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 اجتمـاعي  زنـدگي  هـاي  جنبه ساير مانند ،اين وجود با ؛است يفراگير بسيار اجتماعي
 وجود گوناگون هاي فرهنگ ميان در ازدواج و خانواده الگوهاي در بسياري هاي تفاوت
 گسـترة  و خـانواده  حقـوق  مسـئلة  هـا  فرهنـگ  در ها خانواده هاي تفاوت از يكي .دارد

 ديـن  و جامعـه  طريـق  از كه حقوقي اساس بر .است همسران هاي مسئوليت و وظايف
 بـه  را خاصـي  هـاي  نقش رود مي انتظار مردان و زنان از ،شوند مي اعمال و شده تنظيم
 جامعـه  و شـده  تعيين بسياري هاي كليشه پاية بر ها نقش اين و بپذيرند ازدواج واسطة

  .دهد مي بسط را ها آن نيز
 رفتار ها آن قالب در و پذيرفته را جنسيتي هاي كليشه تمامي كه ،سنتي هويت با زنان

 تعداد به امروزه اما شد، خواهند تري كم دوگانگي دچار زندگي هاي عرصه در ،كنند مي
 بازتعريف به و نهند مي ارج شان اجتماعي هاي نقش به كه يشاغل و كرده تحصيل زنان

 .شده است افزوده گيرد مي شكل ها آن در مدرن هويتي و پردازند مي شان سنتي هويت
   .دهد مي قرار مدرن و سنت دوراهي سر بر را ها آن كه هويتي

 آگاهي شانحقوق دربارة جهاني هاي رسانه و ارتباطات رشد دليل به امروز زنان
 هايي كليشه به ديگر و اند رسيده زن جنسيتي هويت از جديد تعريفي به و يافته تري بيش
 از زنان از زيادي شمار .نيستند وابسته كند مي تبليغ زن هويت براي حاكم فرهنگ كه
 و ترين كوچك خانواده، در برابر حقوق به رسيدن خواهان و شده آگاه ها تبعيض اين
 يرفتارها برابر در زنان امروزه ليدل نيهم به .اند شده ،جامعه واحد ترين مهم البته

 ها آن از و نهد يم ارج را ها آن جامعه و كنند يم مثل به مقابله و مقاومت ، مبارزه ، مردانه
  .كند يم يقانون تيحما

  
       پژوهش     هاي      پرسش   . 2

 نگـرش  و زنـان  هويـت  خصوص در هايي پرسش به پاسخ حاضر، پژوهش انجام از هدف
 :از اند عبارت ها آن اهم كه است زوجين حقوق به آنان

 معنـاداري  ةرابط زوجين حقوق به آنان نگرش با هلأمت زنان جنسيتي هويت ميان آيا .1
  دارد؟ وجود
 دارند؟ آگاهي زوجين حقوق به ميزان چه هلأمت زنان .2
 دارند؟ زوجين حقوق به احساسي چه هلأمت زنان .3
  چيست؟ خانواده ةعرص در زوجين حقوق برابر در هلأمت زنان رفتاري تمايالت .4
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       پيشين         تحقيقات   . 3
    به        دختران   و        مادران      نگرش    در    ثر ؤ م       عوامل       بررسي«  )1385(       عقيله        محمدي،     1.3

 »    خويش        جنسيتي      هويت

 نظريـات  از استفاده با محقق ،است ارشد كارشناسي ةدور ةنام پايان كه ،پژوهشي كار اين در
 مادران جنسيتي هويت نسلي ةمطالع به اينگلهارت و مانهايم كارل بورديو، پير گيدنز، آنتوني

 هاي دانشگاه دختر جويان دانش ةكلي پژوهش، اين در آماري ةجامع  .است پرداخته دختران و
 كـه  رسـد  مـي  نتيجـه  اين به محقق .اند بوده مادرانشان و  )سال 25 تا  20( تهران شهر دولتي
 هويـت  بـه  مـدرن  نگرشـي  دختـران  و دارنـد  شـان هويت بـه  سـنتي  نگـرش  تر بيش مادران

 وضعيت و مادران تحصيالت ميزان خانوادگي، زندگي سبك داري، دين  .دارند شان جنسيتي
 اين در .است بوده گروه دو جنسيتي هويت به نگرش در گذارتأثير متغيرهايي دختران هلأت

 را هويـت  و اسـت  شده سنجيده عقايد و باورها لحاظ از جنسيتي هويت به نگرش ،تحقيق
  .كند مي بررسي فرد و خانواده اجتماع، سطح سه در

 

 »       اجتماعي      هويت          بازتعريف   و      زنان«  )1383(      مريم      جاه،      رفعت     2.3

 روش دو از تركيبي شده برده كار  به روش ،است دكتري ةنام پايان كه ،تحقيق اين در
 دو يآرا از ملحم تحقيق نظري ارچوبهچ .است بوده عميق ةمصاحب و يپيمايش
 تأمل در را زنان كه عواملي .است بوده گيدنز آنتوني و جنكينز ريچارد معاصر، شناس جامعه

 اجتماعي هويت بازتعريف و جنسيتي هاي كليشه برابر در مقاومت سنتي، هاي هويت بارةدر
 در را جنسيتي هاي كليشه .است شده بررسي ساختاري و فردي سطح دو در سازد مي قادر
 كه است رسيده نتيجه اين به و سنجيده خانوادگي و تحصيلي زباني، شغلي، بعد چهار

 هاي برداشت و ها نگرش ها، ارزش كسب باعث سويي از زنان اشتغال و عالي تحصيالت
 هاي نقش با سنتي هاي نقش كردن هماهنگ در دشواري سبب ،ديگر سويي از و شده جديد
 ميان در ويژه به ،اجتماعي هويت بازتعريف و ها نقش اين در بازانديشي به و شود مي جديد

 ها، يافته اساس بر چنين هم .انجامد مي ،دارند تري بيش فرهنگي و مادي منابع كه هايي آن
 ها ارزش آن از پس داشته، زنان اجتماعي هويت بازتعريف در را ثيرأت ترين بيش تحصيالت

 بازتعريف در تري بيش ثيرأت ،ترتيب به مسلط نقشي هويت و زندگي سبك ها، نگرش و
  .اند داشته زنان اجتماعي هويت
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        شـكاف    ة      فرضـي         اسـاس       بـر          خانواده        قوانين    از      زنان       حقوقي       آگاهي      سنجش     3.3
         عمرانيان       فاطمه         اطالعات،   و       آگاهي

 شكاف ةفرضي اساس بر خانواده قوانين از زنان حقوقي آگاهي سنجش هدف با مطالعه اين
 صورت كيفي و پيمايشي اسنادي، روش سه به مطالعه .است شده انجام اطالعات و آگاهي
 تعداد آماري ةنمون و اصفهان دانشگاه دختر جويان دانش تمام آماري ةجامع .است گرفته
 و مكتوب هاي رسانه از استفاده ميزان  ميان كه است هداد نشان تحليل ةنتيج .اند بوده نفر 384

 و آگاهي شكاف ةفرضي و ندارد وجود داري معني ارتباط جويان دانش حقوقي آگاهي
 تر بيش ةاستفاد دليل به باال، اقتصادي و اجتماعي گاه پاي داراي افراد كه اين بر مبني اطالعات

 تري بيش آگاهي پايين اقتصادي اجتماعي گاه پاي داراي افراد نسبت به مكتوب هاي رسانه از
 نهاد در شانحقوق از جو دانش دختران حقوقي آگاهي ،مجموع در .است هشد رد دارند

  .است بوده كم بسيار خانواده
  

 4.3 Othman, Norani (2006) “muslim women and the challenge of Islamic 
fundamentalism, anoverview of southeast asian muslim's struggle for 
human rights and gender equality” 

 بنيادگرايي هاي سياست تأثير شان ترين مهم كه است پرسش چند به پاسخ پي در پژوهش اين
 برخي مطلوب در گفتمان ،محقق باور به .است موقعيتشان و هويت حقوق، زنان، در اسالمي

 و همسر مطيع را خانواده در زن اصلي نقش و مسئوليت كه است اين اسالمي كشورهاي
 مذكر افراد نيازهاي براي خدمات ةكنند فراهم كننده، تربيت كننده، مراقبت بودن، شناس وظيفه
 همسر اجازة به نياز فعاليتي هر انجام از قبل زن گويد مي كه گفتماني .كند مي تعريف خانواده

 دوم جنس مرد مقابل در زن كه داند مي فرض پيش اين از ناشي را مسائل اين وجود او .دارد
 به را مراجع و علما ،جوامع اين مردم ،محقق نظر به .شود مي گرفته نظر در زيردست يا

 است بهترين اسالم نظر از چه آن دارند باور و دانند مي متصل اجتهادي و اصلي هاي ديدگاه
   هيچ نبايد كه پذيرند مي و شمرده جاهل را خود ،مقايسه مقام در بنابراين ؛دانند مي ها آن

 مسلمان، زنان حقوق براي كشمكش او .بود موافق بايد فقط بلكه ؛داشت عرضه را اي عقيده
 منظر دو محور بر را زنان مقابل در اجتماعي تعصب و تبعيض كردن كن ريشه و برابر رفتار
 در پدرساالري فراگير ميراث از ناشي تبعيض يا تعصب برابر در نخست ؛بيند مي اصلي
 و قوانين پذيرش از كه ظلمي و عدالتي بي برابر در مبارزه دوم و عمومي صورت به جامعه

  .شوند مي ناشي ندگريز زن و آميز تبعيض يا محور جنسيت اغلب كه دستوراتي
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        مفاهيم       تعريف   . 4
        جنسيتي      هويت     1.4

 اين معاصر دوران در )جنسيتي هويت( جنسيتي هاي تفاوت به مربوط ادبيات اصلي مضمون
 بايد البته ؛است متفاوت مردان روحي حيات با اش كلي شكل در زنان روحي زندگي كه است
 براي جنس ،گيدنز نظر از .دارد وجود وتاتف تيجنس و جنس ةواژ دو ميان داشت توجه
 را زن و مرد بدن كه شود مي استفاده فيزيولوژيك و كالبدي هاي تفاوت از دسته آن به اشاره

 و اجتماعي شناختي، روان هاي تفاوت به جنسيت كه صورتي در ؛كند مي مشخص و تعريف
 محصول       ًضرورتا  و شوند مي ساخته اجتماعي صورت به كه شود مي مربوط افراد فرهنگي
 هاي نقش و جنسيت درك ةنحو ).156 :1386  گيدنز،(  نيستند شناختي زيست جنس مستقيم
 جامعه در موقعيت و قدرت مباحث با و گيرند مي فراواني تأثير اجتماعي عوامل از جنسيتي
 عوامل و علل به ،مختلف هاي ديدگاه از جنسيتي هاي تفاوت تبيين در .دارند بسياري ارتباط

 بر )1978 كنا، مك كسلر ؛1967 گارفينكل،( شناختي پديده ةنظري .شود مي اشاره متعددي
 دو ةساد مقوالت قيطر از روزانه يها تيواقع از ما شدة رفتهيپذ يدانش ريفراگ يبند الگو
 ييها وهيش به و دارد ديتأك متقابل كنش از حاصل يزنانگ و يمردانگ يها يساز نمونه اي شاخه
 يشناخت روان يماهايس و ها عرصه ،ها آن قيطر از يجمع دسته كار نيا كه كند يم ديتأك

 شدن ياجتماع يها هينظر اما كند، يم نييتع فيتعر لةيوس به را مردان و زنان متفاوت
 كودكان ژهيو به ها، انسان عموم كه، يريادگي يها تجربه يبررس اي )1980 جانسون، و استاكرد(
 ،يزنانگ و يمردانگ ينهاد يها عرصه ليتحل زين و ،كنند يم آماده جداگانه يها نقش يبرا را

 هويت سياسي و فعال ةجنب جنسيت امروزه آزاده، باور به .ندنك مي تكميل را نهادي يها ليتحل
 خود از فعالي جنسيتي هويت اطالعاتي، منابع و مراجع وجود دليل به زنان و رود مي شمار به

 شامل گرچه كه است اي شناسه جنسيتي هويت ،او نظر به ).63 :1384 آزاده،( دهند مي بروز
 جامعه در جنسيتي هويت از آگاهي كسب .شود نمي ختم آن به اما ،است زيستي هاي جنبه
  ).60 :همان( است مقابل گروه از آن تمييز و مرد يا زن مقام در خود شناسايي گرو در

  
      نگرش     2.4

 براي معادل ترين مناسب را  »نگرش«  ةواژ شناسي روان و شناسي جامعه گران پژوهش
»Attitude« دهة از آن سنجش و نگرش موضوع ).1385 كاران، هم و كريمي( اند كرده معرفي 

 به ؛است يافته اي ويژه گسترش جهاني سطح در اجتماعي شناسي روان در بعد به 1950
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 مفهوم اجتماعي مطالعات و اجتماعي شناسي روان در را نگرش پردازان نظريه كه اي ونهگ  
 طريق از كه است ذهني آمادگي حالت ينوع نگرش .اند آورده شمار به محوري و اصلي
 ينوع شامل را نگرش پور رفيع .گذارد مي فرد بر پويا يا هدايتي تأثير و يابد مي سازمان تجربه
 در و شود مي دهي سازمان تجربه طريق از كه داند مي احساسي و فكري آمادگي
 تأثيري دارد كار و سر آن با كه هايي وضعيت و ها پديده تمامي دربارة انسان هاي العمل عكس
 فرايندهاي از بادوام است يسازمان نگرش ).6 :1372 پور، رفيع(  گذارد مي پويا يا دهنده جهت
 عمل براي آمادگي و ها احساس ها، شناخت تركيب .شناختي و ادراكي احساسي، ،اي انگيزه

  ).295 :1373 كريمي،( گويند چيز آن دربارة شخص نگرش را معين چيز يك برابر در
 ةلفؤم .است رفتار و ،احساس شناخت، ةلفؤم سه شامل نگرش هر علمي رويكرد در
 ةلفمؤ .است منفي و مثبت هاي ارزيابي ويژه به موضوع، دربارة فرد ةعاطف و هيجانات عاطفي
 افكاري شناختي ةلفؤم و است موضوع راستاي در فرد عمل به تمايل چگونگي رفتاري
 و دانش حقايق، از است عبارت كه دارد خاص ينگرش موضوع آن بارةدر فرد كه است
 اند كرده عنوان نگرش بخشي سه مدل را عنصر سه اين ).2003 ،و ديگران تيلور( عقايد

 يابند مي دست شناخت به اشيا بندي دسته با افراد كه معني اين به ؛)1977 ،كانوك و شيفمن(
 ،نهايت در و بدهد ناخوشايند يا خوشايند احساس شخص به است قادر شناختي جزء اين و

 آن از يا دهند مي سوق خاصي عمل انجام به را فرد هم با احساس و شناخت جزء دو اين
  .)1382 اريكسون،(  دارند ميباز

 
       زوجين      حقوق     3.4

 قانون ةمقدم در  .است جامعه تشكيل اصلي ةهست اسالم اجتماعي و حقوقي نظام در خانواده
 و اسـت  انسان تعالي و رشد اصلي كانون و جامعه بنيادين واحد خانواده است آمده اساسي
 ةرشديابند و تكاملي حركت اصلي ساز زمينه كه ،خانواده تشكيل در آرماني و عقيدتي توافق
 وظـايف  از مقصـود  اين به نيل براي امكانات كردن فراهم و بوده اساسي اصل است، انسان

 بـه  مربـوط  قوانين خانواده، ةحوز قوانين تحقيق اين در      ِِمجموع   در .است اسالمي حكومت
 و حضـانت  و ارث ماننـد  قوانيني و است نظر مد ،ديگر يك دربارة ها زوج تكاليف و حقوق

  .اند نشده لحاظ آن لامثا
 از مـراد  .شـود  مشخص اسالمي تعاريف در تكليف و حق از منظور است الزم جا اين در
 و گيـري  پـي  براي را او شرع و عقل كه دارد حقوقي انساني هر يعني است؛ واجب حق حق،

 اقامـة  امكـان  كنـد،  كوتـاهي  »الحـق  عليه من« اگر كه اي گونه  به داند؛ مي محق ها آن استيفاي
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 .بستاند را خود حق قانوني مجاري از استفاده با است قادر و داشته وجود شخص براي دعوي
  .هاست آن رعايت به ملزم انساني هر كه دارند وجود الزامي تكاليف نيز حق اين برابر در

 
      نظري       ارچوب ه چ   . 5

 شناس جامعه دو ،گيدنز آنتوني و جنكينز ريچارد يآرا از است تلفيقي حاضر پژوهش
 تحليل در اند كوشيده و كرده پردازي نظريه اجتماعي و شخصي هويت بارةدر كه معاصر،
 اين ديگر سوي از .بزنند پل ساختار و كنش و جامعه و فرد ميان شكاف بر هويت

 زنان نگرش بررسي به و دارد انتقاد ها زوج قوانين نابرابري به نيستييفم نگاهي با پژوهش
  .پردازد مي قوانين اين به

 است، شده افراد در جنسيتي هويت تفاوت پذيرش باعث كه ،پژوهش اين مبناي
 باشد، گوناگون تجربيات تابع و سيال ي امر يت هو اگر .است هويت برساختگي پذيرش
 به پژوهش اين در ما نگاه .شود مي رو روبه مشكل با نيز زنانه پارچة يك هويت به اعتقاد

 كه است اين جنكينز ديدگاه قوت ةنقط .است جنكينز نگاه چون هم ،هويت سياليت
 نه و داند مي منسجم و شده تمام و ثابت امري نه را آن و دارد هويت به بينابين رويكردي

 ؛داند مي پذير انعطاف را اجتماعي هاي هويت جنكينز .چندپاره امري نه و سيال     ًكامال  امري
 ةدربار ،باشد تر سويه يك ديالكتيكي چههر اما ،نيست مسدود ها آن شناسايي ديالكتيك زيرا

 داشته يتر شيب تجارب و منابع افراد هرچه .شود يم چرا و چون تر كم آن از برآمده هويت
 خواهند يتر شيب مقاومت توان شيخو تيجنس از يرونيب و يجبر فيتعر برابر در باشند،
 ةشد تعيين پيش از يها يبند رده مقاومت بدون افراد كه يهنگام چه نز،يجنك نظر به .داشت

 شكستن در سعي كه هنگامي چه و شوند هماهنگ آن با كوشند مي و پذيرند مي را اجتماعي
 اي حيطه در كنند، ايجاد نويني هويت تا دارند جديد هاي بندي رده ايجاد و ها چهارچوب اين
  .كند مي عمل واقعيت چون هم هويت بروني و دروني وجوه آن در كه دارند قرار

 و كنند مي يدرون قيطر نيا از را شيخو يتيجنس سلطة جوامع ها ستيفمين ديد از
 نديفرا در كه دانند يم يتيجنس يها شهيكل را آن در ليدخ عنصر نيتر مهم و دهند يم گسترش
 شكل افراد در را يقالب تفكرات...  و اشتغال ،آموزش خانواده، نهاد قيطر از شدن ياجتماع

 يفرهنگ ق،يطر نيا از و آورند يم فراهم را جنس دو انيم زاتيتما يربنايز و دهند مي
 و فرهنگ نيچن يامدهايپ ها، آن نظر به. كنند يم يگذار هيپا را جنس كي نفع به دارانه جانب
 ،ياقتصاد ،ياسيس ،يعاطف ،يروان يها حوزه در جنس دو انيم قدرت نابرابر روابط ،ييالگو
  .است يتيجنس و ،ياجتماع ،يحقوق
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 ابعاد در كه ،زنان سوي از يتيجنس يها شهيكل رشيپذ زانيم زين پژوهش نيا در
 از توان نمي هويت سياليت قبول با نيچن هم .شود يم يبررس اند، مطرح جامعه گوناگون
 جدا هم از را مردانگي و زنانگي مشخصي مرزهاي اگر .كرد دفاع ثابت حقوقي هاي تفاوت
 هاي تفاوت ،اند بازتعريف و پويايي حال در همواره ها نقش و ها هويت اگر و كند نمي

 تفاوت يا كند مي توجيه هويت در تفاوت يا را حقوقي هاي تفاوت دارد؟ وجهي چه حقوقي
  .ندارند ثبات يك هيچ فرض، بر بنا كه ها، نقش و ها آيي كار در

 بندي طبقه اصول ترين رايج از يكي جنسيت جنكينز، و گيدنز اعتقاد به ،ديگر سوي از
 متأثر جنسيتي هاي تفاوت از شدت به انساني جوامع همة فرهنگي و اجتماعي ساختار و است
 ويژه به و ندا اجتماع برساختة واقع در اما ،شوند مي نمايانده طبيعي يا علمي اغلبشان كه است
 تقسيم و ها بندي رده بر مبتني ها منزلت و ها نقش توزيع آموزشي و شغلي نهادهاي خانواده، در
 هويت بازتعريف مسئلة زنان نهضت در ،گيدنز نظر از ).1382 جاه، رفعت( است جنسيتي كار

 خانوادگي زندگي از بيش چيزي خواهند مي كه زماني .دارد قرار اولويت در زنان شخصي
 خود كه آورند مي روي شخصي سياست به ،شوند مي دور خانه از كه گامي هر با ،باشند داشته

 نظر به زنانه     ًكامال  چه آن گيرد مي نتيجه گيدنز .مشاركتي و سنتي هويت برابر در است مقاومتي
 .شود مي ساخته جامعه در بازانديشانه طرزي به و است جنسيتي هويت واقع در رسد مي

 روابط ديگر و يافته جديدي شكل خانواده درون روابط و خانواده امروزه ،گيدنز ديد از
 هايشان نقش مبناي بر شوهر و زن پيوند گذشته در ،او باور به .نيست سنتي هاي مالك پاية بر
 مبهم بسيار ها مرزبندي اين و نقش      تفكيك  اين امروزه اما ،بود دار خانه زن و آور نان مرد .بود
 ،شده تعريف قبل از كه ،اجتماعي هاي نقش مبناي بر هويت امروزه .است مشخص نا و

 امروزه .نداريم سرنوشت تابع و محتوم هويتي شكل ها، نقش اين مبناي بر و نيست مشخص
 حال در قدرت روابط امروزه .پردازيم مي آن در بازانديشي و هويتمان شناخت به مانخود
 رشد اشتغال، لحاظ از زنان است، افزايش حال در طالق آمار .است مرد و زن ميان توزيع
 و سياسي اقتصادي، مقوالت در زنان رفت پيش و قدرت .اند داشته اي مالحظه درخور

 هاي تفاوت ديگر و ندمند قدرت زماني هر از تر بيش خانواده در انزن و شده زياد اجتماعي
 ها خانواده استحكام به را امعوج استحكام كه جا آن از گيدنز .آورند نمي تاب را جنسيتي
 بر و است جنس دو انمي تساوي به منوط خانواده استحكام است معتقد داند، مي مرتبط

 ابزار منزلة به حقوق اهميت به بردن  پي براي .دارد تأكيد خانواده عرصة در دموكراسي
 ازدواج در برابر موقعيت كسب براي زنان هاي مبارزه به ستا كافي ،صميميت به يابي دست
 واقع در رسد، مي نظر به منفي ضمانتي     ًصرفا  كه ،طالق به اقدام براي زنان حق .كنيم توجه
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 قدرت اعطاي از بيش چيزي ،حق اين ةكنند متوازن پيامدهاي .دارد مهمي كنندة تعديل تأثير
 فقط حقوق و ندارد وجود هم حقي تعهد، بدون ،گيدنز نظر از .است گرانه ستم رابطة از گريز
 تا باشند ديگري قبال در تكاليفي دربردارندة كه كنند مي مهار را خودسرانه قدرت صورتي در

 ).343 :1383 گيدنز،( آيد پديد تعادل تعهدات و امتيازات ميان

 ،پيونـد  دليل ،آن در كه ايم خانواده از جديدي نوع گيري شكل شاهد نيز ايران در امروزه
 رياست كه قوانيني ها خانواده اين  .است صميميت بلكه نيست مرد به زن اقتصادي وابستگي
 بـيش  دارد خانواده در زن كه تعهداتي ديگر، سوي از  .پذيرند نمي بداند مرد حق را خانواده

 حقوق اين .كند مي مطرح گيدنز كه است امتيازاتي در نابرابري همان اين و است حقوقش از
 و اجتمـاعي  لحـاظ  از زنـان  كـه  ،مـدرن  ةخانواد در اما ،بود  سنتي ةخانواد گوي پاسخ شايد

 را حقـوقي  هـاي  تفـاوت  و انـد  يافتـه  را هويـت  در بازانديشي قدرت و كرده رشد فرهنگي
 بـه  امروز زنان كند، مي اشاره جنكينز كه طور همان  .داشت نخواهد جايي چندان تابند برنمي
 ايـن  برابـر  در تمـ مقاو تـوان  كنند مي كسب اقتصادي و اجتماعي ةحوز در كه قدرتي دليل

  .دارند را حقوقي هاي نابرابري و ها كليشه

  
  تحقيق نظري مدل .1 شكل
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  تحقيق هاي هفرضي .6
  ؛دارد وجود معناداري رابطة زوجين حقوق به ها آن نگرش و متأهل زنان جنسيتي هويت ميان  .1

 ؛دارد وجود معناداري ةرابط زوجين حقوق به ها آن نگرش و متأهل زنان سن ميان  .2
 معنـاداري  رابطـة  زوجـين  حقـوق  بـه  ها آن نگرش و متأهل زنان تحصيالت ميان  .3
 ؛دارد وجود
 معنـاداري  ةرابطـ  زوجـين  حقوق به ها آن نگرش و هلأمت زنان اشتغال وضعيت ميان .4
  .دارد وجود
  

  تحقيق روش .7
 است شده استفاده يپيمايش روش از ها آن تحليل و ها داده گردآوري براي پژوهش، اين در
 ةجامع .است شده انجام منازل درب حضوري ةمصاحب و نامه پرسش طريق از ها داده و

  .است تهران شهر سال 50 تا 25 هلأمت زنان تمامي شامل طرح اين آماري
 نبود دست در سال 50 تا 25 سني گروه در متأهل زنان تعداد از دقيقي آمار كه جا آن از

 جمعيت گرفتن نظر در بدون نمونه حجم انتخاب امكان كوكران فرمول كه اين به توجه با و
 ندارد، منفي اثر نمونه بودن ننمايا روي كه اين به اطمينان با و دهد مي ما به را آماري ةجامع
 علت به و آمد دست به نفر 384 نمونه حجم جامعه، ةانداز بدون كوكران فرمول طريق از

 شد گرفته نظر در نمونه 400 ها، نامه پرسش برخي شدن باطل و ريزش احتمال كردن لحاظ
 در و شد باطل ايراددار هاي نامه پرسش شده تكميل هاي نامه پرسش كنترل و بازبيني با كه

  .رسيد نفر 391 به پژوهش اين ةنمون حجم نهايت
 ةمنطق پنج حاضر گيري نمونه در .است اي خوشه گيري نمونه روش از نمونه انتخاب

 از و است شده گرفته نظر در طبقه منزلة به تهران شهر مركز و غرب شرق، جنوب، شمال،
  .شد تقسيم مناطق در نمونه ةانداز و شد انتخاب منطقه دو ،بهتر پوشانندگي براي قسمت هر

  
       تحقيق          متغيرهاي         عملياتي       تعريف   . 8
  :است شده سنجيده بعد پنج در ،است جنسيتي هويت كه ،تحقيق مستقل متغير ،پژوهش اين در

  ؛است شده سنجيده گويه يازده طريق از بعد اين :شخصي هويت .1
 سـنجيده  گويـه  هشـت  طريـق  از بعد اين :خانوادگي جنسيتي هاي كليشه بازتعريف .2
  ؛است شده
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 سـنجيده  گويـه  چهـار  طريـق  از بعد اين :تحصيلي جنسيتي هاي كليشه بازتعريف .3
  ؛است شده

 سـنجيده  گويـه  هشـت  طريـق  از بعـد  اين :شغلي جنسيتي هاي كليشه بازتعريف .4
  ؛است شده
  .است شده سنجيده گويه سه طريق از بعد اين :يزبان يتيجنس يها شهيكل بازتعريف .5

  :است شده سنجيده بعد سه در )زوجين حقوق به نگرش( نيز وابسته متغير
  ؛است شده سنجيده گويه پانزده طريق از بعد اين :زوجين حقوق از آگاهي .1
  ؛است شده سنجيده گويه ده طريق از بعد اين :قوانين بهنسبت  احساس .2
  .است شده سنجيده گويه سيزده طريق از بعد اين :نيقوان بر اساس رفتار به ليتما .3
  

        اعتبار   و        پايايي   . 9
 استفاده آزمون پيش روش از نامه، پرسش هاي ابهام و نقايص رفع براي پژوهش اين در

 از استفاده با و دروني پايداري اساس بر نيز موجود هاي گويه روايي تحليل .است شده
 جدول در شاخص هر روايي ضريب .است گرفته صورت )كرونباخ آلفاي( روايي تحليل

  .است آمده 1
  ها شاخص روايي ضريب. 1جدول 

  آلفا  تيهو بعد
 0/71 يشخصتيهو

  0/67 يخانوادگيتيجنسيهاشهيكلفيبازتعر
  0/69 يشغليتيجنسيهاشهيكلفيبازتعر
  0/68 يليتحصيتيجنسيهاشهيكلفيبازتعر

  0/72 يزبانيتيجنسيهاشهيكلفيبازتعر

 نظر صاحب افراد به شده طراحي نامة پرسش نخست صوري، اعتبار سنجش راستاي در
 نظر در و بودن جامع ،ها پرسش بودن مفهوم دربارة داوران نظر و شد ارائه حوزه اين در

 چنين هم و ها آن ميان منطقي رابطة ،ها پرسش استحكام شاخص، هاي جنبه تمامي گرفتن
 نامه پرسش در ديگري شاخص هر يا گرايي هم لحاظ از شده طراحي هاي گويه تناسب
  .شد اعمال
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       تحقيق     هاي       يافته   .  10
        توصيفي     هاي       يافته      1.10

 سني هاي گروه حسب بر گويان پاسخ توزيع .2 جدول

  فراواني درصد  فراواني  سني گروه رديف
 5/20 80 سال 30- 1 25

 5/20 80  سال 35- 31  2

 2/20 79  سال 40- 36  3
 9/19 78  سال 45- 41  4

 9/18 74  سال 50- 46  5

  100 391  جمع

 گـران  پرسـش  بـراي  سـني  هاي گروه گيري نمونه از قبل پژوهش اين   ِدر  كه جا آن از
 گويـان  پاسـخ  سـن  ميـانگين   .است برابر سني هاي گروه در توزيع       ًتقريبا  ،بوده شده بسته
 و سـاله   25 افـراد  ترين نجوا ه،سال 50 نمونه افراد تعداد ترين بيش چنين هم  .است  37/8
 .اند ساله  50 شانترين مسن

  تحصيالت ميزان حسب بر گويان پاسخ توزيع .3 جدول
  فراواني درصد فراواني تحصيالتميزان رديف

 2/6 10 سواد يب 1

 16/4 64  ييراهنما و ابتدايي  2
 172 44/0 ديپلم و دبيرستان  3
 30/9 121 ليسانس و ديپلم فوق  4
  2/6 24 دكترا و ليسانس فوق  5

  100  391  جمع

 به متعلق درصد ترين بيش تحصيالت ميزان نظر از پيداست، 3 جدول از كه طور همان
 شامل را گويان پاسخ كل از درصد 44 كه است ديپلم و دبيرستان سطح در تحصيالت

  .است درصد 6/2 با سواد   يب گروه به مربوط فراواني ترين كم و شود مي
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  فعاليت وضعيت حسب بر گويان پاسخ توزيع .4 جدول
  فراواني درصد فراواني اشتغالوضعيت رديف

 2794/71 دارخانه 1

 925/23 شاغلودارخانه 2

 146/3 جودانشودارخانه 3
 65/1 بازنشستهودارخانه 4

  391100 جمع

 زنـان  بـه  مربوط گويان پاسخ اشتغال وضعيت درصد ترين بيش جدول، ارقام به توجه با
  5/23 بـا  شـاغل  زنان به متعلق فراواني ترين بيش ،آن از بعد و درصد 4/71 با دار خانه  ًا صرف

  .هسـتند  نيـز  جو دانش داري خانه بر عالوه گويان پاسخ از درصد 6/3 چنين هم ؛است درصد
  .اند شده بازنشسته نيز درصد 5/1

  جنسيتي هويت شاخص .5 جدول

  جنسيتي هويت ابعاد
ًكامال    
  سنتي

  مدرن  بينابين  سنتي
     ًكامال 
  مدرن

  ميانگين  جمع
)0 -100(  

  درصد  درصد  درصد درصد درصد درصد
هايكليشه بازتعريف

  زباني جنسيتي
3/22 8/25 1/39 9/7 9/4 100  38/68  

هايكليشه بازتعريف
  شغلي جنسيتي

8/2 54/2 35/8 6/4 0/8 100  39/44  

هايكليشه بازتعريف
  تحصيلي جنسيتي

8/3 33/2 39/1 18/9 4/9 100  47/95  

  31/48 100 0/8 20/760/916/1 5/1 شخصي هويت
هايكليشه بازتعريف
  خانوادگي جنسيتي

0 14/6 58/8 21/5 5/1 100  47/53  

هويتكل شاخص
  جنسيتي

0 24/6 65/7 9/0 0/8 100  46/5  

  9 بينابين، درصد 7/65 سنتي، هويت درصد 6/24 است، آمده 5 جدول در كه طور همان
  46/5 نيز جنسيتي هويت نمرة ميانگين  .دارند مدرن     ًكامال  هويت درصد 8/0 و مدرن درصد
  .است درصد
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 زوجين حقوق به نگرش شاخص .6 جدول

  جنسيتي هويت ابعاد
ًكامال    
  سنتي

  مدرن  بينابين  سنتي
     ًكامال 
  مدرن

  ميانگين  جمع
)0 -100(  

  درصد  درصد  درصد درصد درصد درصد
  50/02 100 4/6 9/29 زوجينحقوق از آگاهي

نسبت به احساس
  زوجين حقوق

2/6 4/17 59/3 19/4 1/3 100  51/78  

برابردررفتار به تمايل
  زوجين حقوق

0/8 5/12 6/50 7/30 4/5 100  50/55  

بهنگرش كل شاخص
  زوجين حقوق

0 0/9 0/67 0/23 0/1 100  36/53  

 دست به نگرش شاخص ،رفتار به تمايل و احساس آگاهي، بعد سه تلفيق با ،نهايت در
 مدرن     ًكامال  تا سنتي     ًكامال  از بندي طبقه جنسيتي هويت شاخص در كه جا آن از و آمد

 كه شود طراحي نحوي به ها گويه بندي رتبه شد تالش نيز شاخص اين در گرفته، صورت
 كم آگاهي( شود قلمداد تر سنتي ،باشد تر نزديك صفر به فرد نگرش ةنمر هرچه ،نهايت در
 داشته قوانين برابر در مداراجويانه رفتار به تمايل و قوانين با زياد موافقت قوانين، ارةبدر

 خواهد خانواده قوانين به تر مدرن نگرشي فرد ،باشد تر نزديك 100 به نمره هرچه و )باشد
 برابر در مقاومتي رفتار به تمايل و قوانين با زياد مخالفت قوانين، دربارة باال آگاهي( داشت
 دسته پنج به توصيف براي و شد درآورده استاندارد صورت به ها ه نمر ).باشد داشته قوانين
 نگرش شاخص ةنمر نيانگيم شود، يم مشاهده 6 جدول در كه طور همان .شد ميتقس

  .شاهديم را مدرن و سنتي بينابين نگرش در نمرات تمركز هم بندي طبقه در و است 53/36
  
    ها   ه    فرضي       آزمون    10 . 2
 معنـادار  ةرابطـ  زوجـين  حقـوق  دربـارة  ها آن نگرش و زنان جنسيتي هويت ميان :1 ةفرضي
  .دارد وجود

  زوجين حقوق به نگرش و جنسيتي هويت بين ةرابط بررسي .7 جدول
معناداريR R Squareوابستهمتغيرمستقلمتغير
 0/000 0/5320/282زوجينحقوقبهنگرشجنسيتيهويت
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 و زنان جنسيتي هويت متغير دو ميان ةرابط بررسي براي پيرسون بستگي هم ضريب نتايج
وجـود   مسـتقيم  و قوي بستگي هم متغير دو ميان دهد مي نشان نيزوج حقوق به آنان نگرش
 هويـت  هرچـه  دهـد  مـي  نشـان  نتـايج  ايـن   .است 532/0 پيرسون بستگي هم ضريب  دارد و
 كه معنا اين به(  شود مي تر مدرن نيز زوجين حقوق به شاننگرش ،باشد تر مدرن زنان جنسيتي
 بـه  رفتارشـان  چنـين  هـم  و دارنـد  قوانين به تري منفي احساس است، تر باال قوانين از آگاهي
 بستگي هم دهد مي نشان كه است  000/0 با برابر  )sig( معناداري مقدار  .)است مقاومتي قوانين
 .است پذير تعميم آماري ةجامع به خطا درصد  1 لحاظ با آماري ةنمون در شده مشاهده

 متغيـر  واريـانس  از درصـد   28 كـه  معنـي  ايـن  به استت؛ 282/0 با برابر تعيين ضريب
 ةفرضـي  بنـابراين  ؛شـود  مـي  تبيين جنسيتي هويت متغير طريق از زوجين حقوق به نگرش
  .شود مي تأييد تحقيق

  .دارد وجود معنادار ةرابط زوجين حقوق به شاننگرش و زنان سن ميان :2 ةفرضي
 زوجين حقوق به نگرش و سن بين ةرابط بررسي .8 جدول

 معناداريR R Square وابسته متغيرمستقل متغير

 0/001 171/00/027-زوجينحقوقبهنگرشسن

 ةرابط بررسي براي پيرسون بستگي هم ضريب مقدار دهد مي نشان فوق جدول نتايج
 ،ترتيب اين به .است 171/0- با برابر زوجين حقوق به نزنا نگرش و سن متغير دو ميان
 زنان سن هرچه كه معني اين به ؛است برقرار معكوس و ضعيف بستگي هم ،متغير دو ميان
 با برابر )sig( معناداري مقدار .شود مي تر مدرن زوجين حقوق به شاننگرش ،باشد تر كم

 درصد 1 لحاظ با آماري ةنمون در شده مشاهده بستگي هم دهد مي نشان كه است 001/0
  .است پذير تعميم آماري ةجامع به خطا

 تغييرات از درصد 3 حدود سن متغير دهد مي نشان كه است 027/0 با برابر تعيين ضريب
  .شود مي تأييد تحقيق ةفرضي بنابراين ؛كند مي تبيين را زوجين حقوق به زنان نگرش متغير

 معنادار ةرابط زوجين حقوق به شاننگرش و زنان اشتغال وضعيت ميان :3 فرضية
 .دارد وجود
 به نگرش متغير و است دووجهي و اسمي متغيري اشتغال وضعيت كه اين به توجه با
 دو با T آزمون از فرضيه اين بررسي براي بنابراين ؛است اي فاصله متغيري زوجين حقوق
  .است شده استفاده مستقل ةنمون
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 زوجين حقوق به نگرش و اشتغال وضعيت ميان ةرابط بررسي .9 جدول

معناداري Tميانگين تعداد اشتغال وضعيت وابسته متغير

 زوجين حقوق به نگرش
 51/48 293غيرشاغل

6/6670/000 
 59/00 98شاغل

 به نگرش متغير از شاغل زنان ميانگين ،شود مي مشاهده فوق جدول در كه طور همان
 با برابر T مقدار .است 51/48 با برابر غيرشاغل زنان ميانگين و 59 با برابر زوجين حقوق
 تفاوت دهد مي نشان نتايج اين .است 000/0 با برابر آن با متناظر معناداري و 6/667
 به و بوده معنادار زوجين حقوق به نگرش نظر از غيرشاغل و شاغل افراد ميان شده مشاهده
 زوجين حقوق به تري مدرن نگرش شاغل زنان بنابراين است؛ پذير تعميم آماري ةجامع
  .شود مي تأييد تحقيق ةفرضي بنابراين ؛دارند

  .دارد وجود معنادار ةرابط زوجين حقوق به شاننگرش و زنان تحصيالت ميان :4 ةفرضي
 حقوق به نگرش متغير و است وجهي سه و ترتيبي متغيري تحصيالت كه اين به توجه با

 تحليل( F آزمون از فرضيه اين بررسي براي بنابراين ؛است اي فاصله متغيري زوجين
  .است شده استفاده )طرفه يك واريانس

  زوجين حقوق به نگرش و تحصيالت بين ةرابط بررسي .10 جدول

Eta Squaredمعناداري Fميانگين تعداد تحصيالت وابسته متغير

 زوجين حقوق به نگرش
7445/52ديپلمازتركم

17252/53 ديپلم 0/20 49/7750/000
14558/38 دانشگاهيتحصيالت

 ميانگين دارند ديپلم از تر كم تحصيالت كه افرادي دهد مي نشان فوق جدول نتايج
 ديپلم زنان ميانگين .اند كرده كسبرا  زوجين حقوق به نگرش متغير از )100 از( 45/52
 F مقدار .است 58/38 با برابر دارند دانشگاهي تحصيالت كه زناني ميانگين و 52/53 با برابر
 دهد مي نشان نتايج اين .است 0/000 با برابر آن با متناظر معناداري و 49/775 با برابر

 معنادار زوجين حقوق به نگرش نظر از مختلف تحصيالت با افراد ميان شده مشاهده تفاوت
 كه است آن از حاكي فوق جدول نتايج بنابراين .است پذير تعميم آماري ةجامع به و بوده
 بنابراين ؛دارند زوجين حقوق به تري مدرن نگرش دارند تري بيش تحصيالت كه زناني
  .شود مي تأييد تحقيق ةفرضي
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 نگرش متغير تغييرات درصد  20 دهد مي نشان كه است  0/20 با برابر eta squared مقدار
  .شود مي تبيين تحصيالت متغير طريق از زوجين حقوق به

  
  گيري نتيجه .11

 واحد ترين مهم و ترين كوچك حكم در خانواده كه اهميتي به توجه با ،حاضر تحقيق
 واحد اين بر حاكم قوانين بررسي به شناسانه جامعه نگاهي با است داشته سعي ،دارد اجتماع

 قوانين است، اسالمي قوانين و فقه از برخواسته كه ،ايران مدني قانون .بپردازد اجتماعي
 و داده مرد به را خانواده رياست و اقتدار و است كرده تنظيم اساس اين بر نيز را خانواده

 كه شود مي آغاز زماني مسئله .است داشته همراه به مرد براي را ديگر حقوقي حق اين
 در ،رو  اين از .نباشند مردان براي حقوق اين پذيراي ديگر و باشد كرده تغيير ما زنان هويت
 مردان حقوق و زنان حقوق از اعم ،زوجين حقوق به زنان نگرش شديم آن بر پژوهش اين
 يبررس« عنوان ،است زنان هويت تغيير بر مبتني ما اساسي فرض كه جا آن از و بدانيم را

 نيتر مهم .بر آن نهاده شد »نيزوج حقوق به آنان نگرش با زنان يتيجنس تيهو رابطة
 حقوق به آنان نگرش و متأهل زنان جنسيتي هويت آيا كه بود اين پژوهش ينا پرسش
 در زنان ليتما و احساساز اين حقوق و  توان ميگونه چ و ؟اند مرتبط ديگر يك اب زوجين

  ؟آگاه شد حقوق نيا برخورد با
 هويت بعد در زنان ةنمر ميانگين ،است جنسيتي هويت كه ،مستقل متغير بررسي در

 جنسيتي هاي كليشه بازتعريف ،39/4 شغلي جنسيتي هاي كليشه بازتعريف ،48/3 شخصي
 بازتعريف ةنمر ميانگين و 38/6 زباني جنسيتي هاي كليشه بازتعريف ،47/9 تحصيلي
  .آمد دست  به 53/4 خانوادگي جنسيتي هاي كليشه

 نمره ترين بيش و زباني هاي كليشه بعد در نمره ترين كم شود، مي مشاهده كه طور همان
 زباني هاي كليشه بعد در زنان ها، گويه بندي رتبه ةويش طبق .است خانوادگي بعد در

 از و اند موافق ها آن با و نپرداخته ها كليشه اين بازتعريف به و دارند را هويت ترين سنتي
 و پرداخته بازتعريف به ،ابعاد ساير نسبت به خانوادگي هاي كليشه خصوص در ،ديگر سوي

 جنسيتي هويت شاخص در زنان نمرة ميانگين ،نهايت در .نيستند موافق چندان ها كليشه با
 بينابين متأهل زنان جنسيتي هويت شود، مي برداشت نمرات ميانگين از چه آن .است 5/46

 ؛مدرن هويت نه و كرد صحبت سنتي هويت از قطع طور  به توان مي نه .است مدرن و سنتي
  .شود مي مشاهده هويت نوع دو ميان گذار مرحلة همان ،نوعي به واقع در
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 ةنمر ميانگين ،زوجين حقوق به نگرش ،پژوهش ةوابست متغير بارةدر ،ديگر سوي از
 ةنمر ميانگين .است متوسط حد در كه است 50 قوانين از آگاهي بعد در گويان پاسخ

 و دهد مي نشان را قوانين با گويان پاسخ متوسط موافقت احساس كه است 51/7 احساس
 كه آن با ،نتايج طبق .است بوده تر بيش ديگر بعد دو نسبت به كه است 55/5 نيز رفتار ةنمر

 تمايل و بوده ميانگين از تر بيش قوانين با مخالفت اما است، متوسط حد در قوانين از آگاهي
 نهايي ةنمر كل در .خورد مي چشم به مداراجويانه رفتار از تر بيش نيز مقاومتي رفتار به

  .است گرفته قرار متوسط حد در هم شاخص اين و است 53/3 نگرش شاخص
 ميان بستگي هم بر مبني وهشژپ اين ةفرضي ترين اصلي آماري، هاي آزمون نتايج طبق
 و قوي بستگي هم اين واقع در .است شده تأييد زوجين حقوق به نگرش و جنسيتي هويت
 به شاننگرش شود، مي تر مدرن زنان جنسيتي هويت هرچه كه است آن گر بيان مستقيم
 در مدرن انسان است، كرده اشاره گيدنز كه طور همان .شود مي تر مدرن نيز زوجين حقوق
 به نگرش تغيير به منجر ،نتيجه در و پردازد مي آن بازتعريف به و كرده تأمل خود هويت
 با نتايج، طبق .اند گرفته شكل جنسيتي هاي تفاوت ةپاي بر هم ها آن كه شود مي قوانيني
 آگاهي، در افزايش شامل كه يابد مي افزايش نيز نگرش ةنمر جنسيتي، هويت ةنمر افزايش
  .است قوانين برابر در مقاومتي رفتارهاي به تمايل و قوانين با مخالفت افزايش
 احساس آگاهي، شامل ،وابسته متغير بعد سه هر با جنسيتي هويت نيز نگرش بحث در

 تر مدرن( يابد افزايش جنسيتي هويت هرچه ،نتايج طبق .است مرتبط رفتار به تمايل و
 ضعيف بسيار بستگي هم اين البته ؛شود مي تر بيش نيز زوجين حقوق دربارة آگاهي ،)باشد
 آگاهي و ها رسانه از استفاده ميزان ميان داده، انجام عمرانيان كه يتحقيق به توجه با و است

 دوران بارةدر گيدنز فرض بر بنا نيز جا اين در .است نشده پيدا معناداري ةرابط حقوق از
     ًصرفا  و پردازند مي بازانديشي به اطالعاتي امواج در قرارگيري ةواسط به افراد كه اين و تجدد

 به اجتماعي هاي عرصه از يك هيچ در كه ،ايران ةجامع به توجه با و نيستند مباحث پذيراي
  .است پذير توجيه ضعيف بستگي هم اين پردازد، نمي حقوقي رساني اطالع

 معكوس بستگي هم زوجين حقوق به شاناحساس و متأهل زنان جنسيتي هويت ميان
 و موافقت احساس ،يابند مي تري مدرن جنسيتي هويت زنان هرچه يعني ؛دارد وجود
 برابري نا از نارضايتي مدرن زن براي مخالفت افزايش اين .شود مي تر كم قوانين از شانرضايت

 زن از خانواده در مدرن زن نارضايتي و كشاكش ،نتيجه در .دارد پي در را خانواده ةعرص در
 ،است موافق نيز قوانين با ديگر سويي از و پذيرفته را قالب هاي كليشه حدودي تا كه ،سنتي
  .بود خواهد تر بيش
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 ،جنكينز ةگفت به .است برقرار مستقيم ةرابط نيز رفتاري تمايالت و جنسيتي هويت ميان
 تري بيش تممقاو قدرت و توان باشند، داشته دست در تري بيش قدرت منابع زنان هرچه
 وضعيت و تحصيالت مستقيم ةرابط در و جا اين در جنكينز ديدگاه اين .كنند مي كسب
  به تري بيش استقالل زنان هرچه .دهد مي نشان را خود زوجين حقوق به نگرش با اشتغال
 تمايل كند، رشد شانمدرن هويت هرچه و شود افزوده شانتحصيالت به هرچه آورند، دست

  .شود مي تر مدرن شان حقوقي نگرش و دارند زوجين قوانين برابر در مقاومتي رفتارهاي به
 دار خانه زنان نسبت به شاغل زنان حقوق نگرش رشد ،اي زمينه متغيرهاي دربارة
 و دارد پي در را حقوق به نگرش افزايش نيز تحصيالت افزايش چنين هم .شود مي مشاهده

 زنان سن هرچه .شود مي مشاهده زوجين حقوق به نگرش و سن ميان معكوس بستگي هم
 و شود مي تر بيش قوانين از نارضايتي ،رود مي باالتر قوانين از آگاهي ،يابد كاهش متأهل
  .يابد مي رشد انآن ميان در مقاومتي رفتار به تمايل

 جنسيتي، هويت( مستقل متغير چهار ميان دهد مي نشان رگرسيون تحليل نتايج
 بستگي هم )زوجين حقوق به نگرش( وابسته متغير با )اشتغال وضعيت و سن تحصيالت،

 واريانس از درصد 33 حدود مستقل متغير چهار ،مجموع در .است برقرار قوي ةچندگان
  .كنند مي تبيين را زوجين حقوق به نگرش متغير
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