بررسی عوامل مؤثر بر نگرش جنسیتی در بین مردم شهر زنجان
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تاریخ دریافت1312/1/5:
تاریخ پذیرش1312/3/15:
چکیده

هدف تحقیق حاضر مطالعه و بررسی عوامل مؤ ثر بر نگرش جنسیتی در شش منطقه مسکونی (کارمندان ،هنرستان ،زیبا
شهر ،سبزه میدان ،بی سیم و اسالم آباد) شهر زنجان میباشد .به خصوص این که از لحاظ ساختار اجتماعی متفاوتی
بر این مناطق حاکم است و آنها را متفاوت و متمایز از یکدیگر ساخته است.
این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی و  479نفر نمونه در مناطق اشاره شده در باال انجام گرفته است ادبیات تحقیق
به بررسی عوامل نگرش جنسیتی میپردازد و ماحصل مبانی نظری ،بررسی عوامل مؤثر بر نگرش جنسیتی در
ارتباطات با نظریه های جامعه شناسی از جمله کنش متقابل نمادین ،لینتن ،بوردیو ،هینتون ،فنای نمادین زنان ،هایبرت
و فمینیستها و  ...استفاده شده است.
شاخصهای یا متغیرهای مورد استفاده در تحقیق عبارت است از :پایگاه اقتصادی -اجتماعی ،باورهای قالبی ،جامعه
پذیری جنسیتی ،محتوای برنامه های رسانه جمعی و تأثیر آنها بر نگرش جنسیتی است.
با توجه به متغیر های مستقل برای تبیین تغییرات متغیر وابسته مجموعاً  5فرضیه کلی به دست آمده از آزمون
فرضیهها بین جامعه پذیری جنسیتی و باور های قالبی رابطه معنی داری نشان داد و همچنین بین جنسیت و نگرش
جنسیتی نیز رابطه معنا دار وجود دارد .در نهایت از طریق رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر تأثیر متغیر های مستقل بر
متغیر وابسته محاسبه شد.
واژگان کلیدی:

نگرش جنسیتی ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی ،باور های قالبی ،جامعه پذیری جنسیتی،

رسانه های جمعی

-1عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان .زنجان-ایران
- 2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان
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مقدمه

نیمی از فعالیتهای اجتماعی سهم زنان در جامعه است .منتهی جامعه بر حسب نوسانات فکری ناشی
از تحوالت اجتماعی مختلف ،گاهی در حاشیه مناسبات اجتماعی و سیاسی نگه داشته شده و نقش
آنها در عرصه های اقتصاد ی و اجتماعی نادیده گرفته شده است ،با افزایش سطح سواد و گسترش
آموزش عالی به ارتقا توانمندیهای خود دست یافته و هم اکنون طالب سهم بیشتری از مدیریت
خانواده و جامعه است و انتظار پایگاه و موقعیت باالتری را دارد .با رشد این تقاضا و نگرشهای
تحول یافته ،نظام ارزشی و رفتار های اجتماعی متفاوتی در عرصه های فرهنگی جامعهی ایران نمود
خواهد یافت.تغییر در نگرش و هنجار های جامعه نسبت به زنان و در درون جامعه تحت تأثیر
تحوالت نظام آموزشی رسمی قرار داشته  ،از تأثیر رسانه های گروهی هم بی نصیب نمانده است.با
این حال شاید آینده تغییرات اجتماعی را نتوان به استناد اطالعات ناقص موجود به یقین پیش بینی
نمود ،اما میتوان در جامعهی زنان هم گرایی بیشتری در نگرشها و دیدگاه های فرهنگی را انتظار
داشت.
جنسیت یعنی انتظارات اجتماعی در مورد رفتاری که برای اعضای هر جنس مناسب دانسته میشود.
جنس یت در واقع به صفات فیزیکی که بر حسب آن مردان و زنان با یکدیگر تفاوت دارند ،اطالق
نمیشود ،بلکه به ویژگیهای اجتماعی رفتار مردانه و زنانه مربوط میشود (گیدنز.)737 :2831 ،

در تمامی جوامع بشری ،افراد بر حسب مالکهای اجتماعی نظیر نقش و پایگاه ،طبقه ،مذهب و نژاد،
قومیت و ...دسته بندی میشوند .یکی از مالکهای اجتماعی و فرهنگی برای دسته بندی افراد جامعه
جنسیت است .به عقیده بسیاری از جامعهشناسان جنسیت شاید یگانه ویژگی مهمی است که به طور
اساسی تعیین کننده ادراکات ،نگرشها و رفتارها و منزلت افراد در جامعه بوده و خود نیز به شدت
تحت تأثیر یادگیری اجتماعی و فرهنگی شکل میگیرد .جامعهشناسان بر این باورند که جنسیت
حداقل دارای سه سطح متفاوت و مرتبط به هم است  :سطح فردی ( متشکل از نقشها و هویتهای
فردی است) سطح بین فردی و کنش متقابل (شامل شیوه های رفتار کردن با دیگران است) و سطح
کالن و اجتماعی (دربردارنده باورهای فرهنگی و توزیع منابع میباشد) (ریاحی.)221 :2831 ،

نگرش به موضوع جنسیت یکی از ویژگیهای اجتماعی – فرهنگی جوامع تلقی میشود و به عنوان
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معیاری برای تفکیک جوامع از جهت مرد گرایی -زن گرایی به کار برده شده است .عالوه بر این،
تطور نگرش به این مقوله در حکم شاخصه ای است برای بیان تحوالت نگرشی که پیوند دقیقی با
تحقق دگرگونی در حوزه های اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی و اقتصادی دارد .بی تردید چگونگی
نگرش و طرز تلقی نسبت به زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه ،تمامی کنشها ،فرآیندها و
ساختارهای اجتماعی را در سطح خرد ،میانی و کالن دستخوش تغییر و تحت تأثیر قرار میدهد .در
نتیجه نگرش به زن و در معنای عمومیتر آن ،مقوله جنسیت میتواند بیانگر چگونگی وضعیت دیگر
شاخصهای اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز باشد (آزاد ارمکی و غفاری .)3 :2832 ،تحوالت فکری و
اجتماعی -اقتصادی بعد از عصر روشنگری و انقالب علمی و صنعتی ،تغییراتی را در نگرشهای
جنسیتی ایجاد کرده است.
مطالعات جامعهشناسان و روانشناسان اجتماعی نشان میدهد که نهادینه کردن و آموختن اعتقادات و
باورهای رایج در مورد جنسیت از طریق فرآیند اجتماعی شدن یا جامعه پذیری صورت میگیرد .بدین
ترتیب جامعه پذیری جنسیتی فرآیندی است که طی آن مردان و زنان با ارزشها و هنجارهای مسلط
جامعه در زمینه رفتارهای مقبول و مورد انتظار برای هر جنس آشنا شده و از طریق نظام نظارت
اجتماعی به هم نوایی و سازگاری با این ارزشها و هنجارها وادار یا ترغیب میگردند .بر این اساس
جامعه رفتارهای معینی را برای مردان و زنان تجویز  ،تصدیق و تبلیغ کرده و از آنها انتظار دارد که به
هنجارها و الگوهای رفتاری مناسب با جنس خود عمل نمایند .بر اثر این نوع جامعه پذیری جنسیتی،
آموختن رفتارهای مورد انتظار به دختران و زنان ،شخصیت آنان به گونه ای شکل میگیرد که به
سختی میتوانند در عرصه فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی مشارکت فعال و سازنده داشته باشند.
وجود برخی عقاید قالبی و کلیشه ای راجع به تواناییها و ویژگیهای زنان نظیر این که زن انسان
مؤنثی است که نقش او باید همسری و مادری و خانه داری باشد و پذیرش آن توسط مردان و حتی
خود زنان به این مشکل دامن میزنند (ریاحی.)01 :2831،

از طرفی دیدگاه های فمینیستی بیان میکنند که زندگی روحی و درونی زنان در شکل کلی آن با مردان
تفاوت دارد .زیرا زنان از جهت ارزشها ،منافع ،شیوه داوریهای ارزشی ،ساخت و انگیزه های
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دستاوردی ،خالقیت ادبی ،احساس هویت از نظر فرا گردهای کلی آگاهی و ادراک خود را درباره
ساخت واقعیتهای اجتماعی ،بینش و برداشت متفاوتی از مردان دارند .مضمون دوم نیز در این دیدگاه
این است که روابط زنان ،تجربه های زندگیشان با مردان متفاوت است .زنان با فرزندان زاده خویش
رابطه متفاوتی با آنچه مردان برقرار میکنند ،ایجاد میکنند .پسران و دختران سبک بازی اساساً متفاوتی
با یکدیگر دارند .تجربه های کلی زندگی زنان از بچگی تا بزرگسالی و پیری تفاوتهای بنیادی با
تجربه مردان دارد(ریتزر.)771 :2877،

بدین ترتیب میتوان بیان نمود که عوامل مختلفی بر نگرشهای جنسیتی تأثیر دارد و این عوامل نقش
بسیار مهمی در نوع مشارکت مردان و زنان در امور مختلف جامعه دارند.
دست آورد بررسی عوامل تأثیر گذار بر نگرشهای جنسیتی حداقل این خواهد بود که :جامعه تا چه
اند ازه از نظام ارزشی مدل سنتی فاصله گرفته ،و این مدل تا چه مقدار با ارزشهای جدید طیفهای
مختلف اجتماعی هم خوانی دارد یا کامالً در تقابل است .از این روی در پژوهش پیش روی نگرش
جنسیتی به عنوان متغیر وابسته و عوامل مؤثر بر نگرشهای جنسیتی (جامعه پذیری جنسیتی ،باور های
قالبی ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی ،محتوای رسانه های جمعی) تحت عنوان متغیر های مستقل در نظر
گرفته شده ،و اساساً به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که  « :چه عواملی در پیدایش نگرشهای
گوناگون جنسیتی تأثیر گذار هستند؟»
اهمیت و ضرورت تحقیق

ساختار سنتی خانواده یعنی پدر ساالری که وجه مشخصه آن اقتدار نهایی شده مردان در واحد خانواده
است ،در دهه های اخیر با افزایش اشتغال و آموزش و آگاهی زنان دگرگون شده با دگرگونیهای
وسیع اقتصادی و افزایش مشارکت زنان در بازار کار و مشاغل درآمد زا ،پیشرفت علم و همچنین بر
اثر بر پایی نهضتهای فمینیستی و انتشار سریع اندیشهها در فرهنگ جهانی با صدای زنان در اکثر
نقاط جهان گسترده شده است (کاستلز .)277 :2831 ،و این دگرگونیها بر تمام ابعاد زندگی فردی و
اجتماعی تأثیر فراوانی گذاشته و این از ضروریات علوم اجتماعی است که در عصر حاضر در نتیجه
گسترش توسعه انسانی و اجتماعی در نگرشهای جنسیتی نسبت به زنان و مردان یک بازبینی اساسی

9

بررسی عوامل مؤثر بر نگرش جنسیتی در بین مردم شهر زنجان

داشته باشد؛ و از سوی دیگر میتوان گفت جنسیت به افراد ،روابط اجتماعی و نهادها شکل و معنا
میدهد .بدون جنسیت نمیتوانیم دنیای اجتماعی را به طور کامل درک کنیم .عکس این قضیه هم
درست است زیرا ما نمیتوانیم جنسیت را بدون شناخت جهان اجتماعی درک کنیم .با شکل گیری
زندگی اجتماعی ،جنسیت تولید میشود و با تولید جنسیت ،زندگی اجتماعی آشکار میشود.
در نشستهایی که پیرامون مسائل کنونی ایران در خارج و داخل کشور تشکیل میشود و موضوع
جنسیت هم بسیاری از گفتارها و نوشتارها را به خود اختصاص میدهد .در نهادهای قانون گذاری
کشور نیز شاهد آن هستیم ،تصویب قوانین راجع به جنسیت و زن مذاکرات را پرتنش میسازد .در
حال حاضر با پژوهشگران مسائل جنسیتی به گونه ای برخورد میشود که گویا میخواهند زن و مرد را
در مقابل یکدیگر قرار دهند و آتش جنگ جنسیتی را بر انگیزند و بنیان خانواده را متزلزل کنند بی
گمان در فضای مطلوب فرهنگی ،جامعهشناسان  ،حقوقدانان و در مجموع درد آشنایان بسیاری را به
یاری انسانها (جنس زن و مرد) و با هدف رفع تنش و تقابل که محصول و عملکرد اجرایی مواردی
از قانون نیست بلکه تبیین بررسی جامعه شناختی این مسئله است و در کشورهای در حال توسعه
خصوصاً ایران جای چنین مطالعاتی خالی است (افشاری و شیبانی.)01 :2831 ،

نتایج تحقیق حاضر نیز میتواند برای برنامه ریزیهای سازمانها و نهادهای مختلف از جمله صدا و
سیما و آموزش و پرورش و دانشگاهها و سازمان مطالعات زنان ،هم از لحاظ کمی و هم کیفی به
منظور باال بردن سطح آگاهی و نگرش افراد مورد استفاده قرار گیرد.
اهداف تحقیق

اهداف کلی:
هدف کلی این تحقیق ،شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر نگرش جنسیتی در شهر زنجان میباشد.
اهداف جزئی:
 -1بررسی تأثیر پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد بر نگرش جنسیتی در شهر زنجان
 -2بررسی تأثیر جامعه پذیری جنسیتی بر نگرش جنسیتی در شهر زنجان
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 -3بررسی تأثیر محتوای رسانه های جمعی بر نگرش جنسیتی در شهر زنجان
 -4بررسی تأثیر باور های قالبی بر نگرش جنسیتی در شهر زنجان
پیشینه تحقیق

جانا ،در سال  2003در مطالعه خود در جامعه آمریکا ابعاد متفاوت نگرش زنان نسبت به شکاف
جنسیتی را مورد مطالعه قرار میدهد و به این نتایج دست مییابد که افزایش سطح تحصیالت زنان،
اشتغال و رشد جنبشهای رهایی بخش زنان تأثیر به سزایی در دگرگونی نقشهای سنتی زنان و
افزایش و رشد آگاهی جنسیتی در بین آنها داشته است (مجید موحد و همکاران .) 13 :2837،نتایج مطالعات
اشمور 3درباره نوع باورهای جنسیتی زنان و مردان در رابطه این باورها با عوامل روان شناختی نشان
داد که مردان در مقایسه با زنان دیدگاه های قالبی و کلیشه ای بیشتری درباره جنسیت دارند (به نقل از
گولومبوک و فی وش.)13 :2873،

پژوهش دیگری که دربارهی ادراک جنسیتی متفاوت زنان از قدرت توسط ایگور گروشف در سال
 2002در روسیه انجام گرفت تمایز در برداشت و تفسیر زنان و مردان از قدرت مورد بررسی قرار
میگیرند .هدف این تحقیق که به روش پیمایشی و با استفاده از طیف لیکرت انجام شده است .کشف
و شناسایی جنبه های مختلف قدرت به عنوان یک پدیدۀ روان شناختی و اجتماعی است یافته های
این تحقیق نشان میدهد که بین فهم و نگرش مردان و زنان نسبت به اینکه چه چیزی قدرت است
تفاوت عمده ای وجود دارد .از این رو آنها قدرت را به طور متفاوتی تفسیر میکنند باالترین تفاوت
در نگرش مردان و زنان نسبت به قدرت در بین گروه های سنی  21تا  41ساله است زیرا این گروه
نسبت به جوان ترها درک بیشتری از قدرت دارند .یافته های این تحقیق همچنین وجود یک مدل
قدرت و اقتدار بر پایه جنسیت را تأیید میکند .مردان و زنان مجموعاً معتقدند که مردان قدرت
بیشتری در خانه و اجتماع داشته و از این حیث نابرابریهای عمده ای وجود دارد .در مجموع زنان
بیشتر قدرت را به عنوان نفوذ شخصی درک میکردند در حالی که مردان قدرت را مترادف با سلطه
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میدانستند .زنان قدرت را عمدتاً در خودمختاری و کنترل بیشتر بر زندگی خود در نظر میگرفتند ،در
حالی که مردان قدرت را در استیال و سلطه بر دیگران میدانستند(گروشف.)1111،

در تحقیق دیگری که در جهت بررسی و شناخت شکاف جنسی در کانادا بین سالهای  1165تا1110
توسط اوریت جانا انجام گردید ابعاد متفاوت نگرش زنان نسبت به شکاف جنسی مورد بررسی قرار
گرفت یافته های این تحقیق که به شیوهی طولی و با استفاده از طیف لیکرت و بر اساس تحلیلهای
 25ساله در این زمینه انجام شد نشان میدهد که افزایش سطح تحصیالت و مشارکت در نیروی کار و
اشتغال و رشد جنبشهای رهایی بخش زنان به ویژه موج دوم فمینیسم و تأثیر بسزایی در دگرگونی در
نقشهای سنتی زنان و افزایش و رشد آگاهی جنسیتی در بین آنها داشته است .یافتهها همچنین نشان
میدهند که عوامل یادشده عامل عمده ای در ایجاد شکاف بین عقاید عمومی برای رشد تفاوتها و
تمایزات در نگرش آنها بوده است (جانا 1118،؛به نقل از گرگی.)2838،

بررسی دیگر با عنوان « بررسی تأثیر خانواده بر نگرشهای جنسیتی فرزندان» در سال  22توسط اصغر
احمدی در شهر دره شهر انجام شده است .این تحقیق نیز از نظریات شکل گیری خود و هویت،
نظریه های جامعه شناسی معرفت ،نظریه های شکل گیری هویت جنسی در روانشناسی استفاده کرده
است.
متغیرهای این تحقیق عبارت است از :جنس ،ترتیب تولد ،ترکیب جنسی خانواده ،میزان اطالعات
پاسخگویان ،نوع بازی و نوع اسباب بازی مورد استفاده ،میزان مشارکت در کارهای خانگی ،میزان
تبعیت والدین و پایگاه اقتصادی و اجتماعی والدین.
این کار پژوهشی به روش پیمایش و با تکنیک پرسشنامه صورت گرفته که بر روی کلیه دانش آموزان
دختر و پسر سال سوم و چهارم مقطع متوسطه با حجم نمونهی  112به شیوه انتخاب تصادفی طبقه
ایی به انجام رسیده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد که رابطه معناداری میان نوع نقش بازی ،میزان
مشارکت دختر در کارهای خانه و با نگرش جنسیتی وجود دارد .اما میان ترتیب تولد ،ترکیب جنسی،
میزان مشارکت پسران در کارهای خانه ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی و نگرش جنسیتی رابطه معناداری
وجود ندارد.
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نتیجه گیری کلی نشان میدهد نگرش جنسیتی نسبتاً سنتی و نابرابرانه است و محقق به خانوادهها
توصیه میکند به گونه ایی رفتار و عمل نمایند که فرزندان آنان صرفاً بر اساس الگو های سنتی عمل
نکنند یعنی در بر عهده گیری نقشها به جنسیت توجه نکنند.
در مجموع ت الش در جهت آموزش الگوهای رفتاری مناسب و فاقد کلیشه ضروری به نظر میرسد.
زیرا هر گونه احساس و اندیشه و هم کلیشه ای والدین و دیگر اعضای خانواده میتواند در شکل دهی
نامناسب نگرشهای جنسیتی فرزندان تأثیر زیادی بر جای گذارد.
تحقیقی با عنوان تأثیر باورهای جنسیتی بر ایفای نقشهای خانگی زنان توسط محمد صادقی انجام
گرفته است که جامعه آماری این تحقیق زنان متأهل شاغل در دانشگاه علوم پزشکی میباشد .در این
مطالعه تأثیر کلیشهها و باورهای جنسیتی بر نقشهای خانگی بررسی شده بدین منظور  214تن از زنان
شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کردستان بررسی شدهاند .چارچوب نظری این پژوهش تلفیقی از دو
نظریه کنش متقابل نمادین جورج هربرت مید و نظریه جامعه شناسی فمینیستی سطح خرد است .در
این مطالعه از روش پیمایش استفاده شده و از تکنیک پرسشنامه جهت جمع آوری دادهها و اطالعات
بهرمند و برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه گیری طبقه بندی استفاده شده است .نتایج
پژوهش نشانگر این امر است که در حیطه تأثیر کلیشهها و باور های جنسیتی آنچه که تأثیر گذار بر
نحوه ایفای نقشهای خانگی زنان است باورهای مردان نسبت به کلیشه های جنسیتی به تصور زنان
است .این امر بدین معنی است که زنان در ایفای نقشهای خود متأثر از تصورشان از باورهای دیگری
مهم هستند که از سوی فرهنگ پدر ساالر مورد حمایت قرار میگیرد که همان مرد است .از سوی
دیگر زنان در ایفای نقشهای خانگیشان کمتر باورها و اعتقاداتشان را به کلیشهها در حیطه عمل
دخیل میسازند از این رو در ساخت عمل با تناقض در فرآیند عمل و باور روبرو هستند و نیز در
حیطه انجام نقشها با کشمکش نقشها روبه رو میشوند.
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چارچوب نظری

در این پژوهش با استفاده از نظریه های جامعه شناختی بوردیو،نظریه نقش جنسیتی،باورهای قالبی و
جامعه پذیری جنسیت و فنای نمادین زنان چارچوب تحقیقی ترکیبی ارائه شده است.
عقاید قالبی جنسیتی ،در برگیرندهی باورهایی است که با تأکید بر تفاوتهای زنان و مردان در شیوهی
پاسخگویی به موقعیتهای مختلف شکل میگیرد .به نظر بوردیو ساختمان ذهنی به «ساختارهای ذهنی
یا شناختی» اطالق میشود که انسانها از طریق آنها با جهان اجتماعی بر خورد میکنند .انسانها
مجهز به یک رشته طرحهای ملکه ذهن شدهاند که با آن جهان اجتماعیشان را ادراک ،فهم ،ارزیابی و
ارزش گذری میکنند از طریق همین طرحهای ملکه ذهنی است که آدمها عملکردهایشان را تولید
کرده و آنها را ادراک و ارزش گذاری میکنند.بوردیو مدعی است نوعی علیت در جوامع مدرن وجود
دارد به گونه ای که ساختارهای عینی و اجتماعی ،باورهای فردی را شکل میدهند و افراد بر پایه این
باورها به نحوی عمل میکنند که نظم اجتماعی جنسیتی تقویت میشود.
از طرفی رشد باور های قالبی و نگرشهای جنسیتی بر بسیاری از رفتارهای اجتماعی ،تحصیلی ،هدف
یابی و ...اثر میگذارد (وگل و همکاران2:1118،؛ به نقل از گروسی .)212 :2837،

همچنین از نظر هینتون منشأ پیدایش باور قالبی دو چیز است:
الف -محدودیت فرایندهای شناختی انسان به این ترتیب ادراک و شناخت از فرآیند ساخت تصاویر
فوقالعاده ساده شده از جهان به دست میآید.
ب -محتوای باور قالبی از بستر فرهنگی که فرد در آن پرورش یافته ،ریشه میگیرد.
این باور منفی به وسیلۀ دو صفت دیگر حمایت و تقویت میشوند .غیر منعطف بودن و عدم آمادگی
برای تغییر .تحقیقات مختلف روی انواع باور قالبی نشان میدهد که بین معتقدین به این عقاید ،اجماع
قوی وجود دارد .این نوع اجماع هم از عدم انعطاف باورهای قالبی و هم از عدم دقت آنها حمایت
میکند  .از آنجایی که محتوای اکثر باورهای قالبی غیر دقیق ،نادرست و منفی است خطر فرو غلطیدن
به دام پیشداوری نسبت به گروه های خاص بسیار زیاد است.
باورهای قالبی

تقسیم جنسیتی

انتساب نقشهای جنسیتی

جامعه
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از سویی میتوان گفت که رفتار جنسی مناسب زنان که در فرآیند جامعه پذیری آموخته میشود ،تا
حد زیادی آمیخته به عقاید قالبی جنسیتی است که از طریق عوامل جامعه پذیری منتقل میشود مسلماً
این رفتار های جنسیتی کامالً متمایز و متفاوت از مردان است که نحوه عملکرد متقابل دو جنس را
تحت تأثیر قرار میدهد(وود .)07:2111،لذا فرآیند آموزش ارزشها ،تشکیل طرز تلقیها و فراگیری
رفتارهای متناسب با هنجار های پذیرفته یک جامعه  ،جامعه پذیری نامیده میشود .با تحقق این فرآیند
هویت یا من اجتماعی مییابد(ساروخانی.)771 -2871،

عوامل جامعه پذیری نقش مهم در انتقال عقاید قالبی جنسیتی به عهده دارند

(گرت.)71 :2831 ،

جامعهشناسان عوامل یا کارگزاران جامعه پذیری را به چند بخش عمده تقسیم میکنند :خانواده،
مدارس ،رسانه (ساروخانی )777 :2871 ،این عوامل معموالً از زنان تصویری مطیع ،منفعل ،عاطفی و
وابسته و از مردان تصویری مستقل ،استوار ،شایسته و توانا و مصمم دارند.مطابق نظریه های جامعه
پذیری جنسیتی ونیز یادگیری اجتماعی افراد طی فرایند جامعه پذیری از طریق سازوکار های تقویت و
تقلید صفات و ویژگیهای متناسب با جنسیت خود را از دیگران مهم به والدین و سایر اعضای
خانواده یاد میگیرند .بدین ترتیب نگرشهای جنسیتی در چارچوب خانواده آموخته میشود عامل
تأثیر گذار در نحوه و میزان یادگیری این نگرشها ،همانا جنسیت کودکان میباشند .بدین معنی که
منطبق نظریه جامعه پذیری جنسیت مذکر یا مؤنث بودن موجب میگردد تا افراد مجموعه متفاوتی از
ویژگیها و رفتارهای شایسته مردانه /زنانه را فرا گرفته و به هنگام ایفای نقشهای اجتماعیشان به آنها
عمل نمایند (ماسون و دیگران.)811: 2871،

رسانهها با «فنای نمادین زنان» به عدم توجه به تولید فرهنگی و باز تولید رسانه ای به زبان و در نتیجه
در حاشیه قرار گرفتن و ناچیز محسوب شدن زنان و منافع آنان اشاره میکند و به ما میگویند که زنان
باید در نقش همسر ،مادر ،کدبانو و ...ظاهر شوند .و باز تولید فرهنگی نحوه ایفای این نقشها را به
زنان میآموزد و سعی میکند آنها را در نظر زنان طبیعی جلوه دهند (استریناتی .)171 :2831،همچنین
هایبرت معتقد است که وسایل ارتباط جمعی نقش بسیار مهمی در ارائه و شکل گیری عقاید و
همچنین آشنا ساختن ما با دنیایی که امکان را به نوع دیگر نداریم ،ایفا میکند.با توجه به فنای نمادین
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زنان در رسانه های جمعی فرضیه بازتاب را بیان میکند و معتقد است رسانه های جمعی ارزشهای
حاکم در یک جامعه را منعکس میکند .این ارزشها نه به اجتماع واقعی بلکه به باز تولید نمادین
اجتماع ،یعنی به نحوی که میل دارد خود را ببیند ،مربوط هستند(همان.)178:

از سوی دیگر میتوان بیان کرد که رسانهها به عنوان ابزارهای مهم در اصالح نگرشهای غلط گذشته
و ایجاد کننده تحول ساختاری در نظام ارزشی نیز به کار میرود .به طوری که با تمرین دموکراسی از
قدرت پدرانه به آرامی کاسته میشود .هر چند که این نگرشها بسیار کند به پیش میرود ولی روابط
متقابل میان آموزش بیشتر و تحول در نظام ارزشی را به خوبی میتوان مشاهده کرد(شادی
طلب.)2833:11،

دسته دیگری از نظریهها که در چارچوب تئوریکی این کار پژوهشی استفاده گردیده نظریه کنش
متقابل نمادین است که به طور خاص از نظریه مید در رابطه با شکل گیری خود استفاده شده است
(جهت شناخت یا ارتقا پایگاه اقتصادی -اجتماعی) مید معتقد است که قسمت اعظم تصورات و
برداشتهای ما از خودمان به نحوه برداشت و تصورات دیگران از ما بستگی دارد اگر نظر دیگران
درباره ما تغییر کند ،احتماالً نظر خودمان نیز درباره خود تغییر خواهد کرد .فرد در دل این کنش و
واکنش یاد میگیرد که در جامعه قواعدی وجود دارد که برای پذیرفته شدن ملزم به رعایت آنها
میباشد (توسلی.)132 :2877 ،

از طرفی افزایش سطح سواد زنان و اشتغال و تحصیل بر جهان بینی و نگرش و شخصیت و
رویکردشان به زندگی و خانواده تأثیر میگذارد تحصیالت پایگاه اجتماعی زنان را ارتقا میدهد و
باعث تغییر نگرش جامعه نسبت به نقش و وظایف زنان میشود .بازتاب کلی تغییر نگرشها ،انتظارات
و پایگاه اجتماعی در تزلزل هنجارهای قدیمی نمایان میشود (زمانیان.)78 :2837 ،
روش شناسی

در این پژوهش از روش تحقیق پیمایشی برای جمع آوری اطالعات استفاده شده است.جامعه آماری
این پژوهش را شهروندان زنجانی باالی  20تا  51سال میباشد .طبق سرشماری عمومی نفوس و
مسکن سال  1310جمعیت کلی شهر زنجان  341000نفر به طور تقریبی میباشد .و تعداد جمعیت
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زنان و مردان  20تا  51سال شهر زنجان به طور تقریبی  21311نفر میباشد و به دلیل حجم زیاد تعداد
افراد نمونه و نبودن ناحیه بندی و منطقه بندی مشخص در زنجان از سه منطقه شهر زنجان افراد ساکن
در شش قسمت(هنرستان ،زیبا شهر ،اسالم آباد ،بی سیم ،کارمندان،سبزه میدان) به صورت تصادفی
 114نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدهاند .روش نمونه گیری در این پژوهش،ترکیبی از نمونه گیری
سهمیه ای و تصادفی میباشد .ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه میباشد .الزم به ذکر است
که کلیه مراحل پردازش کامپیوتری و سایر عملیات آماری توسط نرم افزار کامپیوتری  spssانجام
گرفته است.
متغیرهای مستقل
متغیر های پایگاه اقتصادی – اجتماعی ،استفاده از رسانه های جمعی ،جامعه پذیری افراد ،تحوالت
اجتماعی و باور های قالبی متغیر های مستقل این تحقیق میباشند.
متغیر وابسته
نگرش جنسیتی متغیر وابسته این پژوهش میباشد.
فرضیه های تحقیق

 -1بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی و نگرشهای جنسیتی افراد تفاوت معناداری وجود دارد.
 -2بین محتوای رسانه های جمعی و نگرشهای جنسیتی افراد تفاوت معناداری وجود دارد.
 -3بین جامعه پذیری جنسیتی افراد و نگرشهای جنسیتی افراد تفاوت معنا داری وجود دارد.
 -4بین باورهای قالبی و نگرشهای جنسیتی افراد رابطه معنا داری وجود دارد.
 -5بین ویژگیهای فردی افراد و نگرشهای جنسیتی تفاوت معنا داری وجود دارد.
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یافته های تحقیق
جدول شماره  -1ماتریس همبستگی بین متغیر وابسته با متغیرهای مستقل
متغیرها

میزان همبستگی

سطح معناداری

پایگاه اقتصادی -اجتماعی

7/720

7/93

محتوای رسانه های جمعی

7/720

7/72

جامعه پذیری جنسیتی

-7/760

7/70

باور های قالبی

-7/760

7/777

فرضیه اول :بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی و نگرشهای جنسیتی افراد تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول شماره -2تحلیل واریانس بین پایگاه اقتصادی -اجتماعی و میزان نگرش جنسیتی( )Yدر بین مردم شهر زنجان
درجه آزادی

میانگین مجذورها

آزمون F

سطح معنی داری

.626

2

.079

70079

.769

درون گروهی

2920770

350

.209

کل

2920399

353

مجموع مجذورها
بین گروهی

با توجه به جدول و اطالعات به دست آمده از تحلیل واریانس یک طرفه ،تفاوت میانگین بیین پایگیاه
اقتصادی – اجتماعی و نگرش جنسیتی با میزان معنی داری (  )sig = 0/12میباشد که با توجه به این
سطح معنی داری مالحظه میگردد که میانگین پایگاه اقتصادی -اجتماعی در بین سه گیروه بیا نگیرش
جنسیتی تفاوت معنی دار وجود ندارد.
فرضیه دوم :بین محتوای رسانه های جمعی و نگرشهای جنسیتی افراد تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول شماره -3تحلیل واریانس بین محتوای رسانه های جمعی و میزان نگرش جنسیتی( )Yدر بین مردم شهر زنجان
درجه آزادی

میانگین مجذورها

آزمون F

سطح معنی داری

بین گروهی

70227

2

.677

20522

.767

درون گروهی

2970072

350

.202

کل

2920399

353

مجموع مجذورها

با توجه به جدول فوق و اطالعات به دست آمده از تحلیل واریانس یک طرفیه ،تفیاوت مییانگین بیین
رسانه های جمعی و نگرش جنسیتی با میزان معنی داری ( )sig =0/021میباشد که با توجه بیه ایین
سطح معنی داری مالحظه میگردد که میانگین رسانه های جمعی در بین دو گروه از افراد با نگیرش
جنسیتی تفاوت معنی داری وجود ندارد .بنابراین فرض تحقیق رد و فرض صفر قبول میشود.

13

مطالعات علوم اجتماعی ایران ،سال دهم ،شماره سی و ششم ،بهار 9312

فرضیه سوم :بین جامعه پذیری جنسیتی افراد و نگرشهای جنسیتی افراد تفاوت معنا داری وجود
دارد.
جدول شماره  -9تحلیل واریانس بین جامعه پذیری جنسیتی و میزان نگرش جنسیتی( )Yدر بین مردم شهر زنجان
درجه آزادی

میانگین مجذورها

آزمون F

سطح معنی داری

.352

2

.006

70360

.707

درون گروهی

2970367

350

.202

کل

2920399

353

مجموع مجذورها
بین گروهی

359 Confidence Interval

)(Iجامعه پذیری جنسیتی

)(Jجامعه پذیری جنسیتی

کم

متوسط

)Mean Difference (I-J
.7907

Std. Error
.70265

Sig.
.753

Lower Bound
-.7697

Upper Bound
.7909

زیاد

.7027

.79699

.770

-.7799

.7509

کم

-.7907

.70265

.753

-.7909

.7697

زیاد

.7906

.70723

.606

-.7627

.7976

کم

-.7027

.79699

.770

-.7509

.7799

متوسط

-.7906

.70723

.606

-.7976

.7627

متوسط
زیاد

با توجه به جدول فوق و اطالعات به دست آمده از تحلیل واریانس یک طرفیه ،تفیاوت مییانگین بیین
جامعه پذیری جنسیتی و نگرش جنسیتی با میزان معنی داری ( )sig =0/04میباشد کیه بیا توجیه بیه
این سطح معنی داری مالحظه میگردد که میانگین جامعه پذیری جنسیتی در بین دو گروه از افیراد بیا
نگرش جنسیتی تفاوت معنی داری وجود دارد .بنابراین فرض تحقیق قبول و فرض صفر رد میشود.
نگرش جنسیتی در گروه جامعه پذیری جنسیتی کم و متوسط با هم تفاوت معنی دار دارد.
فرضیه چهارم :بین باورهای قالبی و نگرشهای جنسیتی افراد رابطه معنا داری وجود دارد.
جدول شماره  -5تحلیل واریانس بین باورهای قالبی و میزان نگرش جنسیتی( )Yدر بین مردم شهر زنجان
مجموع مجذورها

درجه آزادی

میانگین مجذورها

آزمون F

سطح معنی داری

409.51

2

29.02

609533

.555

درون گروهی

242952.

.02

.222

کل

2629.66

.0.

بین گروهی
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جدول شماره  -6تفاوت میانگینهای باورهای قالبی جنسیتی و نگرش جنسیتی
359 Confidence Interval

)(Iباورهای قالبی

)(Jباورهای قالبی

کم

متوسط

)Mean Difference (I-J
-.7769

Std. Error
.79252

Sig.
.365

Lower Bound
-.7600

Upper Bound
.7667

زیاد

)*(.0960

.75506

.777

.9756

.5600

کم

.7769

.79252

.365

-.7667

.7600

زیاد

)*(.0057

.75060

.777

.9766

.5099

کم

)*(-.0960

.75506

.777

-.5600

-.9756

متوسط

)*(-.0057

.75060

.777

-.5099

-.9766

متوسط
زیاد

The mean difference is significant at the .50 level

با توجه به جدول فوق و اطالعات به دست آمده از تحلیل واریانس یک طرفیه ،تفیاوت مییانگین بیین
باور های قالبی و نگرش جنسیتی با میزان معنی داری ( )sig =0/00میباشد که با توجه به ایین سیطح
معنی داری مالحظه میگردد که میانگین باور های قالبی در بین دو گروه از افراد بیا نگیرش جنسییتی
تفاوت معنی داری وجود دارد .طبق معمول با افزایش واریانس بین گروهیی و کیاهش وارییانس درون
گروهی ،احتمال معنی داری تحلیل واریانس افزایش مییابد .بنابراین فرض تحقیق قبول و فرض صیفر
رد میشود.
نگرش جنسیتی در گروه باور های قالبی کم و زیاد با هیم تفیاوت معنیی دار دارد و همچنیین نگیرش
جنسیتی در دو گروه باور های قالبی متوسط و زیاد تفاوت معنی دار وجود دارد.
جدول شماره -7رگرسیون چند متغیره
Model
7

Variables Entered

Variables Removed

Method

.

Enter

جامعه پذیری جنسیتی ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی ،رسانه های جمعی ،باورهای قالبی)(a

Model Summary
Model
7

R
).906(a

R Square
.727

Adjusted R
Square
.776

Std. Error of the
Estimate
.92266

جدول باال خالصه مدل را نشان میدهد .مقدار ضریب همبستگی ( )Rبین متغیرها  0/346میباشد کیه
نشان میدهد بین مجموعه متغیر های مستقل و متغییر وابسیته تحقییق (نگیرش جنسییتی) همبسیتگی
ضعیف اما مقدار ضریب تعیین شده ( )R2که برابر با  0/116میباشد نشان میدهد که  11/6درصید از
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کل تغییرات نگرش جنسیتی در بین شهروندان زنجانی وابسته بیه  4متغییر ذکیر شیده در ایین معادلیه
میباشد.
جدول شماره-8جدول آنوا متغیرهای مستقل و وابسته
Model
7

Sum of Squares

df

Mean Square

790500

0

90930

330500

355

.770

7790720

353

Regression
Residual
Total

F

Sig.

920562

).777(a

با توجه به معنی داری مقدار آزمون (  )F =32/56در سطح خطای کوچکتر از  0/01و با درجات
آزادی  df1 =4و  df2 =155میتوان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از  4متغیر مستقل
و یک متغیر وابسته (نگرش جنسیتی) مدل نسبتاً خوبی بوده و مجموعه متغیر های مستقل قادرند 11/6
درصد از تغییرات نگرش جنسیتی را تبیین کنند.
جدول شماره  -4میزان همبستگی چند متغیره نگرش جنسیتی
Model
7

Unstandardized Coefficients
Std. Error
B
)(Constant

Standardized Coefficients
Beta

t

Sig.

900767

.777

.290

.675
.762

20776

.753

پایگاه اقتصادی و اجتماعی

.779

.779

.770

رسانه های جمعی

.790

.776

.756

70663

-.270

.727

-.930

-770667

.777

.770

.726

.767

00906

.777

باورهای قالبی
جامعه پذیری جنسیتی

ضرایب خام ( )Bو ضرایب استاندارد  Betaمحاسبه گردیید و بیرای اینکیه بیدانیم تیأثیرات مسیتقیم
متغیر های مستقل چقدر بوده ضرایب استاندارد شده تک تک متغیرها در جدول ذکر شده آمده اسیت.
و از میان متغیر های مستقل باور های قالبی و جامعه پذیری جنسیتی بر متغیر وابسته نگیرش جنسییتی
تأثیر مستقیمی دارند.
جدول شماره  -11تحلیل واریانس بین محل سکونت و میزان نگرش جنسیتی( )Yدر بین مردم شهر زنجان
مجموع مجذورها

درجه آزادی

میانگین مجذورها

آزمون F

سطح معنی داری

بین گروهی

770627

5

20760

30235

.777

درون گروهی

2220772

350

.299

کل

2920399

353
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جدول شماره  -11جدول تفاوت میانگین محل سکونت و نگرش جنسیتی
محله ساکن )(I

محله ساکن )(J

آباد اسالم

سیم بی

)Mean Difference (I-J
-.7905

Std. Error
.75935

Sig.
.777

Lower Bound
-.2375

)*(-.2769

.75935

.772

-.9679

-.7522

.7625

.75935

.656

-.7375

.2765

هنرستان

-.7625

.75935

.656

-.2765

.7375

میدان سبزه
شهر زیبا

سیم بی

میدان سبزه

کارمندان

.7396

.75935

.570

-.7679

.2006

آباد اسالم

.7905

.75935

.777

-.7765

.2375

میدان سبزه

-.7666

.75935

.033

-.2226

.7659

شهر زیبا

)*(.2777

.75935

.779

.7067

.9507

هنرستان

.7057

.75935

.099

-.7037

.2237

کارمندان

)*(.2972

.75935

.767

.7002

.9659

آباد اسالم

)*(.2769

.75935

.772

.7522

.9679

سیم بی

شهر زیبا

هنرستان

کارمندان

359 Confidence Interval
Upper Bound
.7765

.7666

.75935

.033

-.7659

.2226

شهر زیبا

)*(.2666

.75935

.777

.7700

.0226

هنرستان

.7096

.75935

.769

-.7779

.2306

کارمندان

)*(.9777

.75935

.677

.7067

.0507

آباد اسالم

-.7625

.75935

.656

-.2765

.7375

سیم بی

)*(-.2777

.75935

.779

-.9507

-.7067

میدان سبزه

)*(-.2666

.75935

.777

-.0226

-.7700

هنرستان

-.7257

.75935

.766

-.2037

.7237

کارمندان

.7979

.75935

.332

-.7226

.7659

آباد اسالم

.7625

.75935

.656

-.7375

.2765

سیم بی

-.7057

.75935

.099

-.2237

.7037

میدان سبزه

-.7096

.75935

.769

-.2306

.7779

شهر زیبا

.7257

.75935

.766

-.7237

.2037

کارمندان

)*(.7569

.75935

.705

.7722

.9779

آباد اسالم

-.7396

.75935

.570

-.2006

.7679

سیم بی

)*(-.2972

.75935

.727

-.9659

-.7002

میدان سبزه

)*(-.9777

.75935

.777

-.0507

-.7067

شهر زیبا

-.7979

.75935

.332

-.7659

.7226

هنرستان

)*(-.7569

.75935

.705

-.9779

-.7722

* The mean difference is significant at the .50 level.
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از آنجا که متغیر مستقل کیفی چند ارزشی و وابسته فاصله ای میباشد از آزمون تحلیل واریانس بیرای
بیان ارتباط بین دو متغیر استفاده میشود .با توجه به جدول فوق و اطالعات به دسیت آمیده از تحلییل
واریانس یک طرفه ،تفاوت میانگین بین محل سکونت افراد و نگرش جنسیتی با میزان معنی داری (./..
=  )sigمیباشد که با توجه به این سطح معنی داری مالحظه میگیردد کیه مییانگین بیین محلیه هیای
زندگی افراد در بین  6گروه با نگرش جنسیتی در دو گروه محله های اسالم آباد و سبزه میدان بیا هیم
تفاوت معنی دار دارند .دو گروه محله های بی سیم و زیبا شهر با هم تفاوت معنی دار دارند .دو گروه
محله های هنرستان و کارمندان با هم تفاوت معنی دار دارند .دو گروه محلیه هیای کارمنیدان و سیبزه
میدان با هم تفاوت معنی دار دارند.
نتیجه گیری

از نظر جامعهشناسان و از جمله آنها بوردیو انسانها از طریق ساختمان ذهنی با جهان اجتماعی خود
برخورد میکنند و بر همین اساس نیز آنها را ادراک ،فهم و ارزیابی و ارزش گذاری میکنند .از نظر
هینتون نیز باور های قالبی از طریق بستر فرهنگی که فرد در آن پرورش مییابد ریشه میگیرد .میتوان
گفت که باور های قالبی در چارچوب خانواده آموخته میشود و اولین مکان برای جامعه پذیر کردن
افراد است .با توجه به تحقیقاتی که در زمینه نگرش جنسیتی شده است و همچنین یافته های پژوهش
حاکی از آن است که
جامعه ایران به ویژه جامعه مورد تحقیق  ،جامعه ای است که هنوز بسیاری از اصول سنتی خود را
حفظ نموده است .نگرش مردساالری در این جامعه که جامعه ای سنتی است با خون مردم این منطقه
عجین شده و عوامل متعددی نیز باعث شده که هنوز ریشه های خود را حفظ کند.با توجه به این
موضوع میتوان بیان نمود که باور های قالبی و جامعه پذیری جنسیتی با نگرش جنسیتی رابطه معنادار
دارد.
رسانهها با «فنای نمادین زنان» به عدم توجه به تولید فرهنگی و باز تولید رسانه ای به زبان و در نتیجه
در حاشیه قرار گرفتن و ناچیز محسوب شدن زنان و منافع آنان اشاره میکند که در پژوهش حاضر
محتوای رسانه های جمعی تأثیری بر روی نگرش جنسیتی نداشته است.
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از نظر ما رکس ساختار اقتصادی در هر جامعه به مثابه زیر بنا و کاالهای فرهنگی به عنوان جزئی از
فرهنگ در زمره رو بنای فرهنگی جامعه محسوب میشود و طبعاً متأثر از زیر بنای جامعه است .از
طرفی گروهی از جامعهشناسان نیز معتقد هستند افزایش سطح سواد زنان و اشتغال و تحصیل بر جهان
بینی و نگرش و شخصیت و رویکردشان به زندگی و خانواده تأثیر میگذارد تحصیالت پایگاه
اجتماعی زنان را ارتقا میدهد و باعث تغییر نگرش جامعه نسبت به نقش و وظایف زنان میشود .در
تحقیق حاضر بر خالف نظریه مارکس و البته با توجه به تحقیقات پیشین که در این زمینه صورت
گرفته است پایگاه اقتصادی و اجتماعی بر روی نگرش جنسیتی تأثیری ندارد و در پژوهش حاضر نیز
پایگاه اقتصادی – اجتماعی با نگرش جنسیتی رابطه معنا داری ندارد.
پیشنهادها

-

توانمندسازی زنان و کوشش در جهت باال بردن موقعیت اجتمیاعی زنیان از طرییق افیزایش
سطح دانش آنان ،مشارکت جدی و فعال این گروه در امور اقتصادی ،اجتمیاعی ،فرهنگیی و
سیاسی میباشد.

-

کوشش در جهت کم رنگ نمودن باورهیای قیالبی جنسییتی ،اییدئولوژیهیا و نگیرشهیای
جنسیتی از طریق آموزشهای رسمی در مدارس و دانشگاهها و همچنین آمیوزشهیای غییر
رسمی از طریق رسانه های جمعی.

-

آگاه سازی خانواده ها خصوصاً والیدین بیه حساسییت و تأثیرپیذیری دوران کیودکی ،نقیش
حساس و مهم آنان در جامعه پذیری کودکان ،تأکید بیر تیأثیر جامعیه پیذیری جنسییتی در
شیوه نگرش ،باورها و ایدئولوژیهای کودکیان و نقیش مهیم ایین جامعیه پیذیری در شییوه
زندگی آینده آنها.

-

آموزش والدین و خانوادهها در جهت مشارکت فرزندان دختیر و پسیر خیود بیه تسیاوی در
مسؤولیت های خانوادگی و تغیر نگرش آنان نسبت به فرزندان دختر.

-

تغییر ذهنیتها و باورهای سنتی به زنان و تقویت حس اعتماد به نفس ،خود ابزاری و خیود
اتکائی جهت شکوفاسازی امکانات و استعدادهای نهفته.
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 لزوم حساسیت و توجه برنامه ریزان در برنامه ریزیهای کیالن جامعیه نسیبت بیه جنسییت وتوجه به زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور در برنامه ریزیهای توسعه اقتصیادی ،اجتمیاعی و
فرهنگی جامعه از اهمیتی تعیین کننده برخوردار است به وییژه آنکیه بیا توجیه بیه گسیترش روز
افییزون آگییاهیهییایی زنییان و تضییعیف نگییرشهییای و افییزایش سییطح تحصیییالت زنییان ،چنییین
برنامه ریزیهای ضروری به نظر میرسد و عیدم توجیه بیه مسیائل زنیان مییتوانید زمینیه سیاز
بحرانهای استراتژیک در کل نظام اجتماعی گردد.
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