاوت معنی و خانه

 05/0داري از  بوده و سطح معنی - 865/0شده  است و تی محاسبه 824/0آزمون لون برابر با 

  شود.  بیشتر است، این فرضیه تأیید نمی

  متغیرهاي مستقل
ضریب همبستگی   ها گروه

  پیرسون

سطح 

  داري معنا

متغیرهاي 

  ساختاري

پذیري  جامعه

  جنسیتی

  018/0  151/0  دختران

  000/0  269/0  مادران

  000/0  232/0  کل

  ایفاي نقش جنسیتی

  001/0  217/0  دختران

  016/0  154/0  مادران

  000/0  186/0  کل

  ایدئولوژي جنسیتی

  002/0  194/0  ختراند

  000/0  420/0  مادران

  000/0  322/0  کل

  هنجارهاي جنسیتی

  108/0  104/0  دختران

  000/0  229/0  مادران

  000/0  183/0  کل

باورهاي قالبی 

  جنسیتی

  000/0  333/0  دختران

  000/0  367/0  مادران

  000/0  362/0  کل

گیري ساختار  تصمیم

  قدرت در خانواده

  002/0  197/0  راندخت

  000/0  395/0  مادران

  000/0  287/0  کل

متغیرهاي 

  اي زمینه

  سن

  764/0  019/0  دختران

  000/0  -271/0  مادران

  000/0  - 192/0  کل

  تحصیالت

  374/0  059/0  دختران

  001/0  - 203/0  مادران

  267/0  073/0  کل
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تی مستقل جهت مقایسۀ میانگین احساس نابرابري جنسیتی مادران برحسب . خروجی آزمون 3جدول 

  وضعیت اشتغال

انحراف   میانگین  تعداد  ها گروه  متغیر

  معیار

درجۀ  t  آزمون لون

  آزادي

  سطح

داري  معنی 

  دوسویه

F  سطح

  داري معنی

احساس 

نابرابري 

  جنسیتی

  388/0  241  -865/0  824/0  050/0  409/16  09/84  69  شاغل

  384/16  10/86  174  دار خانه

  

  هاي چندمتغیري: ب. یافته

  معادالت ساختاري -

در تحقیق حاضر، ازآنجاکه ما یک ساختار تئوري مشخصی از قبل داشتیم، براي آزمون 

گیري خود و آزمون نیکویی برازش ساختار موردنظر و دیگر  اندازه ۀاي وسیل اعتبار سازه

افزار ایموس و با  شده، با استفاده از نرم هاي مشاهده با داده هاي نظري مرتبط ویژگی

هاي مربوط به متغیرها، تحلیل عوامل تأییدي به عمل آمد، سپس مدل  دراختیارداشتن داده

بین  ۀگیري که رابط . بخش اندازه1کلی ایموس رسم شد. این مدل دو بخش اصلی دارد: 

. 2گذارد و نوعی تحلیل عاملی است؛   به نمایش میشده را  متغیرهاي نهفته و متغیرهاي مشاهده

دهد و درواقع نوعی   بخش ساختاري که روابط بین متغیرهاي مستقل و وابسته را نشان می

  دهد. شده را نشان می مدل اصالح 1تحلیل مسیر است. شکل 
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  . معادلۀ ساختاري احساس نابرابري جنسیتی مادران1شکل 
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 ۀمشخص شده است. با توجه به دامن 4نیز در جدول  هاي برازش مدل همچنین شاخص

هاي  هاي مختلف، مدل از برازش مطلوبی برخوردار است. شاخص قابل قبول براي شاخص

)، IFI)، شاخص برازش افزایشی (RFIاند از شاخص برازش نسبی ( برازندگی مدل عبارت

نتلر بونت )، شاخص برازش هنجارنشده یا شاخص برازش بCFlشاخص برازش تطبیقی (

)NFIشده ( ) با مقادیر شاخص نیکویی برازش اصالحAGFI) شاخص نیکویی برازش ،(GFI ،(

میانگین مربعات  ۀ)، شاخص ریشRMR( استانداردشده ةماند میانگین مربعات باقی ۀریش

ها براي آزادي که یکی از بهترین شاخص ۀ) و نسبت کاي دو بر درجRMSEAخطاي برآورد (

  ها خوب به دست آمد. این شاخص ۀل است. مقدار همنیکویی برازش مد

  

  هاي برازندگی مدل . شاخص4جدول 

  

یشترین درصد دهد که شدت روابط اکثر متغیرهاي مدل قوي است و ب نشان می 5جدول 

کند.   ) تبیین می3β=36/0واریانس متغیر احساس نابرابري جنسیتی را ساختار قدرت (

پذیري جنسیتی روي احساس نابرابري جنسیتی بیشتر غیرمستقیم است  همچنین، تأثیر جامعه

  گذارد.  )، بر احساس نابرابري جنسیتی تأثیر می2ϒ=70/0و از طریق تأثیر بر ساختار قدرت (

  

  . برآوردها و مشخصات کلی مدل گروه مادران5 جدول

هاي  شاخص

  برازش
RMR GFI  AGFI  NFI  CFI X2/df RMSEA  IFI  RFI 

  912/0  933/0  051/0  63/1  932/0  911/0  857/0  885/0  283/0  مادران

Latent Variables Model (Multiple items per construct)  
Estandardized path estimates Path Estandardized path estimates Path 

65/0  1β 61/0  
1ϒ  

24/0  2β 70/0  
2ϒ  

36/0  3β 26/0  
3ϒ  
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  جنسیتی دختران. معادلۀ ساختاري احساس نابرابري 2شکل 
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هاي  مشخص شده است. با توجه به یافته 6هاي برازش مدل نیز در جدول  همچنین شاخص

  توان گفت که مدل از برازش مطلوبی برخوردار است. آمده می دست به

  

  هاي برازندگی مدل . شاخص6جدول 

  

دهد که شدت روابط اکثر متغیرهاي مدل قوي است و بیشترین  نیز نشان می 7جدول 

) و 3β=65/0درصد واریانس متغیر احساس نابرابري جنسیتی را باورهاي قالبی جنسیتی (

پذیري جنسیتی روي  کند. همچنین، تأثیر جامعه  ) تبیین می4β=- 41/0هنجارهاي جنسیتی (

احساس نابرابري جنسیتی، بیشتر غیرمستقیم است و از طریق تأثیر بر هنجارهاي جنسیتی 

)42/0=1ϒگذارد.  )، بر احساس نابرابري جنسیتی تأثیر می  

  

  . برآوردها و مشخصات کلی مدل گروه دختران7جدول 

  

  گیري و پیشنهادها نتیجه

پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ تطبیقی احساس نابرابري جنسیتی و عوامل اجتماعی مرتبط 

ها حاکی از آن است  یافتهدختران شهر یزد) صورت گرفته است.  با آن (مورد مطالعه: مادران و

درصد 59درصد کم، 4که دختران میزان احساس نابرابري جنسیتی براي گروه دختران را 

درصد زیاد 46درصد متوسط و 50درصد کم، 5درصد زیاد و براي گروه مادران را 37متوسط و 

احساس نابرابري جنسیتی مادران و دختران اند. همچنین، نتایج نشان داد که بین  بیان کرده

تفاوت معناداري وجود دارد. مادران بیشتر از دختران احساس نابرابري جنسیتی دارند. شاید به 

هاي  شاخص

  برازش

RMR GFI  AGFI  NFI  CFI  X2/df RMSEA  IFI  RFI 

  902/0  911/0  057/0  78/1  911/0  905/0  843/0  875/0  297/0  دختران

Latent Variables Model (Multiple items per construct)  
Estandardized path 

estimates 
Path Estandardized path estimates Path 

57/0  1β 42./  
1ϒ  

21/0  2β 35/0  
2ϒ  

65/0  3β 27/0  
3ϒ  

41/0-  ٤β    
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شدن احساسی است که در گذشته وجود داشته و تاکنون نیز تداوم یافته است.  خاطر انباشته

هاي عمومی باعث شده است  عرصه نداشتن در تجارب کمتر زندگی اجتماعی و فعالیتهمچنین، 

مادران کمتر احساس نابرابري جنسیتی داشته باشند. با توجه به نتایج دختران نسبت به 

پذیري جنسیتی در هر دو گروه مادران و  توان گفت بین جامعه  آمده از تحقیق حاضر می دست به

یعنی با افزایش   معناداري وجود داشته است؛ ۀدختران و احساس نابرابري جنسیتی، رابط

پذیري  جامعه ۀیابد. نتیج پذیري جنسیتی، احساس نابرابري جنسیتی افزایش می جامعه

پذیري جنسیتی چافتز که بر عناصر تقلید، یادگیري دیداري  جامعه ۀتوان با نظری جنسیتی را می

با ورزد تبیین کرد. طبق این نظریه، افراد از زمان کودکی به افرادي  و تشویق تأکید می

آموزند.  شوند و نقش متناسب با جنس خود را می هاي زنانه و مردانه تبدیل می ویژگی

هاي این تحقیق با نتایج  شود. یافته پذیري جنسیتی باعث احساس نابرابري جنسیتی می جامعه

)، 1393)، اسماعیلی (1394)، بخارائی (1395)، قنبري و فتحی (1396تحقیق شکربیگی (

) همسو بود. نتایج دیگر تحقیق 1384) و گروسی (1386نبوي و احمدي ()، 1390امراللهی (

نشان داد که بین ایفاي نقش جنسیتی در هر دو گروه دختران و مادران و احساس نابرابري 

معناداري وجود داشته است؛ یعنی با افزایش ایفاي نقش جنسیتی، احساس  ۀجنسیتی رابط

چافتز و  ۀتوان با نظری  ایفاي نقش جنسیتی را می ۀیابد. نتیج نابرابري جنسیتی افزایش می

عمومی  ةفمینیسم لیبرال تبیین کرد. طبق این نظریه، تقسیم وظایف خانگی به دو حوز ۀنظری

ها و هنجارها  کردن این ارزش اجر و مزد به زنان و درونی و خصوصی و دادن کارهاي خانگی و بی

هاي این تحقیق با نتایج  شود. یافته جنسیتی میپذیري، باعث احساس نابرابري  از طریق جامعه

) و گروسی 1388)، تبریزي (1393)، اسماعیلی (1392زاده و همکاران ( تحقیق حسین

) و گازو و همکاران 2014)، منیتی و همکاران (2014) در داخل کشور و شستري (1384(

یدئولوژي جنسیتی در ) در خارج از کشور همسو بود. همچنین نتایج نشان داد که بین ا2003(

معناداري وجود داشته است؛  ۀهر دو گروه دختران و مادران و احساس نابرابري جنسیتی رابط

 ۀیابد. نتیج یعنی با افزایش ایدئولوژي جنسیتی، احساس نابرابري جنسیتی افزایش می

ی عبارت چافتز و بوردیو تبیین کرد. ایدئولوژي جنسیت ۀتوان با نظری ایدئولوژي جنسیتی را می

کردن این عقاید  شناختی در سرشت زن و مرد؛ درونیهاي زیستتفاوت ةاست از عقایدي دربار

هاي این  شود. یافته پذیري جنسیتی، باعث ایجاد احساس نابرابري جنسیتی می از طریق جامعه

) در 1384) و گروسی (1395)، قنبري و فتحی (1393تحقیق با نتایج تحقیق اسماعیلی (

) در خارج از کشور همسو 2003) و گازو و همکاران (2014ور و منیتی و همکاران (داخل کش

بود. همچنین نتایج نشان داد که بین هنجارهاي جنسیتی گروه دختران و احساس نابرابري 
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، اما بین هنجارهاي جنسیتی و احساس نابرابري معناداري وجود نداشته است ۀجنسیتی رابط

؛ یعنی با افزایش هنجارهاي جنسیتی، داري وجود داشته استمعنا ۀجنسیتی مادران رابط

 ۀتوان با نظری هنجارهاي جنسیتی را می ۀیابد. نتیج احساس نابرابري جنسیتی افزایش می

هاي مناسب براي رفتار  اند از انتظارات درمورد راه چافتز تبیین کرد. هنجارهاي جنسیتی عبارت

اعث تشکیل هنجارهاي جنسیتی شده و هنجارهاي مردان و زنان، که ایدئولوژي جنسیتی ب

هاي این تحقیق با نتایج تحقیق  شود. یافته جنسیتی باعث ایجاد احساس نابرابري جنسیتی می

) در خارج از کشور همسو بود. نتایج نشان 2014) در داخل کشور و شستري (1384گروسی (

دختران و احساس نابرابري  داد که بین باورهاي قالبی جنسیتی در هر دو گروه مادران و

معناداري وجود داشته است؛ یعنی با افزایش باورهاي قالبی جنسیتی، احساس  ۀجنسیتی رابط

چافتز  ۀتوان با نظری  باورهاي قالبی جنسیتی را می ۀیابد. نتیج نابرابري جنسیتی افزایش می

ختلف تبیین کرد. هاي م گویی به موقعیت پاسخ ةهاي زنان و مردان در نحو مبنی بر تفاوت

آورد که نهایتاً به تشکیل   ایدئولوژي جنسیتی بر تشکیل هنجارهاي جنسیتی فشار وارد می

شود که باعث ایجاد احساس نابرابري  هاي بین زن و مرد منجر می باورهاي قالبی در باب تفاوت

فتحی )، قنبري و 1396هاي این تحقیق با نتایج تحقیق شکربیگی ( شود. یافته جنسیتی می

آبادي و  )، زارع شاه1384)، گروسی (1386)، نبوي و احمدي (1393)، اسماعیلی (1395(

گیري  ) همسو بود. نتایج نشان داد که بین تصمیم1388) و علمی و الیاسی (1387سلیمانی (

براساس ساختار قدرت در خانواده، در هر دو گروه مادران و دختران، و احساس نابرابري 

معناداري وجود داشته است؛ یعنی با افزایش ساختار عمودي قدرت در خانواده،  ۀجنسیتی، رابط

گیري براساس ساختار قدرت در  تصمیم ۀیابد. نتیج احساس نابرابري جنسیتی افزایش می

منابع تبیین کرد. براساس این نظریه، تعادل و توازن در تصمیم ۀتوان با نظری خانواده را می

آورد؛ هرچه منابعی که که منابع و امکانات بیشتري را به خانه میها به نفع کسی است گیري

فرد در اختیار دارد بیشتر باشد، از قدرت بیشتري برخوردار خواهد بود و چنین فردي حق دارد 

گذارد. نتایج نشان داد که بین تصمیمات مهمی را اتخاذ کند که بر کل خانواده تأثیر می

برحسب اشتغال تفاوت معناداري وجود نداشته است.  میانگین احساس نابرابري جنسیتی

)، موحد و همکاران 1387هاي این تحقیق با نتایج تحقیق ساروخانی و محمودي ( یافته

) و عنایت و عنبري روزبهانی 1392زاده و همکاران ( )، حسین1388)، علمی و الیاسی (1384(

خارج از کشور همسو نبود. نتایج  ) در2003) و استیر (2008) در داخل کشور و جوانا (1392(

داري وجود نداشت، اما  معنا ۀبین سن و احساس نابرابري جنسیتی دختران رابطنشان داد که 

؛ معکوس و معناداري وجود داشته است ۀبین سن و احساس نابرابري جنسیتی مادران رابط
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هاي  حقیق با یافتهیابد. نتایج این ت یعنی با افزایش سن، احساس نابرابري جنسیتی کاهش می

) و حیدري 1393)، اسماعیلی (1391)، افراسیابی و همکاران (1388تحقیق علمی و الیاسی (

شده در این تحقیق، در گروه  ) همسو بود. از میان تمام متغیرهاي ساختاري بررسی1393(

فقط سه متغیر باورهاي قالبی جنسیتی، هنجارهاي جنسیتی و ساختار قدرت بر دختران 

اند و مابقی متغیرهاي ساختاري، صرفاً اثر  س نابرابري جنسیتی اثر مستقیمِ معنادار داشتهاحسا

درصد از واریانس احساس نابرابري جنسیتی را تبیین 23اند که درمجموع،  غیرمستقیم داشته

کنند و باورهاي قالبی جنسیتی بیشترین تأثیر را بر احساس نابرابري جنسیتی در این گروه  می

پذیري جنسیتی غیرمستقیم است و از طریق تأثیر بر هنجارهاي جنسیتی بر  تأثیر جامعه دارد و

بینی کرد که آن دسته از  توان پیش ترتیب، می گذارد. به این   احساس نابرابري جنسیتی تأثیر می

اند و احساس  پذیر شده اند، بیشتر جامعه گویانی که هنجارهاي جنسیتی را بیشتر پذیرفته پاسخ

فقط دو متغیر باورهاي قالبی جنسیتی  اما در گروه مادرانکنند.  رابري جنسیتی بیشتري میناب

اند و مابقی متغیرهاي  و ساختار قدرت بر احساس نابرابري جنسیتی اثر مستقیمِ معنادار داشته

درصد از واریانس احساس نابرابري 19اند که درمجموع،  ساختاري، صرفاً اثر غیرمستقیم داشته

کنند و ساختار قدرت بیشترین تأثیر را بر احساس نابرابري جنسیتی در  تی را تبیین میجنسی

پذیري جنسیتی غیرمستقیم است و از طریق تأثیر بر هنجارهاي  این گروه دارد. تأثیر جامعه

توان  ترتیب، می گذارد. به این   جنسیتی و ساختار قدرت بر احساس نابرابري جنسیتی تأثیر می

شان ساختار عمودي قدرت  گویانی که در خانواده کرد که آن دسته از پاسخبینی  پیش

اند و احساس  پذیر شده (تصمیمات مهم زندگی در دست مرد است) وجود دارد، بیشتر جامعه

بینی کرده بود، هنجارهاي  گونه که چافتز پیش کنند. همان نابرابري جنسیتی بیشتري می

احساس نابرابري جنسیتی اثر مستقیم دارند. همچنین،  جنسیتی و باورهاي قالبی جنسیتی بر

منابع مشخص شد ساختار عمودي قدرت در خانواده، بر احساس نابرابري  ۀبراساس نظری

طور مشخص و عینی صحت این نظریات اثبات  جنسیتی اثر مستقیم دارد. در این پژوهش، به

پذیري  د که تأثیر جامعهبینی کرده بو پذیري جنسیتی پیش جامعه ۀشده است. اما نظری

جنسیتی بر احساس نابرابري جنسیتی مستقیم است که در این پژوهش برعکس آن اثبات شد 

   پذیري جنسیتی بر احساس نابرابري جنسیتی، بیشتر غیرمستقیم است. و تأثیر جامعه

ی و آمده مبنی بر اینکه باورهاي قالبی جنسیت دست بندي نهایی، با توجه به نتایج به در جمع

گذارند،  پذیري جنسیتی بر احساس نابرابري جنسیتی تأثیر می هنجارهاي جنسیتی و جامعه

ها، مدارس و  شود که براي کاهش احساس نابرابري جنسیتی باید از طریق خانواده  پیشنهاد می

پذیري جنسیتی، باورهاي قالبی جنسیتی و  کردن جامعه جامعه عمل کرد و به کمرنگ
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پذیري برابر  جامعه ۀپرداخت که از طریق آموزش والدین و مربیان درزمین ایدئولوژي جنسیتی

ها و کتب  تواند از طریق رسانه  کند. همچنین، این فرایند می  دختران و پسران تحقق پیدا می

توان باورهاي قالبی جنسیتی و هنجارهاي  آموزشی مدارس صورت گیرد و از این طریق می

مثبت و  ۀآمده مبنی بر وجود رابط دست این، با توجه به نتایج به بر جنسیتی را کمرنگ کرد. عالوه

ها  توان پیشنهاد کرد که خانواده  مستقیم بین ساختار قدرت و احساس نابرابري جنسیتی، می
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اي را بر کاهش احساس نابرابري  هاي مهم زندگی، تأثیر عمده نهگیري مشترك در زمی تصمیم

  جنسیتی بین مادران و دختران بگذارند.  
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