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  چکیده
نابرابري جنسیتی پدیده اي است یکی از پدیده هایی است کـه در بیشـتر جوامـع بشـري     "

تأثیر  تحت اجتماعی،همانند سایر پدیده هاي  ،اجتماعی مسئله عنوان یک وبه دیده می شود
پـذیري   جامعـه "از قبیـل  عوامل تـاثیر گـذار  عوامل مختلفی است، در این تحقیق به بررسی 

برنابرابري جنسیتی پرداخته شـده   "مردساالري و باورهاي قالبی ایدئولوژي نقش جنسیتی،
روانشناسـی، روانشناسـی اجتمـاعی و بـویژه      "تلفیقی بینـا رشـته اي   هاي وريئتاز و است

 استفاده شده است .پـس از آن فرضـیه هـایی طراحـی گردیـد.      "شناسی هاي جامعه وريئت
جامعه آماري آن تمـام زنـان متأهـل شـهر     بوده و  )survey( پژوهش، پیمایش اجرايروش 

گیـري در   نفر می باشد.نمونه" 135833"بوکان و شهر میاندوآب می باشد که جمعا ً شامل 
بـوده و روش تعیـین حجـم     "چند مرحلـه اي  تصادفیگیري  نمونه"این پژوهش به روش 

تغیرهـا  مروایی  انتخاب شده است. " 383 "با حجم نمونه "کوکران "ازطریق فرمول نمونه
) 84/0و پایایی آن با استفاده از ضـریب آلفـاي کرونبـاخ (    تحلیل عاملی با استفاده از آزمون

ضریب همبستگی پیرسـون،  " پیشرفته هاي آماري آزمونبا قرارگرفت.داده هامورد بررسی 
نتـایج بدسـت آمـده     گرفت. مورد تجزیه و تحلیل قرار "رگرسیون آزمون مستقل، tآزمون 

  بین نابرابري جنسیتی و عوامل مرتبط بر آن رابطه وجود دارد.که  نشان داد
ســیتی، باورهــاي قــالبی جنســیتی، ایــدئولوژي مردســاالري،  نــابرابري جن :هــا هواژکلیــد
  .نقش جنسیتی ،پذیري جامعه
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  مقدمه .1
اي است که از سپیده دم تار یخ تاکنون همراه بشریت وجود داشـته   نابرابري جنسیتی، مقوله

اي مطـابق بـا آن شـرایط و فرهنـگ      هاي مختلف بگونـه  زمان و در شرایط و فرهنگودرهر 
جلوه نموده است . برابري و نابرابري جنسیتی از یـک جامعـه بـه جامعـه دیگـر و از یـک       

). الپـرت نـابرابري جنسـی و    1376،49فرهنگ به فرهنگ دیگر متفاوت است.( ایوت،پـامال، 
بیند،  را تحت تاثیر عوامل فرهنگی و خانوادگی میتبعیض اجتماعی زن در جامعه مردساالر 

 ).1954(الپرت، داند. زیرا فرد را کامالً محصول شرایط اجتماعی می
این است که زنان در طـول تـاریخ بـدلیل     ،در حقیقت آنچه که امروز مسلم گشته است

انقالب  تنها با ظهور ومورد تبعیض وستم قرار گرقته اندو زن بودن  وجود نظام پدرساالري 
صنعتی و پیدایش صورتبندي مدرن است که زنـان فرصـت بـاز اندیشـی ونقـد جایگـاه و       

 .فرادستی مردان وفرودستی زنان،موقعیت کهتر خود را در جامعه و خانواده بدست آورده اند
واقعیتی است که درجامعه ایران  هم وجوددارد وزنان درباورها وکلیشه هـاي جنسـیتی کـه    

و نابرابري برایشان تعریف شده است،درفرودست اجتماع ایران قرار دارند درخانواده وجامعه
در خـالء سـنت و    جامعه، اگرچه،جنسیتی در همه ابعادش وجود دارد و قابل بررسی است

هـدف  با توجـه بـه مقدمـه فوق،    ره می سپارد.داند به کدامین سو مدرنیته معلق است و نمی
 عوامل مؤثر بر نابرابري جنسیتی در بین زنان کرد شهر بوکان و بررسی ،اصلی تحقیق حاضر

  . شهر میاندوآب می باشد
واقعیتی اجتماعی در هر برهه اي از تاریخ  ،جنسیتی نابرابريهمچنین باید اشاره کرد که 

هر گونه رفتار، زبان، سیاست و یا سایر کنش هایی که نشان دهندة دیـدگاه  است و  بشربوده
و نهادینه شدة اعضاي جامعه نسبت به زنان بـه عنـوان موجـوداتی فرودسـت      ثابت، فراگیر

  ).10:  1384معناي نابرابري جنسیتی می باشد (گروسی، به باشد 
اجتماع و فرهنگ جوامع بشري است؟ اگر  ساختۀ اما آیا نابرابري امري طبیعی است؟ آیا

ما  شکل می گیرد؟ در کشوراین نابرابري ساختۀ اجتماع است چگونه و طی چه فرآیندهایی 
شمار  ؛ صورت گرفته است. آن بحث و بررسی پیامدهاي همواره دربارة نابرابري جنسیتی و

 دهند، به زندگی روزمره خود ادامه میبدون آگاهی از نابرابري موجود ،زیادي از زنان جامعه

بـه احسـاس    امـا زمـانی ایـن نـابرابري تبـدیل      با این تصور که شرایط باید این گونه باشد؛
نابرابري در آنها می شود که آنها به خودآگاهی برسند و از حقوق خود به عنوان یک انسـان  
آگاه شوند، و این زمانی رخ می دهد که زنان امکان تحصیل در دوره هاي عالی و در پی آن 
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از آن جا که این امکـان   آگاهی از حقوق خود و شرایط دیگر زنان جامعه را به دست آورند.
نابرابري موجود در جامعه تبدیل به احساس نابرابري  اي بسیاري ازآنان فراهم شده است،بر

. بـا نگـاهی بـه     .)52: 1384(دهنوي، معیـدفر،   شده و به ایجاد مسئله در جامعه می انجامد.
کنیم که نابرابري جنسیتی با روح فرهنـگ مـرد سـاالري     سطوح مختلف جامعه مشاهده می

ن پس از انقالب اوال درعرصه اشتغال به تشـویق زنـان بـراي خریـد     تاریخی حاکم در دورا
خدمت و کار نیمه وقت پرداخت، امکانات کاري زنان را بواسـطه مـواردي چـون تعطیلـی     

هاي دولتی کاست و اولویت بکارگیري مردان را در مناصب محرز ساخت. دومـا   مهدکودك
هاي تنظیم خانواده و الغاي  برنامه اجتماعی، کاهش سن ازدواج، لغو - در زمینه حقوق مدنی

هاي شرعی، به  هاي حمایت از خانواده را مدنظر قرار داد و سو ماً در زمینه محدودیت دادگاه
و مردانه عنایـت نمـود، تـا آنجـا کـه       زنانه هاي مقررات پوشش اسالمی و جداسازي محیط

فته است تا حتی دولت جمهوري اسالمی، نهایت کوشش و قواي خود را بکار گر«اظهار شد
انواع اختالط را... از بـین بـرده و برنامـه جداسـازي را در آمـوزش بطـور کامـل بـه اجـرا          

نیروهاي موثر بر قواي قانونگذار پس از انقالب، روح مردساالري را به مـتن قـوانین   .بگذارد
در عرصـه   جنسـیتی  هاي ها و نابرابري تحقیقات توصیفی در باب شکاف .همچنین،اند  دمیده

هـا و   هـا، نقـش   هـا رااز زاویـه انگیـزه    هـا و نـابرابري   ناسبات اجتماعی عمدتاً این شـکاف م
بـا  انـد.   هـاي فـردي و جمعـی مـورد تشـریح قـرار داده       هاي اجتماعی و طـرز تلقـی   پایگاه

درنظرگرفتن مطالب فوق،بررسی علل و عوامل به عنـوان هـدف تحقیـق مطـرح اسـت کـه       
علل و عوامـل نـابرابري جنسـیتی اسـت. درهرحـال،       محقق در این تحقیق به دنبال بررسی

مساله نادیده گرفتن زنان در طی تاریخ در تمامی جوامع به اشکال و صـور مختلـف وجـود    
دن ایــن گونــه تفکـــرات،   داشــته اســت و همــواره مــذاهب و ادیـــان الهــی در زدو     

   اند. داشته هایی توصیه
گوناگون می باشند و ،مختلف  وامعو نیز میزان آن در ج نابرابري جنسیتی عوامل مؤثر بر

 توسـعه،  دو جامعه آماري که ما قصد بررسی این مسئله را در آنها داریم از نظر جغرافیـایی، 

قـومی، زبـانی و فرهنگـی     نظـر  مشـابه امـا از   نسـبتاً  میـزان جمعیـت و اقلـیم(آب و هـوا)    
  باشند. می متفاوت

بر این بـاور اسـت کـه نـابرابري      ،محقق به عنوان عضوي از جامعه آماري مورد بررسی
جنسیتی تأثیر منفی و عمیقی بر رشد و توسعه جامعه دارد و تقریباً نیمی از جمعیت جامعـه  

یک  جنسیتی را از روند و دخالت در توسعه باز  می دارد. با اعتقاد بر این مسئله که نابرابري
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حقق در این تحقیق در تبدیل شده است.م مسئله بیولوژیکی است که به یک مسئله اجتماعی
پی آن است که نابرابري جنسـیتی رادر دو شـهر بوکـان و میانـدوآب برررسـی کـرده و در       

  نهایت به دنبال پاسخ این سوال عمده می باشد که:
و میزان آنها بـه چـه    داشتهمورد بررسی تأثیر دو شهرچه عواملی بر نابرابري  جنسیتی در

  اندازه می باشد؟
یکـی از   "توسعه اقتصادي و نابرابري جنسـیتی  "اخیر، رابطه بیندر طی چندین دهه . 1

مهمترین  مباحث هم در حوزه سیاستگذاري و هم در حوزه علـوم اجتمـاعی بـوده اسـت.     
سازمان هاي غیر دولتی و سازمان ملل فعاالنه به بررسی اثر سیاستهاي اجتماعی و اقتصـادي  

ی، اقتصادي، فرهنگـی، سیاسـی) پرداختـه    بر موقعیت زنان وتأثیر آن برروي توسعه (اجتماع
اند همچنین سازمان هاي دولتی در بیشتر نقاط جهـان برنامـه هـاي هدفمنـد جهـت ادغـام       

و اغلـب ایـن سیاسـتها در جهـت کـاهش       داشته موضوعات جنسیتی در برنامه هاي توسعه
  )51: 1382،  شیبانیافشاري ، نابرابري بین زن ومرد بوده است(

 -موضوع بحث هاي جدیـدي بـا ماهیـت سیاسـی     ،ر ایران امروزموضوع جنسیت د. 2
دینی شده است. در نشستهایی که پیرامون مسائل کنـونی ایـران در خـارج و داخـل کشـور      

و نوشـتارها را بـه خـود اختصـاص      موضوع جنسیت بسیاري از گفتارهـا  ،تشکیل می شود
ب قـوانین را جـع بـه    دهد. در نهادهاي قانون گذاري کشور نیز شاهدآن هسـتیم، تصـوی   می

  ).10: 1367مذاکرات را پرتنش می سازد (کار، ،جنسیت و زن
در حال حاضر با پژوهشگران مسائل جنسیتی به گونه اي برخورد می شود که گویـا  . 3

و  . برافروزنـد می خواهند زن ومرد را در مقابل یکدیگر قرار دهند و آتش جنگ جنسیتی را
بی تردیدفضاي مطلـوب مطالعـات بـین رشـته اي جنسـیت      و  بنیان خانواده را متزلزل کنند

کاران برنامه ریزي دولتی این رحساسیت جنسیتی بدین معنا است که دست اند خالی است.
توانایی را داشته باشند که نابرابري جنسیتی را در حوزه هاي مختلف بـه خصـوص تقسـیم    

 (افشـاري،  نظر قرار دهندو در برنامه ریزي خود مدداده  کار و دستیابی به هدف، تشخیص 
  .)52: 1382،  شیبانی
ی توانـد آزار دهنـده باشـد و    وجود نابرابري جنسیتی از نظـر اخالقـی و انسـانی مـ    . 4
در جامعـه   جنسـیتی  و یا عمیق تـر شـدن شـکاف    ایجاد اي است ناهنجار که موجب پدیده

باعث بروز  شود وجود این شکاف بدون در نظر گرفتن شکاف هاي دیگر اجتماعی خود می
  که این می تواند تبعات زیادي را به دنبال داشته باشد. نابرابري جنسیتی شده
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اگرچه تفاوتهاي بیولوژیک میان زنان و مردان یک پدیده طبیعـی اسـت و پروردگـار    . 5
براي ادامه حیات و تداوم نسل در درون انسانها نهـاده اسـت، امـا تبـدیل شـدن تفاوتهـاي       

ر اراده و قدرت تصمیم گیري به نابرابري جنسیتی منجر می شود کـه  بیولوژیکی به تفاوت د
بنابراین بـا توجـه بـه مباحـث     ناعادالنه بودن سـاختارهاي اجتمـاعی را نمایـان مـی سـازد.     

مـی توانـد راه را بـراي ارائـه      یشناسایی عوامـل مـؤثر بـر نـابرابري جنسـیت      فوق،ضرورت
  بازکند. ردمطالعهدرجامعه مو راهکارهاي علمی جهت کاهش این پدیده

  
  روش تحقیق .2

این پژوهش با استفاده از روش اسنادي در بخش نظري وروش پیمایش در بخـش میـدانی   
اسـت کـه بـا اسـتفاده      "انجام شده است. واز شیوه نمونه گیري تصـادفی چنـد مرحلـه اي   

فاده نفراز میان زنان شهربوکان ومیاندوآب وبا است 383ازفرمول کوکران وانتخاب حجم نمونه
از تکنیک مصاحبه کوتاه همراه با پرسشنامه جمع آوري گشته وتحلیـل داده هـا دردوسـطح    

  صورت گرفته است.  spss)توصیفی واستنباطی با استفاده از نرم افزارآماري( 
  
  . هدف کلی3

هدف کلی این تحقیق، شناخت و بررسی عوامل مؤثربرنـابرابري جنسـیتی در شـهر بوکـان     
  .میاندوآب (آذري نشین)(کردنشین) و شهر 

  
  اهداف جزئی 1.3

  ) بررسی وجود نابرابري جنسیتی در بین زنان شهر بوکان.1
  ) بررسی وجود نابرابري جنسیتی در بین زنان شهر میاندوآب2
  )بررسی تاثیر جامعه پذیري نقش جنسیتی بر نابرابري جنسیتی در زنان شهر بوکان.3
  میاندوآب.بر نابرابري جنسیتی در زنان شهر  تی) بررسی  تاثیرجامعه پذیري نقش جنسی4
  ) بررسی تاثیر باورهاي قالبی بر نابرابري جنسیتی در زنان شهر بوکان.5
  ) بررسی تأثیر باورهاي قالبی بر نابرابري جنسیتی در زنان شهر میاندوآب.6
  ) بررسی تأثیرایدئولوژي مردساالري بر نابرابري جنسیتی بین زنان شهر بوکان7
  .بررسی تأثیرایدئولوژي مردساالري بر نابرابري جنسیتی بین زنان شهر میاندوآب) 8
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 فرضیات تحقیق .4
به نظر می رسد بین جامعه پذیري نقش جنسیتی و نابرابري جنسیتی رابطـه معنـادار    ـ

  وجود دارد.
  به نظر می رسد بین باورهاي قالبی و نابرابري جنسیتی رابطه معناداري وجود دارد. ـ
دار ابري جنسـیتی رابطـه معنـا   می رسـد بـین ایـدئولوژي مردسـاالرانه و نـابر     به نظر  ـ

 دارد.  وجود
 

 چارچوب نظري تحقیق .5
گروهـی از افـراد و معمـوالً     باورهـاي مشـترك در مـورد صـفات    " اگر باورهـاي قـالبی را  

بـدانیم،   "هاي شخصیتی یک گروه ازمردم است که اغلب شامل رفتارها هم می شود ویژگی
مامی اعضـاي یـک گـروه خـاص مثـل      قالبی ویژگی ها و صفات مشترکی را به ت پس باور

هاي جنسیتی یا قومی و نژادي تعمیم می دهد. فرایند کلیشه بندي فرایندي اسـت کـه    گروه
  در آن یک قضاوت مبتنی بر باورهاي قالبی در مورد تک تک افراد به کار گرفته می شود .

وه جنسـی زنـان و مـردان اسـتفاده     اي شناسایی گـر باورهاي قالبی به عنوان یک نماد بر
شود. زنان معموالً به عنوان موجودات احساساتی و مردان به عنـوان موجـودات عقالنـی     می

توصیف می شوند. در اغلب فرهنگ ها مردان به عنوان موجودات قوي و زنـان بـه عنـوان    
واقع باوهاي  قـالبی  موجوداتی که به لحاظ جسمانی ضعیف تر هستند قلمداد می شوند. در 

فرهنگی این دیدگاه هاي جنسیتی را ایجـاد و تقویـت مـی نمایـدو چـارچوب ادراکـی مـا        
هر یـک از دوجـنس قـرار    ادراکی درودیگران نسبت به ما را شکل می دهد. این چارچوب 

بودن آن است. ایـن   گیرد. یکی از ویژگی هاي اکثر زبان ها از جمله زبان انگلیسی قطبی می
ن زبان، تفکر قطبی را شدت می بخشـد. در واقـع در ایـن نـوع تفکـر، چیزهـاي       قطبی بود

مختلف همیشه در گروه هاي متضاد قالب بندي می شوند. می توان گفت یکی از مبناهـاي  
بـه عبـارتی منظـور از    ایجاد باورهاي قالبی جنسیتی همین کاربرد زبان قطبی شـده اسـت. ،   

سخنی کـه در قـدرت قـرار مـی گیـرد وبـه نـابرابري        کاربرد زبان قطبی شده، یعنی بیان  و 
، به صور دیگر، یعنی جهان به دو بخش تقسیم می شود. بخشـی متعلـق   جنسیتی می انجامد

به مردان و دیگري متعلق به زنان. مثالً احساسات و عواطف متعلق به دنیاي زنانه و فعالیـت  
ه عنوان زنانـه یـا مردانـه دسـته     و تحرك متعلق به دنیاي مردانه است. توانایی هاي انسانی ب



 53   عالیه شکربیگی

ــ  د و بنــدي مــی شــوند. تفکــر قطبــی شــدن در مــورد جنســیت توســط زبــان دائمــاً تولی
 شود. می  بازتولید

در این که جنس مبناي زیسـت شـناختی دارد (یعنـی در تفـاوت پیکـر دختـر و پسـر)        
دختران که چه تردیدي نیست، اما مهم شیوة تعبیر این تفاوتها است، و شیوه تربیت پسران و 

رفتاري را متناسب با جنسیت خود بدانند و چه رفتاري را با ارزش تلقی کنند. یعنی برخورد 
والدین، آموزگاران و به طور کلـی جامعـه بـا پسـران و دختـران متفـاوت اسـت و از آنـان         
رفتارهاي متفـاوتی را انتظـار دارنـد. ایـن تفـاوت رفتـار مـورد انتظـار از دختـر و پسـر را           

االنی که با آنها برخورد می کنند و نهادهایی که به آنها تعلق دارند حمایت و تشـویق  بزرگس
می کنند. برهمین مبنا، هم برنامه هاي تلویزیون و هم متن هاي روخوانی در مدارس، هـردو  
محل ارائۀ الگوهاي نقش مناسب است. پسران و دخترانی که ازاین الگوها پیروي نکننـد بـا   

رگساالن و حتی همساالن خود مواجه می شوند. پسـرانی کـه ازخـود    تمسخر و سرزنش بز
نام مـی   "زن صفت"خصوصیاتی بروز دهند که رنگی از رفتار به اصطالح زنانه داشته باشد

می نامند. شـاید بعضـی    "مرد صفت"گیرند و دخترانی را که رفتار به اصطالح مردانه دارند
عمل استقبال کنند اما لفظ سوسول اشـاره اي  نامیده شوند در  "مرد صفت"دختران از اینکه 

تمسخرآمیز به حساب می آید و براي پسران بسیار ناخوشایند است اما به اعتبار پژوهشهاي 
تاریخی ومردم شناختی نقش هایی که براي مردان و زنان مناسب دانسته می شود، مخـتص  

مباحـث فـوق   جوامع خاص در زمانهاي خاص است. درزیر بـه ترسـیم الگـوي نظـري از     
  "الگو از نویسنده مقاله می باشد."پرداخته می شود.

  
  

  
فیمینیستهاي لیبرال به وجود دو عرصه عمومی و خصوصی که مـردان بیشـتر در عرصـه    
نخستین و زنان در عرصۀ دومین جاي دارند و اجتماعی کردن منظم کودکان به گونه اي کـه  
بتوانند در بزرگسالی نقشهایی متناسب با جنسـیت خـود ایفـا کننـد، اشـاره مـی کننـد. امـا         

نظریه پردازان تفاوت جنسی ارزش ویـژه اي بـراي عرصـۀ    فمینیست هاي لیبرال بر خالف 
خصوصی زنان قایل نمی شوند، البته به جز در مواردي که همین عرصۀ خصوصی به زنـان  
اجازه می دهد تا سعه صدر عاطفی از خود نشان دهند. در عوض همین عرصـۀ خصوصـی   

ارزش و بی اهمیـت   رشتۀ بی پایانی از توقعات، وظایف خانه داري که بی اجرو مزد، بدون

کردن نابرابري جنسیتی نهادینههاي جنسیتی انتساب نقش باورهاي قالبی تقسیم جنسیتی جامعه  
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تلقی می شوند، مراقبت از کودکان و خدمت عاطفی، عملی و جنسی به مردان را براي زنان 
مانند پول، قـدرت، منزلـت، آزادي،     –دربر می گیرد. پاداش هاي راستین زندگی اجتماعی 

را بایـد در عرصـۀ عمـومی جسـتجو کـرد.       –فرصت هاي رشد وباال بردن ارزش شخصی 
دسترسی زنان به عرصۀ عمومی جلوگیري می کند، بارمسـئولیت هـاي عرصـۀ    نظامی که از 

خصوصی را به گردن آنها می اندازد، آنهـا را در خانـه هـاي مجـزا محبـوس مـی سـازد و        
شوهران را از هر گونه درگیري با گرفتاري هاي عرصـۀ خصوصـی معـذورمی دارد، همـان     

در نمودار زیر ایـن سـیکل را مالحظـه     نظامی است  که نابرابري جنسیتی رابه بار می آورد.
  (نمودار از نویسنده مقاله می باشد.) فرمایید.

 

بر اساس نظریه فمینیستی اقتدار مردان آزادي عمل زنان را محدود می کند چون مـردان  
امکانات اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی بیشتري را در اختیار خود دارند. تأکید سنتی جامعـه  

هاي عمومی معرفی شناسی بر این سرچشمه هاي اصلی ستم را دولت و اقتصاد و دیگر نهاد
نظیـر خـانواده و نیـز در مناسـبات      "خصوصـی "می کرد، و مسأله قدرت و سلطۀ نهادهاي 

شخصی در هر دو قلمرو عمومی و خصوصی نادیده می گرفت. به گفتۀ فمینیست هـا، اوالً  
که اختیـار   "عامالنی که مرتکب ستمکاري می شوند "همۀ امور شخصی سیاسی است یعنی

تفویض شده است و ثانیاً باید براي تجربیات عینی زنان از این ستم، خواه  این کار به ایشان
با یکدیگر تعامل دارند و نقـش آفرینـانی در حـال اجـراي     که در برخوردهاي روزمرة خود 

سناریوي از پیش آماده شده نیستند. این بازیگران نمـایش زنـدگی(زنان) ممکـن اسـت در     

 تقسیم کار جنسی

 عرصه عمومی براي مردان

 عرصه خصوصی براي زنان

 دادن کارهاي بی اجر و مزد به زنان

 هاي راستین اجتماعی به مردان دادن پاداش
  )…(پول، قدرت، آزادي و 

ایدئولوژي تولید 
 مرد ساالري
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عمل هم دارند، و در ایـن   درلفت داشته باشند که زمینه هاي اجتماعی خاص با یکدیگرمخا
گونه موارد مردان زور خود را به کار می گیرند و زنان دچار رنج و تحقیر می شـوند. البتـه   

بـه سـود همـۀ مـردان اسـت.      اقتدار مردان فردي نیسـت. فرضـیات جنسـیت گـرا جامعـه      
و آن را مقــدس ایــت مــی کنــد هــاي مردســاالراز اقتــدار مــردان بــر زنــان حم ایــدئولوژي

  دهد. می  جلوه
فمینیستهاي مارکسیست نیز نه تنها نظریه ستمگري تشدید شده اي را ارائـه مـی کننـد،    
بلکه به گونه اي بی سر و صداتر، نابرابري جنسیتی را نیز اعالم می نمایند. بنیاد این نظریـه  

تمـاعی  را مارکس و انگلس نهادند. توجه اصلی مارکس و انگلـس بـه قضـیۀ سـتمگري اج    
طبقاتی بود، اما بارها به ستمگري جنسیتی توجه نشان دادند. از این نظر تابعیت زنـان نـه از   
ماهیت زیست شناختی آنان است که تغییر ناپذیر انگاشته مـی شـود، بلکـه از تنظـیم هـاي      
اجتماعی سرچشمه می گیرد که سابقه اي آشکار و قابل پیش گیري دارد و می توان آنهـا را  

  رد.دگرگون ک
جامعه با ادعاي اینکه یک چنین ساختاري نهاد بنیادي همۀ جوامع بشري است، به ایـن  
نظام خانوادگی مشروعیت می بخشد. عواملی که این نوع نظام اجتماعی را نابود کردند و به 

را بار آوردنـد عوامـل اقتصـادي انـد،      "شکست تاریخی و جهانی جنس زن "تعبیر انگلس
ــایگزینی  ــویژه ج ــاد    ب ــاي اقتص ــه ج ــه داري ب ــبک مزرع ــاورزي س ــبانی، کش ــاد ش اقتص

شکاروگردآوري. بر اثر این دگرگونی، مالکیت پایدار شد که براسـاس آن مـردان بـه عنـوان     
مالکان دارایی نیاز به یک نیروي کار مطیع، از بردگان و اسیران گرفته تا همسران و فرزنـدان  

و انتقال دارایـی، را در جامعـه مطـرح کردنـد.      و نیاز به وارثانی به عنوان وسایل نگهداشت
بدینسان نخستین واحد خانواده، متشکل ازیـک خـدایگان و بردگـان خـدمتکار، همسـران      
خدمتکار و فرزندان خدمتکار پدید آمد، واحدي که درآن خـدایگان از داعیـۀ برخـورداري    

کـرد.  انحصاري از لذت جنسی همسرانش و تضمین حق وارثـانش سرسـختانه دفـاع مـی     
پسران خدایگان نیز از این نظام نظارت جنسی حمایت می کردند، زیرا داعیـه هـاي ملکـی    
آنان مبتنی بر همین پایه بود. از آن پس، استثمار کار به ساختارهاي پیچیدة تسـلط و ازهمـه   
مهمتر، روابط طبقاتی انجامید؛ نظم سیاسی براي تضمین این نظام هاي تسلط ایجاد شـد، و  

ه همراه با تغییرهاي تاریخی نظامهاي اقتصادي و مالکیت به نهادهـاي وابسـته و   خود خانواد
ریشه داري تحول یافت که منعکس کنندة بی عدالتی هاي گستردة اقتصادي سیاسـی اسـت   

  وانقیاد را بر زنان تحمیل می کند.
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نظامهـا ي تسـلط و انقیـاد، بنیـادیترین سـاختار       از نظر فمینیستهاي رادیکال درمیان همۀ

ستمگري به جنسیت تعلق دارد که همـان نظـام پدرسـاالري اسـت. پدرسـاالري نـه تنهـا،        
ساختار تسـلط و انقیـاد بـه شـمار     همچنانکه انگلس توصیف کرد، از نظر تاریخی نخستین 

داوم پیدا کرده است و بلکه به عنوان همه جایی ترین و ماندگارترین نظام نابرابري ت آید، می
در به صورت بنیادیترین الگوي اجتماعی تسلط درآمـده اسـت. مردهـا از طریـق مشـارکت      

یاد می گیرند. همین نظام پدرساالري است امر جامعه پذیري  و نظام پدرساالري در سیستم
که گناه و سرکوبی، خودآزاري و دیگـرآزاري، فریـب و نیرنگبـازي را مـی آفرینـد وهمـین       

ها نیز به نوبۀ خود مردان و زنان را به انواع دیگر بیدادگري سوق مـی دهنـد. از نظـر     پدیده
  آنها مهمترین ساختار نابرابري اجتماعی همین جنسیت است.

پدرساالري به عنوان یک صورت اجتماعی تقریباً در سراسـر جهـان وجـود دارد، زیـرا     
بـراي اعمـال نظـارت بـر زنـان،       مردان می توانند بیشترین منابع قدرت مادي و جسمانی را

اقتصادي، عقیدتی،  –بسیج کنند. به محض آنکه پدرساالري پا می گیرد ، منابع دیگر قدرت 
را نیز می توان براي نگهداشت آن به کار انداخت. اما خشونت جسمانی  –حقوقی وعاطفی 

روههـا،  آخرین حربۀ دفاع از پدرساالري به شمار می آید که در روابـط میـان اشـخاص و گ   
 شود. روهی زنان، غالباًٌ بکار برده میبراي حفاظت از پدرساالري در برابر مقاومت فردي و گ

به اعتقاد کالینز درنقش هاي جنسیتی خانواده میزان زیادي از تسلط جنس مرد بر جـنس  

تمرکز امکانات مادي و معنوي در 
 به استثمار کشیدن زنان دست مردان

 سیستم متناسب با ساختار تشکیل
  (به نفع مردان)

بازتولید ساختار 
 نابرابر جنسیتی

تحت تسلط قرار دادن زنان  تقسیم جامعه به دو جنس نظام پدر ساالري
 توسط مردان
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  زن در زمینۀ شغل، انجام کارها و عمل جنسی دیده می شود.
کالینز پس از تشریح و توضیح نابرابري هاي جنسیتی در صدد تبیین ایـن نـابرابري هـا    
برآمده است. از نظر وي دو دسته عوامل وجود دارد که بـه تفاوتهـایی در الگوهـاي نـابرابر     

 جنسیتی منجر می شود:

  ه برمیزان استفاده از زور وفشار تأثیر می گذارند.اشکالی از سازمان اجتماعی ک ـ
  موقعیت بازار کار زنان و مردان.

زمانی استفاده از فشار محدود می شود که یک بازار کار براي برابري هاي جنسـی و   ـ
سایر منابع شخصی از فشار، محدود می شود که زنان در یک بازار کار برابـري هـاي   

لت، پـاداش هـا، مشـارکت اجتمـاعی و موقعیـت      جنسیتی براي چانه زنی بر سر منز
  اجتماعی استفاده می کنند.

به طور متوسطمردان اززنان قوي ترند و زنان نیز از لحاظ فیزیکی به خاطر عمل زایمـان  
آسیب پذیرتر و حساس ترند. کالینز این مسئله را که زنان به لحاظ فیزیکـی ضـعیف تـر از    

ال معتقد است که کنترل برابر بر ابزار و منابع سلطه مردان هستند قبول می کند اما درعین ح
چیزي بیش از تفاوت هاي قدرت فیزیکی در بین افراد مـی باشـد و ایـن کنتـرل از طریـق      

 قدرت هاي فراتر از دو جنس می تواند تعدیل یا تقویت شود.
 از عوامل مؤثر دیگر در قشربندي جنسیتی و مناسبات زنان و مردان میزان کنتـرل منـابع  
مادي جامعه توسط یکی از دو جنس است. یکی از شاخصه هاي مهم و تعیین کنندة میـزان  
کنترل منابع مادي، سطح مازاد اقتصادي است. کالینز با تحلیل دوره هاي تاریخی متفاوت بر 
اساس سطح مازاد اقتصادي جوامع و میزان کنترل و دسترسـی ایـن مـازاد توسـط یکـی از      

سبات زنان و مردان در دوره هاي مختلف دارد. کالینز معتقد است، دوجنس سعی در تبیین منا
هنگامی که به دلیل سطح تکنولوژي پائین یک جامعه، مازاد اقتصادي نیز پـائین اسـت و بـه    
همان نسبت ثروت مادي نیز در جامعه کم است که چنین مواقعی این ثـروت مـادي بطـور    

وزیع بر اساس جنسـیت صـورت بگیـرد، یـا     نامساوي بین افراد توزیع می شود، خواه این ت
ه در اقتصـادهاي سـاده از قبیـل    براساس جنسیت و یا بر اساس هـر معیـار دیگـري، بعـالو    

  آوري خوراك و اقتصاد شکار، زنان هم مثل مردان یا بیشتر ازآنها در اقتصاد نقش دارند. جمع



 آبوبوکان و میاند شهر زنان بیندر  آن اب مرتبطو عوامل  یتیجنس ينابرابر یبررس   58

  
عناصر اساسی نظریه چافتز عبارتند از تقسیم کار درسطح کالن، تقسـیم کـار در سـطح    

ــیتی    ــیتی، هنجارجنس ــدئولوژي جنس ــاعی همچــون ای ــاریف اجتم ــاي خــرد و تع و باوره
  .جنسیتی قالبی

سیتی در نظریه  چافتز پایگاه بسیار مهمی دارد. در واقـع ایـن   نظام تعاریف اجتماعی جن
نظام تعریفی نقطۀ اتصال و پیوند سطح کالن و میانی فرایندهاي اجباري قشربندي جنسـیتی  

 با سطح خرد فرایندهاي اختیاري می باشد.
  پس عناصر اصلی این نظریه عبارتند از:

  نظام تقسیم کار کالن جامعه. –الف 
  ان در دستیابی به منابع و قدرت .تفوق مرد –ب 
تعاریف اجتماعی براي مقایسه زنان و مردان شامل ایدئولوژي جنسیتی و باورهـاي   –ج 

  قالبی جنسیتی.
جنسیتی کردن فرایندهایی که سوگیري ها، انتظارات و رفتارهاي زنـان و مـردان را    –د 

  شکل می دهد.
اجتمــاعی معمــوال ً از طریــق از نظـر چــافتز پــذیرش اختیــاري جنســیتی کــردن امــور  

  فرایندهایی نظیر:
  تقسیم کار جنسیتی در زمینۀ کار خانگی و غیر خانگی درون مجموعۀ خانواده. –الف 
  مدل هاي نقش جنسیتی که از سوي بزرگساالن در خانواده ارائه می شود. –ب 
مـی  جامعه پذیري مبتنی برسوگیري جنسیتی توسط بزرگساالن در خانواده افزایش  –ج 

  ).1962،207یابد.(چافتز،
  

 تسلط جنس مرد بر زن نظام خانواده

 توسط مردانکنترل منابع مادي 

تضعیف موقعیت اقتصادي و 
 اجتماعی زنان

 تصاحب مازاد اقتصادي
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  مدل مفهومی تحقیق

ایـدئولوژي مردسـاالري، باورهـاي    متغیرهاي مستقل مورد استفاده در این تحقیق شامل: 
قالبی جنسیتی، و اگر به تمام نکات باال، متغیرهاي زمینه اي همچون سن، میزان تحصیالت، 
محل سکونت و میزان درآمد خانواده را بیافزاییم، مدلی با توجه به چارچوب نظري تحقیـق  

  به دست می آید که به شکل زیر می باشد.
  

  . مدل نظري تحقیق6

  

اي (سن، تحصیالت، محل  هاي زمینهمتغیر
 سکونت، ثروت ومیزان درآمد)

 تقسیم جنسیتی جامعه

 نظام تعاریف اجتماعی

کنترل منابع قدرت توسط مردان 
 (پول، ایدئولوژي، سیاست و...)

پذیري  نقش
 جنسیتی

پاداشهاي راستین به مردان و  باورهاي قالبی
 کارهاي بی اجر و مزد به زنان

ایدئولوژي 
 نابرابري جنسیتی مردساالري

تقسیم جنسیتی در 
 سطح کالن

 نظام تعاریف اجتماعی

تفوق مردان در دستیابی به 
 منابع قدرت

بی ارزش کردن کار و جایگاه 
 اجتماعی  زنان

 نابرابري جنسیتی
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  هاي تحقیق یافته .7
در بررسی نتایج به دست آمده از تحقیق فوق، قابل ذکر است که سواالت پرسشنامه محقـق  

بود، که گویاي همبسـتگی و انسـجام بـین     8/0باالي ساخته می باشد و روایی و پایایی آنها 
تبیینـی کـه بـه    -گویه هاي پرسشنامه بود. در زیر به فرضیات و تعدادي از جـداول تحلیلـی  

  نوعی مهمترین یافته هاي تحقیق را بیان می کند، اشاره می نماییم.
 نباطهدف این تحقیق بررسی برخی از عوامل مؤثر بر نابرابري جنسیتی  و فرضیات اسـت 

  شده از این نظریه ها بوده است. 
در بررسی داده هاي استنباطی که برگرفته از فرضیات زیر می باشد، به نتـایج فرضـیات   

 اشاره می نماییم: 

پذیري  : ضریب همبستگی پیرسون بین نابرابري جنسیتی(متغیر وابسته) و جامعه1فرضیه 
زمون رگرسیون نشان مـی دهـد   محاسبه شد و خروجی آ 31/0نقش جنسیتی(متغیر مستقل) 

که بین دو متغیر (نابرابري جنسیتی و جامعه پذیري نقش جنسیتی) مورد بررسی با اطمینـان  
تغییرات متغیر  014/0رابطه معنی داري وجود دارد.این آزمون نشان می دهد که  95/0باالي 

پذیري نقـش   وابسته (نابرابري جنسیتی) در نمونه مورد بررسی توسط متغیر مستقل (جامعه
مـی باشـد    013/0جنسیتی ) تبیین می شود. که این میزان در جامعه مـورد بررسـی معـادل    

بنابراین فرضیه اول مورد تأئید قرار می گیرد. که اضافه شدن یک واحد میزان جامعه پذیري 
واحد افـزایش یابـد(یعنی    12/0نقش جنسیتی می تواند واریانس نابرابري جنسیتی را معادل

ــ یــک رابطــ ــز ه مســتقیم بــین ایــن دو متغیــر وجــود دارد کــه ب اافزایش یکــی دیگــري نی
 یابد). می افزایش

: ضریب همبستگی پیرسون بین نـابرابري جنسـیتی(متغیر وابسـته) و باورهـاي     2فرضیه 
محاسبه شد و خروجی آزمون رگرسیون نشان می دهد کـه بـین    16/0قالبی (متغیر مستقل) 

رابطـه   99/0باورهاي قالبی) مورد بررسی بـا اطمینـان بـاالي    دو متغیر (نابرابري جنسیتی و 
تغییرات متغیر وابسته (نـابرابري   319/0معنی داري وجود دارد.این آزمون نشان می دهد که 

جنسیتی) در نمونه مورد بررسی توسط متغیر مستقل (باورهاي قالبی) تبیین می شود. که این 
می باشد بنابراین فرضیه دوم مـورد تأئیـد قـرار     318/0میزان در جامعه مورد بررسی معادل 

می گیرد. از این یافته می توان نتیجه گرفت که  با اضافه شدن یک واحـد میـزان باورهـاي    
واحد افزایش یابد(یعنی یک رابطه  24/0قالبی می تواند واریانس نابرابري جنسیتی را معادل 

  دیگري نیز افزایش می یابد). مستقیم بین این دو متغیر وجود دارد که باافزایش یکی
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: ضریب همبستگی پیرسون بین نابرابري جنسیتی(متغیر وابسته) و ایده ئولـوژي  3فرضیه 
محاسبه شد و خروجی آزمون رگرسیون نشان می دهد که  21/0مردساالري (متغیر مستقل) 

ن بـاالي  بین دو متغیر (نابرابري جنسیتی و ایده ئولوژي مردساالري) مورد بررسی با اطمینـا 
تغییـرات متغیـر    344/0رابطه معنی داري وجود دارد.این آزمون نشـان مـی دهـد کـه      99/0

وابسته (نابرابري جنسیتی) در نمونـه مـورد بررسـی توسـط متغیـر مسـتقل (ایـده ئولـوژي         
مـی باشـد    343/0مردساالري) تبیین می شود. که این میزان در جامعه مورد بررسی معـادل  

مورد تأئید قرار می گیرد. از این یافته می توان نتیجه گرفت که بااضـافه  بنابراین فرضیه سوم 
واحـد   35/0شدن یک واحد میزان مردساالري می تواند واریانس نابرابري جنسیتی را معادل

افزایش یابد(یعنی یک رابطه مستقیم بین این دو متغیر وجود دارد که باافزایش یکی دیگـري  
 نیز افزایش می یابد). 

  امه، در بررسی داده هاي تبیینی وتحلیلی می توان به جداول زیر اشاره نمود:در اد

  ضریب همبستگی پیرسون بین .1جدول 
  متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته نابرابري جنسیتی

  سطح معنی داري  ضریب همبستگی پیرسون  نام متغیر

  01/0  310/0  جامعه پذیري جنسیتی
  05/0  167/0  باورهاي قالبی جنسیتی
  01/0  214/0  ایدئولوژي مردساالري

  
جدول ضریب همبستگی متغیرهاي مستقل را که در سطح فاصله اي بوده اند بـا متغیـر   
وابسته نابرابري جنسیتی نشان می دهد. همانگونه که مشاهده می شـود بـین متغیـر جامعـه     

جنسـیتی  بـا نـابرابري    =01/0sigو سـطح معنـی داري    310/0به مقدار  rپذیري جنسیتی با 
  رابطه معنی داري وجود دارد که این رابطه مثبت و مستقیم می باشد.

و  167/0بـه مقـدار    rاین جدول همچنین نشان می دهد که بین متغیر باورهاي قالبی بـا  
با نابرابري جنسیتی رابطه معنی داري وجود دارد که ایـن   05/0سطح معنی داري قابل قبول 

  رابطه مثبت و مستقیم می باشد.
بـه   rهمان گونه که در جدول مشاهده می شود، بین متغیـر ایـدئولوژي مردسـاالري بـا     

رابطه معنی داري وجود دارد که این رابطه مثبـت و   01/0و سطح معنی داري  214/0مقدار 
 مستقیم می باشد.



 آبوبوکان و میاند شهر زنان بیندر  آن اب مرتبطو عوامل  یتیجنس ينابرابر یبررس   62

  جدول رگرسیون چند متغیري براي تبیین عوامل مؤثر نابرابري جنسیتی. 2جدول 
  R R2 R2  S.E F Beta  عوامل ها آماره

 0.356 249.228  10.00 0.248 0.249 0.499  مردساالري -1
  0.248 142.299 9.83 0.273 0.275 0.524  باورهاي قالبی -2

پذیري نقش  جامعه -3
 0.122 102.655  9.73 0.288 0.291 0.539  جنسیتی

  
متغیرهاي مستقل به با توجه به معادله رگرسیون استاندارد، با افزایش یک واحد تغییر در 

) واحد افزایش یا کاهش در متغیر وابسته مشاهده   Betaاندازه ضریب رگرسیون استاندارد (
می گردد که این امر درهر کدام از مراحل روش تحلیل رگرسیون یعنی روش گـام بـه گـام    

)Method : stepwise  درصـد) نشـان داده   95) در سطح معنی داري قابل قبول ( یعنی حداقل
) در هرکدام از شـاخص هـا بیـانگر شـدت      Rی شود. لذا ضریب همبستگی چند متغیره (م

) نشـانگر   R2رابطه بین متغیرهاي مستقل و وابسته می باشد و در عین حال ضریب تعیین (
توضیح و تبیین تغییرات میزان متغیر وابسته از سوي عوامل و متغیرهـاي مسـتقل اسـت بـه     

  عبارت دیگر :
) در هرکـدام از ایـن    Rول فـوق ضـریب همبسـتگی چنـد متغیـري (     با توجه به جـدا 

) را بـا نـابرابري جنسـیتی نشـان     درصد و یـا بـاالتر    50ها رابطه خوبی (نزدیک به شاخص
درصـد یـا   25) نیز در حد نسبتاً خـوب ( نزدیـک بـه      R Squareدهند و ضریب تعیین ( می

ا تعیین می نماید. طبق آزمون معنـی  باالتر) تغییرات نابرابري جنسیتی را مبتنی بر شاخص ه
حـل روش تحلیـل رگرسـیون معنـادار     ) این میـزان در هرکـدام از مرا   sigداري این معادله (

  در زیر به ارائه مدل تجربی تحقیق می پردازیم: باشد.  می
  
  
  
  
  
  
  



 63   عالیه شکربیگی

  )تحلیل مسیر( . مدل تجربی تحقیق8

  
  تفسیر

% واریانس متغیر وابسته توسط متغیرهاي حاضر  92باتوجه به مدل فوق می توان گفت  
% واریانس متغیر وابسته توسط عواملی صورت مـی گیـرد کـه در     8در مدل تبیین گردیده و

   این تحقیق پیش بینی نشده است.
 r= مجموع  
1-r  =e 
e=0/29 
e2=0/08 

  
  گیري نتیجه .9

امـا بـا    سـت ین یاست و قابل نفـ  یاجتماع تیواقع کی یتیجنس يکه نابرابر نیبا توجه به ا
متفـاوت قـرار    ریتواند مورد تعـاب  یگوناگون جوامع م یاجتماع-یفرهنگ يوجود ساختارها

ـ      ای ينابرابر نیاز ا یمتنوع يگرفته و برداشته ها داشـته   یوجـود و عـدم وجـود آنـرا در پ
تـوان گفـت کـه     یحاصل ازآن م جیونتا قیتحق نیمورد استفاده در ا اتیرباشد.براساس نظ

ـ منجـر بـه ا   يمردسـاالر  يدئولوژیو با ا خیدرطول تار یاجتماع يساختارها یسازمانده  نی

نابرابري 
 جنسیتی

ــده  ایــــ
ئولــــوژي 
 مردساالري

باورهاي 
 قالبی

پذیري  جامعه
نقـــــــش 

 جنسیتی

Pvx1=0/35 

Pvx2=0/24 

Pvx3=0/12 

e= o/29 
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گـردد و در کـار و    میتقس یو خصوص یجامعه به دو حوزه عموم يشده که در جوامع بشر
 يبه فرصـتها  یو هنجارها،دسترس نی،قوانیلیو تحص یآموزش يصتهادرآمد،فر زانیاشتغال،م

 عیـ شبکه ها و ... به صـورت نـابرابر توز   نیو استفاده از ا یارتباط يها ،شبکهیبرابر اجتماع
ـ را ببـار آورد.ا  یتیجنسـ  يهـا  يو باالخـذ نـابرابر   یاجتمـاع  يهـا یشده و انـواع نابرابر   نی

اسـت و   دهیو به دوران ما و امـروز رسـ   افتهیبشر تداوم  خیدر طول تار یتیجنس يهاینابرابر
ـ تغ یدر دوران مـا کمـ   نکـه ی.اما بـا توجـه بـه ا   ابدیادامه  زین ندگانیتا آ دیشا  عیـ در توز ریی

بـا   زیزنان و مردان صورت گرفته است پس زنان ن نیب يو درآمد یلی،تحصیشغل يفرصتها
در جامعـه و   يرگـذار یو تأث یاجتمـاع  يدر جامعـه و تعامـل بـا سـاختارها     شـتر یحضور ب

و  یسـاختارها را دارنـد.زنان در ارتباطـات اجتمـاع     نیدر ا شتریب رییآن توان تغ يساختارها
شـان دسـت زده و    یدوباره ذهن یو به سازمانده افتهیدست  یقادرند به آگاه شانیکنش ها

و  ننـد یجامعه را ببدر  شتریب یشدگ کیبه ادراکات خودشان از جهان اطرافشان برسند و تفک
ـ توانند در ا یو باطبع آن زنان مابندیدست  یو اجتماع يفرد يها تیبه هو تعـامالت و   نی

 ي.زنان با حضـور در حـوزه هـا   ابندیدست ب یتیجنس يکنش ها به ادراك و احساس نابرابر
از خود در ارتباط با  يتریتر تصور قو یخصوص يبا حضور در حوزه ها سهیدر مقا یعموم

مردان پرداخته و به ارتباط  ژهیبو گرانیخود با د سهیتواند به دست آورد و به مقا یم گرانید
برده و ادراکات و احساسـات خـود در رابطـه     یپ تیبا جنس ژهیآن با طبقه،درآمد،شغل و بو

 يدر جامعه احسـاس و ادراك نـابرابر   نکهی. با توجه به اابدیدست  یتیجنس يها يبا نابرابر
 یاجتماع يگروه ها نیو در ب یانسانگردد در اجتماعات  یم یگرفته و درونشکل  یتیجنس

ادراکـات   نیـ خودشـان بـه ا   نیدر ب یتیجنس يها ياست که زنان با وجود احساس نابرابر
در این میان به گفته ي دکتر شـکربیگی از  . ندینما تیببرند و آن را تقو یتر پ قیو عم شتریب

 متخصصان حوزه زنان:
هاي توسعه برابري یا نابرابري جنسـیتی جایگـاهی بـس بـاال      به مثابه مکانیسمها  رسانه“

هاي برابـر بـراي زنـان و مـردان      دارند و در حقیقت نهادینه کردن این عقیده که اگر فرصت
هـاي نـامرئی خـود را بـه منصـه ظهـور        ایجاد کنیم متوجه خواهیم شد که زنان هم توانـائی 

(مگـر بـا خودبـاوري     رود ت که این هم پـیش نمـی  خواهند گذاشت و بدون شک باید گف
توانائیهاي زنان از طرف خودشان و پافشاري بر طلب این حق، چرا که حق گرفتنی است و 
اگر فضایی مناسب و آزاد براي زنان در جامعـه ایـران ایجـاد کنـیم منـوط بـر اینکـه همـه         

انیم بتدریج از قدرت و تو متغیرهاي آسایش و امنیت روح و روان او را هم مراقب باشیم می
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توسـعه و آبـادانی ایـران     توان نهفته این نیروي نامرئی جامعه هم استفاده کنـیم و پـا در راه  
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 يو با توجـه بـه چـارچوب نظـر     درنتیجه گیري نهایی این پژوهش در ادامه ي بحث و
 يساخته پرداخته خـود سـاختارها   یتیجنس يتوان اظهار کردکه ادراك و احساس نابرابر یم

افـراد   گریزنان و د گریدر جامعه به کنش به د یجامعه هستند. زنان وقت یفرهنگ -یاجتماع
شـکل   يشـان بـه گونـه ا    یذهنـ  يهاکنش و تعامالت سـاختار  نیپردازند در ا یجامعه م

اطرافشان حساس شده و درك شـان از موضـوعات دور و    لیاز مسا ياریکه به بس ردیگ یم
 يزهایچ ۀهم سهیبرده و با مقا یشان پ یتیخود و جنس يفرد تیشود و به هو شتریبرشان ب

جهان بر  یشدگ کیبه تفک ژهیشوند؛ بو یم یآنها آگاه شتریب یشدگ کیاطراف شان به تفک
و مردانـه و...   ،زنانهیو عموم یخصوص يجهان اطراف به حوزه ها میو تقس تیاساس جنس

 یشـان و تجربـه گروهـ    یرا در زندگ یتیجنس يبند میتقس نیا راتیآن و تأث يپا يکه جا
از خود و از  یشاهد خواهند بود. زنان با تعامالت شان آگاه ضهایو تبع زاتیتما نیزنان از ا

ادراکات و احساسـات آن   نیا يریو شکل گ یشتر شده و با باال رفتن آگاهیب زیجهان شان ن
 یتیجنس يادراکات افزوده و به احساس نابرابر نیشان بر ا یزندگ یکرده و در ط یرا درون

  برند. یم یپ
س شان به ادراك و احسـا  یاجتماع اتیو ح یگرفت زنان در زندگ جهیتوان نت یپس م

ـ ن یوعوامل مختلفـ  ابندی یدست م یتیجنس ينابرابر ادراك واحسـاس   يدر بـاال رفـتن ا   زی
  است.  رگذاریتأث

 يباورهای،تیجنس يریجامعه پذمتغیرهاي مثل توان گفت  یم يبراساس چارچوب نظر
ي  باعث احساس نابرابري جنسـیتی در میـان زنـان مـی     مردساالر يدئولوژیای،تیجنس یقالب

 یکمـ  يهستند و فرصـتها  هاینابرابر نیا انیقربان نیفرصتها و منابع اول ينابرابر.زنان در شود
و... دست  ياقتصاد-یاجتماع يشرفتهایتا بتوانند در جامعه به پ ردیگ یقرار م ارشانیدر اخت

ـ کار،زنان و مردان باشـند اولو  نیکار و اشتغال اگر در سن جادی. در زمان اابندی بـا مـردان    تی
 یتیجنسـ  يجامعـه نـابرابر   ياعضا نیموجود ب یاجتماع يهایم در نابرابراست. خالصه کال

ـ باشد که ادراك و احسـاس ا  یم هاینابرابر نیشاخص تر عوامـل   ریتحـت تـأث   ينـابرابر  نی
گـروه و طبقـه    کی انخود در جامعه به عنو یو منزلت واقع گاهیاست تا زنان به جا یمختلف

  .ابندیاست دست  افتهیتداوم  زیانجام شده و تا به امروز ن خیمجزا که در طول تار
  



 آبوبوکان و میاند شهر زنان بیندر  آن اب مرتبطو عوامل  یتیجنس ينابرابر یبررس   66

  اتپیشنهاد .10
با توجه به یافته هاي این پژوهش، به نظـر مـی رسـد بـراي کـاهش نـابرابري جنسـیتی در        

  خانواده ها مهمترین پیشنهاد:
توانمندسازي زنان و کوشش در جهت باال بردن موقعیـت اجتمـاعی زنـان از طریـق      ـ

انش آنان، مشـارکت جـدي وفعـال ایـن گـروه در امـور اقتصـادي،        افزایش  سطح د
  اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می باشد.

بی جنسـیتی، ایـد ئولـوژي هـا و     کوشش درجهت کـم رنـگ نمـودن باورهـاي قـال      ـ
هاي جنسیتی از طریـق آمـوزش هـاي رسـمی در مـدارس و دانشـگاه هـا و         نگرش

 معی.همچنین آموزش هاي غیر رسمی از طریق رسانه هاي ج
آگاه سازي خانواده ها خصوصاً والدین به حساسیت و تأثیرپـذیري دوران کـودکی .    ـ

نقش حساس و مهم آنان در جامعه پذیري کودکان، تأکید بـر  تـأثیر جامعـه پـذیري     
جنسیتی  در شیوة نگرش، باورها و ایده ئولوژي هاي کودکان و نقش مهم این جامعه 

 پذیري در شیوة زندگی آینده آنها.
تر سازي در جهت حضور گسترده زنان در فعالیت اجتماعی،اقتصادي و فرهنگـی  بس ـ

و افزایش مشارکت آنان در این عرصه ها از طریق گسترش سـازمان هـاي دولتـی و    
 غیر دولتی و حمایت در جهت گسترش و ترویج این سازمانها.

آموزش والدین و خانواده ها در جهت مشـارکت فرزنـدان دختـر و پسـر خـود بـه        ـ
 ساوي در مسئولیت هاي خانوادگی و تغیییر نگرش آنان نسبت به فرزندان دختر.ت
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