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نگرشهای مبتنی بر جنسیت اغلب یک اعمال اجتماعی را بر سر چگونگی اعمال رفتارها و نقشهای جنسیتی بدون توجه
ب تفاوتهای فردی نشان میدهد .چنین ساختاری میتواند از عوامل تقویت کنندهی نابرابریهای جنسیتی ب شمار آیهد .در
این پژوهش با هدف تبیین نوع تصورات قالبی منسوب ب زنان و مردان ب مطالع ی برخی از ویژگیهایی که باعها ایدهاد
این تصورات میشود میپردازد .بسیاری از تفاوتهای مردان و زنان در جایگاه های مختلف زندگی اجتمهاعی دارای منشه
زیست شناختی نیستند ،چرا ک محیط اجتماعی -فرهنگی نقش مؤثری در جهت دهی ب افکار و رفتار های جنسهیتی افهراد
جامع دارد .جامع پذیری جنسیتی فرایندی است ک در آن هویت نقش جنسی فرد شهکل مهیگیهرد و ایهن فرآینهد شهامل
مؤلف هایی نظیر ترجیح نقش جنسیتی ،شناسایی نقشهای جنسیتی و شناخت معیار های جنسیتی است.
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مقدمه

در تمامی جوامع نژاد؛ قومیت؛ مذهب؛ زبان و  ...انسانها را در گروهها و طبقات مختلف دسهت بنهدی
کرده و از این طریق دیدگاه های متفاوتی نسبت ب هر گروه ب وجود آمده است .یکی از قهدیمیتهرین
دست بندیها تقسیم جامع ب دو جنس مهرد و زن اسهت .بسهیاری از تفهاوتههای مهردان و زنهان در
جایگاه های مختلف زندگی اجتماعی دارای منش زیست شناختی نیستند چهرا که محهیط اجتمهاعی و
فرهنگی نقش مؤثری در جهت دهی ب افکار و رفتار های جنسیتی افراد جامع دارد .بنابراین در بحها
تفاوتها باید میان جهنس و جنسهیت تمهای قائهل شهد .در تعریهف جهنس نگهاه متوجه آن دسهت از
تفاوتهای بیولوژیکی و آناتومیکی است ک زنان را از مردان متمای میکنهد (گیدنز .)3131 :در صهورتی
ک جنسیت انتظارات اجتماعی از رفتار مناسب هر جهنس اسهت(همان .)087 :نسهبت دادن ویژگهیههای
خاص ب زنان و مردان باعا ایداد الگوی عقاید قالبی جنسیتی یا در اصطالح جامعه شناسهی کلیشه
های جنسیتی میگردد (اع:ازی .)3131،کلیش های جنسیتی در واقع دیدگاههایی هسهتند که افهراد بهاور
دارند ک در مورد یک جنس بیش از جنس دیگر صدق میکند .همچنین ایداد شهکاف سهاختاری بهین
منافع دو جنس بر دامن ی نابرابریهای جنسیتی میاف اید .همچنین تربیتهای والدین اثرات طوالنی بر
رفتار؛ عملکرد و انتظارات و در نهایت شخصیت افراد در آینده دارد و مس ل ی دیگری که کهودک در
خانواده یاد میگیرد.
نابرابری جنسیتی ب وضعیتی اشاره دارد ک در آن زنان عموماً تحت سلط ی مردان جامع قرار دارند و
موقعیت زنان و مردان ب دو حوزهی خصوصی و عمهومی تفکیهک شهده اسهت و از یکهدیگر متمهای
میگردد .نوع متفاوت درگیری دو جنس در حوزهی عمومی و زندگی اجتماعی ب این گونه تمهای ات
وسعت بخشیده و ب نقش اجتماعی مردان ارزش بیشتری اعطا میکند.
در بررسی نابرابری مردان در اثر تفاوت در جامع پهذیری توسهط شههال اعه ازی( )3131پاسهخ گویهان
صفات برتر زنان و مردان را از روی سیاه ای از صفات دوگان مشخص کردند .صفات مردانه صهفاتی
هستند ک در روابط اجتماعی در نظر گرفت میشوند .نظیر صفاتی ماننهد مسهتقل؛ مصهمم؛ خطرپهذیر؛
جسور؛ قوی .در حالی ک در کلیش های جنسیتی زنان  ،زنان با صفاتی مانند دلسوز ،شکیبا و مهربان و
با ویژگیهای ظاهری مانند ظرافت و زیبهایی توصهیف مهیشهوند .ایهن صهفات به طهور معمهول در
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محیطهای خانواده ارزش دارد .تحقیقات اندام شده در باب گفتار زنان و مردانه نشهان مهیدههد که
تصور عمومی از «گفتار مردان » گفتاری است منطقی ،کوتهاه و در راسهتای مطالهب مههم و جهدی .در
صورتی ک تصور عمومی از «گفتار زنان » گفتاری است عاطفی ،مبهم و پر لغت.
در هم ی فرهنگها خانواده عامل اصلی اجتماعی شدن کودک در دوران طفولیت است .اجتماعی شدن
فرایندی است ک ب وسیل ی آن از طریق تماس با انسانهای دیگر کودک ناتوان ب تهدری به انسهانی
آگاه ،دانا ،ماهر در شیوه های رفتار ب ویژه فرهنگ و محیط معینی تبهدیل مهیشهود .در بررسهی برگهر
( ،)3991مشخص شد افرادی ک نیازهای دورهی کودکی آنها ب گون ای مناسب ارضا نشهده باشهد به
هنگام وقوع فقدانها احتمال بیشتری دارد ک دچار افسردگی شوند .والدین با انتقال باورههای تبعهیض
آمی جنسیتی خواست یا ناخواست در شکل گیری رفتارهای تبعیض آمی نقش ب س ایی دارند .با توجه
ب این ت ثیرات محدود نکردن کودکان ب نقشهای جنسیتی خاص و سوق دادن آنها به ههر دو سهو،
مفید است ب طوری ک ب کلی منکر تفاوتها نشویم .کودکان از سنین پایین با معنهای دختهر بهودن و
پسر بودن در جامع ی امروزی آشنا میشوند آنها در متن جامع از میهان کلیه ی رفتارههای آشهکار و
اشاره های نهان ،تفاوتهای جنسیتی را تدرب میکنند؛ و خانوادهها باید ب فرزنهدان خهود اعتمهاد به
نفس و مهارت تصمیم گیری را آموزش دهند ب خصوص ب دختران تا در آینده دچار مشهکل نشهوند.
نحوهی برخورد والدین با فرزندان باعا میشود ویژگیهایی همچون پرخاشگری ،رقابهت ،اتکهای به
نفس و استقالل بیشتر از پسرها مورد انتظار باشد و ب آنها توصی میشود ک برای احقاق حهق خهود
ایستادگی کنند در عوض از دختران انتظار میرود ک سازش کنند و صلح جو ،مهربان و مراقبت کننهده
باشند .خانواده از قدرت باالیی در اجتماعی کردن کودکان برخوردار است چرا ک خهانواده بها محهدود
کردن نقشهای جنسیتی دختران ن تنها باعا پذیرش جنس دوم بودن دختران میشود ،بلک با محدود
کردن خالقیتها ،عرص ها و ابعاد زندگی ،عمالً شکل گیری شخصیت دختران را مطهابق بها الگوههای
مورد نظر طراحی میکنند(جنکین.)3133،:
اهداف تحقیق

 -1بررسی نقش خانواده در شکل گیری عقاید قالبی جنسیتی
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 -2بررسی نقش خانواده در شکل گیری عقاید قالبی جنسیتی
 -9بررسی نقش خانواده در شکل گیری هویت فرزندان
 -1بررسی نقش خانواده در شکل گیری تبعیض جنسیتی
مبانی نظری تحقیق

در خصوص این ک اصوالً منش تفاوت جنسیتی چیست؟ و چگون شکل مهیگیرنهد؟ نظریه ههایی در
خصوص این زمین از نظری پردازانی آورده میشود .فروید ،در تفسیر تفاوتهای جنسیتی بهر تدهارب
اولی ی کودک در خانواده و تفاوت در همانندسازی کودکان با والدینشان ت کید دارد .جرج هربرت میهد
و کولی ،از صاحب نظران هستند ک با دیدگاه جامع شناسان تفاوتهای شکل گیهری شخصهیت را به
وسیل ی گسترش «من اجتماعی» بررسی کردهاند .از نظر مید ،خود ،ب واقعیتی اطالق میگردد ک فقهط
در جریان تدارب و فعالیتهای اجتماعی شکل میگیرد.
نظریهی جامعه پذیری
در تمام جوامع انسانی ،تمای های اجتماعی بر پای جنسهیت بهین زنهان و مهردان شهناخت شهده اسهت.
جنسیت ،نظام طبق بندی است ک روابط بین زنان و مردان را شکل میبخشد و بر دستیابی ب قهدرت
و منابع ت ثیر میگذارد .تمای های جنسیتی در سطوح مختلف جامع رخ میدهد و ته ثیر آن به قهدری
گسترده است ک گاه افراد حتی از حضور آنها در پیرامون خود آگاهی ندارند.
مفاهیم و فرایندهای جنسیتی بر رفتار ،افکار ،احساسات فردی و تعاملهای بین فردی اثر مهیگهذارد و
ب تعیین ساختارهای اجتماعی کمک میکنهد و سهراندام تفهاوتههای جنسهیتی را تهداوم مهیبخشهد.
کلیش های جنسیتی برآمده از این تمای های جنسیتی نی در س سطح فردی ،بین فردی و اجتماعی اثهر
دارد و طرح واره های ذهنی زنان را درباره زنانگی و مردانگی تشکیل میدهد .هرگاه زنان ب شهناخت
و درک بیشتری از این طرحواره های ذهنی دست یابند .در موقعیتی بهتر برای تغییر دادن آرایه ههای از
پیش تعیین شدهی فرهنگی اجتماعی قرار خواهند گرفت .نقشههای اجتمهاعی در صهورت شایسهتگی
افراد می تواند برای هم قابلیت دسترسی داشت باشند و در تغییر نقشهای اجتماعی مختلف به شهکل
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مفهوم برتری یا کهتری یک جنس بر جنس دیگر ،نخست در مورد خود زنان و سپس جامع راهگشا و
رهنمون باشد (مطالعات ززان ،دكتر اكرم خمسه .)3131

نظریهی یادگیری
مطابق نظری ی یادگیری بم افراد طی فرآیند جامع پذیری از طریق سازوکارهای تقویت و تقلید صفات
و ویژگیهای متناسب با جنسیت خود را از دیگهران به ویهژه والهدین و سهایر اعضهای خهانواده یهاد
میگیرد .والدین خود ب شیوه های متفاوت از فرزندانشان جامع پذیر شدهانهد و دارای نگهرش سهنتی
راجع ب روابط و رفتارهای اجتماعی فرزندان و ب ویژه دختران میباشند و با ب کارگیری پاداش و تنبی
برخی از کلیش های جنسیتی راجع ب صفات ،نگرشها ،نقهشهها و رفتارههای مناسهب بهرای زنهان و
مردان را ب فرزندانشان منتقل یا تحمیل میکنند.
نظریهی شناختی
در نظری ی شناختی بم ،فرزندان در خانواده هویت مییابند و نسبت به نقهشههای خهود و رفتارههای
جنسیتی آگاهی پیدا میکنند .بر اساس نظری ی طرح واره ی جنسهیتی فرهنهگ نقهش مهمهی در رشهد
جنسیتی دارد .طرح واره ی جنسیتی یک نوع چهارچوب کلی آگاهی است ک فرد نسبت ب موضهوعی
دارا میباشد ب عالوه این مفهوم ادراک فرد را سازماندهی و هدایت میکند.
نظریهی طرح واره
بم ،نظری ی طرح واره ی خود را در ارتباط با سنخ شناسی جنسیتی ب کهار گرفته اسهت او اسهتدالل
میکند ک هر کدام از ما دارای طرح واره ی جنسیتی و رشت ای از تداعیههای منسهوب به جنسهیت
میباشیم .بم ،معتقد است ک نقش پذیری جنسیتی کودکان و تشکیل کلیش های جنسیتی در افهراد به
واسط ی فرآیند یادگیری تدریدی محتوای طرح واره ی جنسیتی جامعه مهیباشهد .زیهرا تهداعیههای
منسوب ب جنسیت در فرهنگ ما چشمگیر است .به فهرض ذهنیهاتی چهون «پسهران قهوی و دختهران
ضعیف و خوشگل و  »...هستند در این مقول جای میگیرد.
ب این ترتیب دختر پن سال میداند ک مؤنا اسهت و بایهد ایهن مفههوم را بها مؤنها بهودن خهویش
همسنگ نماید .بنابراین ب طور غیر ارادی این دختر خود را با شهرایط متعهارف و هندارههای اجتمهاع
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سازگار میکند (هاین .)3131،ایهدئولوژی جنسهیتی یها همهان اعتقهادات در مهورد تفهاوتههای اصهلی و
ایدئولوژیک میان زن و مرد .ایدئولوژی جنسیتی عبارت است از عقایدی دربارهی تفاوتههای زیسهت
شناختی زن و مرد ک نابرابری را توجی میکند.
نظریهی نقش
بوردیو( )39 3999و چافت ( ،)113 3993اهمیت نقش جامع پذیری را در شکلگیری تعهاریف جنسهیتی و
خشونت نمادین ک توجی کنندههای اصلی نابرابری جنسیتیاند مورد ت کید قرار دادهاند .از اساسیترین
آموخت های هر فرد در جریان جامع پذیری جنسیتی ،نقشهای جنسهیتی مناسهب و شهیوهی ایفهای آن
است .فرآیند آموزش ارزشها ،تشکیل طهرز تلقهیهها و فراگیهری رفتارههای متناسهب بها هندارههای
پذیرفت ی یک جامع  ،جامع پذیری نامیده می شود .با تحقق این فرآینهد فهرد هویهت و مهن اجتمهاعی
مییابد (ساروخازي .)341 3131 ،عوامل جامع پذیری نقش مهمی در انتقال عقاید قالبی جنسیتی به عههده
دارند (گرت .)49 -43 -44 -41 3131 ،اصوالً جامع شناسان عوامل یا کارگ اران جامع پذیری را به چنهد
بخش عمده تقسیم میکنند :خانواده ،مدارس و رسان ها (ساروخازي.)344 3131،

این عوامل معموالً از زنان تصویری مطیع ،منفعل ،عاطفی و وابست و از مردان تصویری مستقل ،استوار،
شایست  ،توانا و مصمم دارند .رفتار جنسی مناسب زنان ک در فرآیند جامع پذیری آموخت میشهود تها
حد زیادی آمیخت ب عقاید قالبی جنسیتی است ک از طریق عوامل جامع پذیری منتقل میشود .مسهلماً
این رفتارهای جنسیتی کامالً متمای و متفاوت از مردان است ک نحوهی عمل کرد متقابهل دو جهنس را
تحت ت ثیر قرار میدهد .همیش در روابط متقابل اجتماعی و ارتباطات ،تعاریفی از نقشها ،فعالیتها و
احساسات متناسب با هر جنس ارائ می شود ک مبنای ساخت هویت جنسیتی هر فرد است .اندیشه ی
افراد درباره خودشان ن در تنهایی بلک در روابهط متقابهل شهکل مهیگیهرد .در ایهن فرآینهد ،نه تنهها
نقشهای اجتماعی ،بلک ارزش آنها هم تعیین و تعریف میشود و این طرز تلقیها با روابط اجتماعی
تولید و باز تولید میشود .در بیشتر جوامع ویژگیهای قالبی شدهی زنان ب عنوان ویژگهیههای بیهانی
صمیمیت و ویژگیهای قالبی -شدهی مردان ب عنوان ویژگیهای رقابتی در نظر گرفت میشود.
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از دیدگاه جامع شناختی میتوان نقش را (خواست های ساختاری معین) تعریهف کهرد که بها موقعیهت
اجتماعی معین ارتباط دارد .بر این اساس نقش چی ی بیرون از فرد است .میتوان نقش را جهتگیهری
یا مفهوم عضوی دانست ک فعالیتی را اندام میدهد .نقشهای جنسیتی ،نقشهایی است ک به لحها
فرهنگی ،مدموع ای از رفتارهایی را که بهر اسهاس جنسهیت تفکیهک یافته انهد تعریهف مهیکنهد؛ و
ایدئولوژی نقش جنسی ب قضاوتهای ارزشی درباره نقشهای مناسب زنان و مهردان ،یها نشهان هها و
ویژگیهایی ک هر یک از  2جنس باید ب نمایش بگذارند اشاره میکند .در این باره میتوان نقشههای
جنسیتی را ب عنوان رفتارهای مورد انتظار ،نگرشها ،وظایف ،و برتریهایی ک جامعه به ههر جهنس
می دهد تعریف کرد .در نظریه ی تهنش اجتمهاعی ،زنهان و مهردان ،زنهانگی و مردانگهی را از شهرایط
اجتماعی میآموزند و حتی نقشهای جنسیتی مرتبط بها جهنس زیستیشهان را از راه کهنش متفهاوت بها
ساختارهای اجتماعی هم چون خانواده ،مدرس و وسایل ارتباطی یاد میگیرند (به زقل از ترزر.)3999،

جامع پذیری مبتنی بر جنسیت ،تعاریف خاصی از مردانگی و زنانگی و تعاریف فرا دستی و فرودسهتی
زنان و مردان را مستعد برای احساس بیاعتمادی و ناامنی میسازد .در نتید در صورت وجود تبعیض
جنسیتی در خانواده و در جامع باعا ایداد بیاعتمادی و از دست رفتن اعتماد متقابل میشود ک ایهن
حسی بیاعتمادی افراد ب یکدیگر باعا ایداد مشکالت متعددی میشود.
نظریهی نابرابری
برانت ،نی در خصوص نابرابری جنسیتی اشاره ب برتری یک جنس در مقایس با جنس دیگر و اعمهال
رفتار کلیش ای جنسیتی ب فرزندان دارد؛ و همچنین ب زنان در هم ی زمینه هها صهالحیت کمتهر داده
میشود (برازت.)191 3999،

میلت ،نی در خصوص نابرابری جنسیتی نظری ای ارائ میدهد ک در آن خانواده جهنس مهرد را برتهر
میداند و همین برتری دادن جنس مرد باعا نابرابری جنسیتی و همچنین تبعیض جنسهیتی بهین زن و
مرد میشود.
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دانینگ و راش ،در مورد هویت جنسیتی ،پذیرش تفاوت نقشهای جنسیتی از سوی افراد اعهم از زن و
مرد ک باعا احساس خصومت و تضاد در نقشها میشود این تضاد خود باعها مهیشهود که زنهان
روابط خود با مردان را نفی کنند .همین نفی روابط با مردان باعا کسب هویت و شکل گیهری هویهت
جنسیتی میشود (فیشر و دیگران.)39 1111،

زیگلمن ،در خصوص سبکهای فرزند پروری نظری ای را مطرح میکند .زیگلمن روشهای ارتبهاطی
والدین و فرزندان را ب  9قسمت کلی تقسیم کرده است1 :ه والدین مقتدر 2ه والدین مستبد 9ه والدین
سهل گیر
والدین مقتدر :والدین مقتدر انعطاف پذیر و مطالب کننده هستند .آنها بر روی فرزندانشان کنترل اعمال
می کنند اما در عین حال پذیرنده و پاسخ دهنده نی هستند .ب طور پیوست قوانین را اجرا میکنند .آنها
همچنین دلیل و منطق این قوانین و محدودیتها را توضیح میدهند .نسبت به نیازهها و دیهدگاهههای
کودکانشان ابراز وجود کنند .همچنین این کودکان از لحا اجتماعی مسؤولیتپذیری خهود نظهام ده و
اهل مشارکت میباشند (بامرینن 3993،زقل از زیگلمن.)3999 ،

والدین مستبد :این والدین قوانین را ب طور انعطافناپذیری تحمیل میکنند از نظر تربیتی خشن و تنبی
گر هستند با رفتار بد مقابل میکنند و کودک بدرفتار را تنبی میکنند .ابهراز محبهت و صهمیمیت آنهها
نسبت ب کودکان در سطح پایین است .آنها امیال کودکان را در نظر نمیگیرنهد و عقایدشهان را جویها
نمی شوند .کودکان دارای چنین والدین ثبات روحی و فکری ندارند و خویشتن را بدبخت میپندارنهد.
آنها زود ناراحت میشوند و در برابر فشارهای روانی آسیبپذیرنهد .والهدین مسهتبد ،قهدرت مهدار و
واضع قانون هستند و انتظار دارند دستوراتشان بدون توضیح دادن اطاعت شود (زیگلمن.)3999 ،

والدین سهل گیر :این والدین نسبت ب آموزش رفتارهای اجتماعی سهلانگار هستند .نظهم و تربیهت و
قانون کلی در این نوع خانواده حاکم است و پایبندی اعضا ب قوانین و آداب و رسوم اجتمهاعی بسهیار
کم است هر کس هر کاری را ک بخواهد می تواند اندام دهد .فرزندان در چنهین خهانوادهههایی دارای
استقالل فکری و عملی هستند و ب سبب هرج و مرج ،نوعی ت ل ل روحی در این گون خانوادههها به
چشم میخورد .این ت ل ل باعا بیبندوباری کودکان شده و سبب مهیشهود آنهان نسهبت به زنهدگی
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احساس مسؤولیت نکنند .همچنین از ویژگیهای فرزندان رشد یافت در چنین خهانوادهههایی مهیتهوان
گفت ک آنها در مقابل ب رگساالن مقاوم و لدوجند ،آنها دارای اتکای ب نفهس پهایینی هسهتند ،زود
خشمگین و زود خوشحال میشوند تکانشی و پرخاشگرند و در مقابل با فشارهای روانی دچار مشکل
میشوند (زیگلمن.)3999 ،
پیشینه ی تحقیق

-1آگاهی از نابرابری جنسیتی :مدلی برای سندش می ان شناخت از نابرابری جنسیتی عنهوان پژوهشهی
است ک منصوره اعظم آزاده( )3134اندام داده است .چکیهده ایهن تحقیهق چنهین اسهت :رویکردههای
معاصر گرچ ب تضعیف هویت و آگاهی طبقاتی رأی می دهند .در مقابل ب تقویت جنسیت به عنهوان
جنب ی فعال و سیاسی آن می پردازند .رشد آگاهی در زنان و هویت یابی زنان بخشی ب درگیری آنهها
در تعامالت اجتماعی و حوزه عمومی و بخش دیگری ب فعالیتهایی آگاهی بخش جنهبشههای زنهان
نسبت داده می شود .علی رغم طرح مس ل زنان ب عنوان یک گروه اجتماعی و با فهرض رشهد آگهاهی
جامع نسبت ب نابرابری ها و شکاف جنسیتی و باز تعریف هویت زنان  ،هنهوز دقیقهاً مشهخص نشهده
است ک در ذهنیت فرهنگی جامع و خصوصاً زنان در مورد آنچ می گذرد .زنان ایرانی با پیشین ههای
مختلف موقعیت خود را در سلسل مراتب اجتماع و در خانواده چگون ارزیابی میکنند.
-2رابط ی ادراک از نقش های جنسیتی و رضایت از جنس عنوان تحقیقی است ک راضهی ظههره ونهد
( )3131اندام داده است .تفاوت های روان شناختی دختران و پسران ب علت ت ثیر گهذاری آن در جامعه
پذیری نوجوانان و آگاهی آنان ب نقش های جنسهیتی خهود ،اهمیهت زیهادی یافته اسهت .ههدف ایهن
پژوهش بررسی این تفاوتها است ک در چهارچوب نظری طرح واژه جنسیتی بهم اندهام شهده اسهت
گرد آوری اطالعات با استفاده از روش پرسشنام بوده ک بیش از  055دانش آمهوز دبیرسهتان آن هها را
تکمیل کرده اند .مهم ترین یافت های پژوهش بیانگر آن است که باورههای جنسهیتی دختهران و پسهران
جوان تفاوت های زیادی با همدیگر دارد .چنانچ باورهای جنسیتی پسران در مقایس بها دختهران غیهر
کلیش ای تراست .دختران بیش از پسران آرزو دارند ک در صورت تولد دوباره جهنس دیگهری داشهت
باشند این مس ل مؤید آن است ک دختران کمتر از پسران از جنس خود رضایت دارند.
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-9تحقیقی با عنوان بررسی ت ثیر باورهای قالبی بر نهابرابری جنسهیتی مهورد مطالعه ی شههر کرمهان و
روستاهای پیرامون آن در سال( )3134توسط سعیده گروسی صورت گرفت است .این تحقیق بها ههدف
بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی ،ب ویژه عوامل ایدئولوژیک و عقاید قهالبی اندهام شهده اسهت
نمون ی مورد پژوهش  222نفر از زنان مت هل ساکن شهر کرمان و روستاهای پیرامون آن بوده .یافت هها
نشان داد ک در این منطق نابرابری جنسیتی ب گون ای محسوس وجود دارد .مهم ترین عوامل مؤثر بهر
نابرابری جنسیتی خانواده چنین بوده است  :سطح تحصیالت زن و مرد ،سن زن و مرد ،محل سکونت،
تعداد اعضای خانواده ،جامع پذیری جنسیتی ،ایفای نقش جنسیتی ،ایدئولوژی جنسیتی ،عقایهد قهالبی
جنسیتی و  ...ک در ارتباط با متغیر وابست نابرابری جنسیتی مورد مطالع قرار گرفت اند نتای نشهان داد
ک بیشتر زنان ب عقاید قالبی ک زنان را ضعیف ،وابست  ،ناتوان ،بی صالحیت ،احساساتی و غیر منطقی
میدانند باور دارند(گروسي.)3134،
فرضیه های تحقیق

در راستای اهداف و پرسشهای تحقیق و با توج ب مبانی نظری طرح ،فرضی های زیر تهدوین شهده
است.
-1بین نوع والدین و جنسیت رابط ی معنا داری وجود دارد.
-2بین عقیدهی قالبی جنسیتی و جنسیت رابط ی معناداری وجود دارد.
-9بین هویت جنسیتی و جنسیت رابط ی معناداری وجود دارد.
-1بین ادراک نقشهای جنسیتی و جنسیت رابط ی معناداری وجود دارد.
-0بین ادراک نقشهای جنسیتی و نوع والدین رابط ی معناداری وجود دارد.
-2بین عقیدهی قالبی جنسیتی و نوع والدین رابط ی معناداری وجود دارد.
-7بین کلیش های جنسیتی پسران و دختران رابط ی معناداری وجود دارد.
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مدل نظری

نوع والدین

شكلگیری هویت
جنسیتی

ادراک نقشهای
جنسیتی
عقاید قالبی

تبعیض

جنسیتی

جنسیتی

جامعه پذیری
جنسیتی

شکل شماره -1مدل تحلیلی تحقیق

روش پژوهش

یافته های پژوهش

آمار توصیفی متغیرهای زمینه ای
از مدموعه حدههم نمونه ایههن پههژوهش که به تعههداد  215نفههر از دانشههدویان بودنههد حههدود 127
نفر(25/0درصد) از نمون ی آماری شامل زنان میباشد و حدود  29نفهر( 93/0درصهد) بقیه را مهردان
تشکیل میدهند .در خصوص رشت ی تحصیلی  110نفر از کل نمون ی  215نفری دانشهدوی رشهت ی
علوم انسانی 93،نفر دانشدوی رشت ی کشاورزی و  02نفر دانشدوی رشت ی فنی میباشند.
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نتایج تحلیل یک متغیره
هویت جنسیتی یکی از متغیر های مستقل این تحقیق میباشد که بیشهترین فراوانهی ( 17/2درصهد یها
 155نفر) مربوط به پاسهخگویانی اسهت که اظههار داشهت انهد که از هویهت جنسهیتی نسهبتاً بهاالیی
برخوردارند و ( 1/3درصد یا  1نفر) از پاسخگویان اظهار داشت اند ک از هویت جنسیتی بسیار پهایینی
برخوردارند.
ادراک نقش ،یکی از متغیر های مستقل این تحقیق است و فرض ما بر آن است ک هرچ میه ان ادراک
افراد از نقشهایشان بیشتر باشد کمتر دچار نابرابری جنسیتی خواهند شد .بر اسهاس نتهای به دسهت
آمده اکثر پاسخ گویان ( 27/2درصد) از ادراک باال و نسبتاً باالیی از نقشهای خود دارند؛ و تنها (12/0
درصد) از پاسخگویان اظهار داشت اند ک از ادراک نقش پایینی برخوردارند.
نوع والدین یکی دیگر از متغیر های مستقل این تحقیق است ک (  93/0درصهد) از دانشهدویان اظههار
داشت اند ک در خانواده ای از نوع والدین مستبد پرورش یافت اند و ( 92/1درصد) از دانشدویان دارای
والدین مقتدر هستند و(  22/1درصد) از دانشدویان دارای والدین سهل گیر میباشند.
عقاید قالبی جنسیتی یکی دیگر از متغیر های مستقل پژوهش است ک بر اساس نتای ب دسهت آمهده(
 02/0درصد) از دانشدویان دارای کلیش های جنسیتی میباشند .از جمل کلیش های جنسیتی زنانه ی
این پژوهش(جذاب بودن ،خوش برخورد بهودن ،امانهت داری ،ترسهویی ،صهمیمیت ،مطیهع ،محافظه
کاری) و کلیش های جنسیتی مردان عبارت است از( :ریسک پذیری ،پرخاشگری ،شداعت ،اسهتقالل،
جسارت ،سلط گری ،خود رأیی)
جدول شمارهی  -1کلیشه های جنسیتی پسران
مؤلفه

نمرهی سازهی پسران

نمرهی سازهی دختران

عقالنیت رفتاری

8.96

1.94

خشونت ذهنی

5.2.

..9.

عدم وابستگی

5.9.

169.

اقتدارگرایی

862.

8.94

راحت طلبی

.69.

.494

خشونت رفتاری

.695

..9.
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جدول شمارهی -1کلیشه های جنسیتی دختران
نمرهی سازهی پسران

مؤلفه
مشكالت عاطفی

نمرهی سازه دختران

1.9.

.69.

همدلی

1.95

5494

رفتار اجتماعی مطلوب

1.9.

859.

وابستگی

1.9.

..9.

رفتار فردی مثبت

..95

8.96

جذابیت ظاهری

.195

5.95

آزمون فرضیه های تحقیق

در این قسمت ب بررسی روابط بین متغیرها و آزمون فرضهی هها بها اسهتفاده از ضهرایب همبسهتگی و
رگرسیون چند متغیره پرداخت میشود.
تجزیه و تحلیل فرضیهی اول(:جنسیت و والدین)
جدول شمارهی -1نتایج آزمون T-testبین متغیرهای جنسیت و والدین مقتدر
متغیرها

واریانسها

میانگین

کمیت t

درجه آزادی

سطح معنیداری

نتایج آزمون

جنسیت و والدین مقتدر

با واریانس برابر

4/52

-4/.24

.25

2/2..

رد فرضیه صفر

نابرابری واریانس

4/..

-1بین جنسیت و والدین مقتدر رابط ی معناداری وجود دارد .نتای آزمون  T= -1/351و sig= 5/50
است .فرضی ی اصلی ت یید میشود و گویای این است ک بر طبق نتای ب دست آمده پسران بیشهتر از
دختران اظهار داشت اند ک در خانواده ای از نوع والدین مقتدر پرورش یافت اند .از ویژگیههای والهدین
مقتدر دادن استقالل ب فرزندان و تبعیض نگذاشتن بین اعضای خانواده ب خصوص فرزنهدان دختهر و
پسر و صمیمیت بین اعضای خانواده میباشد.
جدول شمارهی -1نتایج آزمون T-testبین متغیرهای جنسیت و والدین مستبد
متغیرها

واریانسها

میانگین

کمیت t

درجه آزادی

سطح معنیداری

نتایج آزمون

جنسیت و والدین مستبد

با واریانس برابر

4/84

-4/8..

.28

2/2..

تأییدددد فرضدددیه

نابرابری واریانس

./6.

صفر

-2بین جنسیت و والدین مستبد رابطه ی معنهی داری وجهود دارد .نتهای آزمهون  T= -1/210و 5/53
= sigاست بنابراین فرضی ی اصلی رد میشود .انتظار داشتیم ک دختران بیشتر از پسران در خانواده ای
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از نوع والدین مستبد پرورش یابند .زیرا عقایدی ک بر افکار دختران حاکم است بیشتر از ویژگهیههای
والدین مستبد سرچشم میگیرد ولی فرضی ی ما رد شد.
جدول شمارهی  T-test-1نتایج آزمون بین متغیرهای جنسیت و والدین سهل گیر
متغیرها

واریانسها

میانگین

کمیت t

درجه آزادی

سطح معنیداری

نتایج آزمون

جنسیت و والدین سهل گیر

با واریانس برابر

./85

-.914.

.26

2/28

رد فرضیه صفر

نابرابری واریانس

./65

-9بین جنسیت و والدین سهل گیر رابط ی معنا داری وجهود دارد .نتهای آزمهون  T= -1/112و 5/52
=sigمیباشد و فرضی ی اصلی ت یید شد .گویای این مطلب است ک پسهران بیشهتر از دختهران دارای
والدین سهل گیر میباشند؛ و با اینک پسران در خانواده ای پرورش یافت اند ک تمام نیاز ههای آنهان را
خانواده برطرف کرده است ولی از نظر محبت کمبود احساس میکنند.
تجزیه و تحلیل فرضیهی دوم(:جنسیت و عقاید قالبی جنسیتی)
جدول شمارهی -1نتایج آزمون T-testبین متغیرهای جنسیت و عقاید قالبی جنسیتی
متغیرها

واریانسها

میانگین

کمیت t

درجه آزادی

سطح معنیداری

نتایج آزمون

جنسیت و عقاید قالبی جنسیتی

با واریانس برابر

./..22

-8/.16

.28

2/222

رد فرضیه صفر

نابرابری واریانس

./.841

بین جنسیت و عقاید قالبی جنسیتی تفاوت معناداری وجود دارد.
نتای آزمون  T=- 2/212 sig=5/555میباشد گویای آن است ک بین جنسیت و عقیده قالبی جنسیتی
رابط ی معنی داری وجود دارد .فرضی اصلی ت یید میشود .نشان دهندهی این است ک بین دانشدویان
دختر و پسر از لحا داشتن عقاید قالبی تفاوت وجود دارد .از جمل عقاید قهالبی جنسهیتی در پسهران
عقالنیت رفتاری ،عقالنیت علمی ،خشونت رفتاری ،اقتدار گرایی و نداشتن وابستگی میباشهد .عقایهد
قالبی جنسیتی در دختران جهذابیت ظهاهری ،رفتهار اجتمهاعی مطلهوب ،مشهکالت عهاطفی ،وابسهتگی
میباشد.
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تجزیه و تحلیل فرضیهی سوم(:جنسیت و هویت جنسیتی)
جدول شماره -10نتایج آزمون  T-testبین متغیرهای جنسیت و هویت جنسیتی
متغیرها

واریانسها

میانگین

کمیت t

درجه آزادی

سطح معنیداری

نتایج آزمون

جنسیت و هویت جنسیتی

با واریانس برابر

1/24.

-49.45

.26

2/2.

رد فرضیه صفر

نابرابری واریانس

./62

بین جنسیت و هویت جنسیتی رابط ی معناداری وجود دارد .نتای آزمهون T= -1/217و sig= 5/59
میباشد .نشان دهندهی ت یید فرضی ی اصلی میباشد .نمون ای از گوی های متغیر هویت عبارت است
از :خشن بودن مردان و عاطفی بودن زنان .طبق نتای ب دست آمده بین دانشهدویان دختهر و پسهر در
پذیرش هویت جنسیتی تفاوت معنی داری وجود دارد.
تجزیه و تحلیل فرضیهی چهارم(:جنسیت و ادراک نقشهای جنسیتی)
جدول شمارهی  -11نتایج آزمون  T-testبین متغیرهای جنسیت و ادراک نقشهای جنسیتی
متغیرها

واریانسها

میانگین

کمیت t

درجه آزادی

سطح معنیداری

نتایج آزمون

جنسیت و ادراک نقشهای جنسیتی

با واریانس برابر

./...5

2/..8

.26

2/.12

تأییدددد فرضدددیه

نابرابری واریانس

./...2

صفر

بین جنسیت و ادراک نقشهای جنسیتی رابط ی معناداری وجود دارد.
نتای آزمون T= 5/302و  sig= 5/ 91میباشد .فرضی اصلی رد و فرضهی ی صهفر ت ییهد مهیشهود و
گویای این است ک بین دانشدویان دختر و پسر در ادراک از نقشهای جنسیتی خهود تفهاوتی وجهود
ندارد.
تجزیه و تحلیل فرضیهی پنجم(:ادراک نقشهای جنسیتی و والدین)
جدول شمارهی  -12نتایج آزمون  T-testبین ادراک نقشهای جنسیتی و والدین مقتدر
متغیرها

واریانسها

میانگین

کمیت t

درجه آزادی

سطح معنیداری

نتایج آزمون

ادراک نقشهای جنسیتی و والدین مقتدر

با واریانس برابر

4/64

-4/65.

.26

2/2.4

تأییدددد فرضدددیه

نابرابری واریانس

4/..

-1بین ادراک نقشهای جنسیتی و والدین مقتدر رابط ی معناداری وجود دارد.
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نتای آزمهون T= -1/279و sig= 5/31مهیباشهد .بنهابراین فرضهی ی اصهلی رد مهیشهود .در نتیده
دانشدویانی ک در والدین مقتدر پرورش یافت اند از نظر ادراک نقشهای جنسیتی تفاوتی وجود ندارد.
جدول شمارهی  -11نتایج آزمون T-testبین ادراک نقشهای جنسیتی و والدین مستبد
متغیرها

واریانسها

میانگین

کمیت t

درجه آزادی

سطح معنیداری

نتایج آزمون

ادراک نقشهای جنسیتی و والدین مستبد

با واریانس برابر

4/52

-4/6.8

.25

2/2.

رد فرضیه صفر

نابرابری واریانس

4/..

-2بین ادراک نقشهای جنسیتی و والدین مستبد رابط ی معناداری وجود دارد .نتای آزمون T= 1/202
و  sig= 5/59میباشد و فرضی ی اصلی ت یید میشود؛ و نشانگر آن اسهت که دانشهدویانی که دارای
والدین مستبد هستند از نظر ادراک نقشهای جنسیتی تفاوتهای معنا داری دارند.
جدول شمارهی  -11نتایج آزمون T-testبین ادراک نقشهای جنسیتی و والدین سهل گیر
متغیرها

واریانسها

میانگین

کمیت t

درجه آزادی

سطح معنیداری

نتایج آزمون

ادراک نقشهای جنسیتی و والدین سهل گیر

با واریانس برابر

./6.

-4/...

.25

2/2.

رد فرضیه صفر

نابرابری واریانس

./181

--9بین ادراک نقشهای جنسیتی و والدین سههل گیهر رابطه ی معنهاداری وجهود دارد .نتهای آزمهون
T= -1/230و sig= 5/50میباشد بنابراین فرضی ی اصلی ت یید میشود؛ و نشان دهنهدهی ایهن اسهت
ک دانشدویانی ک در خانواده ای از نوع والدین سهل گیر پرورش یافت اند از لحها ادراک نقهشههای
جنستی و آگاهی جنسیتی تفاوت معناداری دارند نسبت ب کسانی که در خهانواده ای از نهوع والهدین
مقتدر پرورش یافت اند.
تجزیه و تحلیل فرضیهی ششم(:عقاید قالبی جنسیتی و والدین)
جدول شمارهی  -11نتایج آزمون T-testبین ادراک نقشهای جنسیتی و والدین مقتدر
متغیرها

واریانسها

میانگین

کمیت t

درجه آزادی

سطح معنیداری

نتایج آزمون

عقاید قالبی جنسیتی و والدین مقتدر

با واریانس برابر

4/.5

-4/2..

.25

2/.52

تأییدددد فرضدددیه

نابرابری واریانس

4/86

صفر

-1بین عقاید قالبی جنسیتی و والدین مقتدر رابط ی معناداری وجود دارد .نتهای آزمهون T= -1/533
و sig= 5/27میباشد و در نتید فرضی ی اصلی رد مهیشهود .بهدین معنهی که دانشهدویانی که در
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خانواده ای از نوع والدین مقتدر پرورش یافت اند از نظر عقاید قالبی جنسیتی تفاوت معنهاداری وجهود
ندارد .والدین مقتدر فرزندان خود را طوری تربیت میکنند ک ههی گهاه مهرد را جهنس برتهر و زن را
جنس دوم نبینند.
جدول شمارهی  -11نتایج آزمون  T-testبین ادراک نقشهای جنسیتی و والدین مقتدر
متغیرها

واریانسها

میانگین

کمیت t

درجه آزادی

سطح معنیداری

نتایج آزمون

عقایددد قددالبی جنسددیتی و والدددین

با واریانس برابر

./..

-4/4..

.28

2/2.

رد فرضیه صفر

مستبد

نابرابری واریانس

./.8

 -2بین عقاید قالبی جنسیتی و والدین مستبد رابط ی معناداری وجود دارد .نتهای آزمهون T= -1/193
 sig= 5/59میباشد و در نتید فرضهی ی اصهلی ت ییهد مهیشهود .بهر اسهاس نتهای به دسهت آمهده
دانشدویانی ک با والدین مستبد پرورش مییابند از لحا عقاید قالبی جنسیتی تفاوت معنا داری دارند
نسبت ب کسانی ک با والدین مقتدر پرورش مییابند .والدین مستبد سخت گیهری بیشهتری نسهبت به
فرزندان خود اعمال میکنند مخصوصاً نسبت ب دختران و همچنین جنس مرد را جسور ،قوی و قهاطع
میدانند در صورتی ک جنس زن را ترسو ،خدالتی و مطیع میدانند.
جدول شمارهی  -11نتایج آزمون  T-testبین ادراک نقشهای جنسیتی و والدین سهل گیر
متغیرها

واریانسها

میانگین

کمیت t

درجه آزادی

سطح معنیداری

نتایج آزمون

ادراک نقشهای جنسیتی و والدین سهل گیر

با واریانس برابر

4/6.

-4/...

.26

2/..8

تأییدددد فرضدددیه

نابرابری واریانس

4/18

صفر

 -9بین عقاید قالبی جنسیتی و والدین سهل گیر رابط ی معناداری وجهود دارد .نتهای آزمهون -5/300
=Tو sig= 5/23میباشد و در نتید فرضی ی اصلی رد مهیشهود .بهر اسهاس نتهای به دسهت آمهده
دانشدویانی ک با والدین سهل گیر ب رگ شدهانهد از نظهر عقایهد قهالبی جنسهیتی تفهاوتی ندارنهد بها
دانشدویانی ک با والدین مقتدر ب رگ شدهاند .والدین سهل گیر آزادی بیشتری برای فرزندان خود اعم
از دختر و پسر قائل هستند در نتید فرزندان تفاوتی بین دو جنس احساس نمیکنند.
تجزیه و تحلیل فرضیهی هفتم
بین کلیش های جنسیتی دختران بها پسهران رابطه ی معنهاداری وجهود دارد .فرضهی ی اصهلی ت ییهد و
فرضی ی صفر رد میشود .با استفاده از روش تحلیل مسیر ،می ان شدت رابط ی معنادار میان متغیرهای
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مستقل و وابست مشخص گردید .بررسی دیدگاهها نسبت ب صفات کلیش ای بر پای ی تفکیک جنسیتی
این م یت را دارد ک می توان پی برد هر یک از دو جنس تا چ حد از کلیش ی جنسیتی خود آگاه بوده
و آن ها را می پذیرد و این پذیرش در مقایس با نگرش جنس مخالف در چ سطحی قهرار دارد .برخهی
از سازه های جنسیتی دختران از جانب آن ها نمرات باالتری را دریافت کردهاند .عاطفی بهودن ،داشهتن
رفتار اجتماعی مطلوب ،رفتار همدالن  ،باحیایی و صبوری کلیش های است ک دختران نسبت ب آن هها
تصور کلیش ای تری داشت اند .در این سازه ها مالحظ می شهود که در سهطح معنهی داری نمهرات بها
حیایی ریا ،صبوری ،دلسوزی ،روابط اجتماعی مطلوب و رفتار فردی مثبت دختران بهاالتر اسهت .ایهن
نشان میدهد ک برای دختران روابط اجتماعی و ارزشهای حاکم بهر آن همچهون تبعیهت از قهوانین و
امانت داری و گذشت نسبت ب دیگران حائ اهمیت است .همچنین خویشتن داری را در قالب حیها و
صبر بیشتر صفت مختص ب خود میدانند ،و پسهران نیه نمهرات بیشهتری را بهرای صهفات عقالنیهت
رفتاری(ریسک پذیری) ،اقتدارگرایی(شداع و قوی بهودن) ،نداشهتن وابسهتگی داده انهد؛ و ایهن نشهان
میدهد ک پسران صفات شداع و قوی بودن ،نداشهتن وابسهتگی و سهلط گهری را مخهتص به خهود
می دانند .در مدموع باید گفت ک دختران ارزیابی باالتری را در برخورداری هر جهنس از سهازه ههای
جنسیتی خود اظهار نمودهاند .یعنی دارای نگرش کلیش ای تری در رابط با تفکیک صفات بودهاند .در
حالی ک در برخورداری از سازه های جنس مخالف هر دو جنس نمرات باالتر را به خهود اختصهاص
دادهاند.

نتیجه گیری

نگرش های مبتنی بر جنسیتی زمان ،همواره وجود داشت و مسیر رفتارها و نقش ههای مهردان و زنهان را
مشخص ساخت است .کلیش های جنسیتی بازتاب چنین نگهرش ههایی اسهت که اغلهب یهک اجمهاع
اجتماعی را بر سر چگونگی اعمال و رفتارهای جنسیتی نشان می دهد ،بدون این ک ال امهاً ارتبهاطی بها
تفاوت های فردی اشخاص داشت باشد چنهین سهاختاری ههر چنهد ناآگاهانه ممکهن اسهت در رونهد
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شکوفایی و بروز استعدادهای فردی و توانمندی های ههر یهک از دو جهنس اخهتالل ایدهاد کنهد و یها
موانعی بر سر راه برخورداری یک جنس از حقوق انسانی و مشروع خود گردد .از آندایی ک نقش های
جنسیتی در خان  ،مدرس  ،مهد کودک ها و مراک علمی ،گروه همساالن و رسان های جمعی بهاز تولیهد
و تثبیت می شود ،بنابراین نخستین گام در این جهت جامع پذیری و فرهنگ سازی صحیح و متناسهب
با منافع و مصالح هر دو جنس میباشد در این مقال  ،توج ما بیشتر بر روی خانواده بهوده اسهت و به
نقش خانواده در جامع پذیری و یادگیری عقاید قالبی جنسیتی توج شده است .بر پای ی نظری ههای
سنتی زن و مرد دو سوی یک قطب هستند ک در یک سمت ویژگیههای زنانه (زنهانگی) و در سهوی
دیگر ویژگیهای مردان (مردانگی) قرار دارد .بنابراین ارجاع تفاوتهای بین زنان و مردان ب پایه ههای
زیستی و در نتید غیر قابل تغییر جلوه دادن آن ها ن تنها ب تقلیل پایگهاه اجتمهاعی و دور شهدن یهک
جنس از صحن ی فعالیتهای اجتماعی خواهد شد بلک ب تبعیضهای جنسیتی و گسترش آسیبههای
اجتماعی خواهد اندامید.
واژههایی ک ب دو جنس نسبت داده میشود دارای سو گیری جنسیتی است ب طوری ک دختران فقهط
جذاب و بانمک هستند .در حالی ک پسران باهوش و محبوبند .دختران بر خالف پسران ک ب استقالل
و قاطعیت خود اهمیت میدهند و از ریسک واهم ای ندارند ،وابست  ،محافظ کار تر و قانون پذیر تهر
معرفی شدهاند .دختران در روابط خود احساسیتر عمل کرده و از خود خویشتنداری و صبوری نشهان
میدهند .از پسران نی انتظار میرود در جامع از احساسات و عواطف هر چ بیشتر فاصهل بگیرنهد؛ و
ب شغل هایی گرایش یابند ک با عقالنیت و منطق سازگارتر باشد .در حالی ک همین انتظار تک بعهدی
از پسران و نگرشی ک فرصت توج ب ابعاد احساسی و عاطفی را از آنها سلب میکند ،موجب بهروز
تنشها و ناسازگاریهایی در روابط اجتماعی آنها خواهد شد ک بهی ته ثیر از نهوع تصهور کلیشه ای
حاکم بر جامع نخواهد بود .بنابراین آنچ ک رفتار و عمل افراد را شکل میدههد انتظهارات اجتمهاعی
است .چرا ک همان طور ک بررسی نشان داده یک جنس ب وجود کلیش های جهنس دیگهر در گهروه
جنسی خود اعتقاد بیشتری دارد .با این حال وجود تفاوت ها و در پی آن ظهور کلیش ها امری اجتنهاب
ناپذیر است.
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