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Abstract

The present study was conducted with the purpose of investigating the effects of

modernization on the Division Pattern of Gender Roles.Survey Research Method is

used for this study and it is based on a sample including 227 individuals and they are

living in two suburbs of Amlash city.

The division pattern of gender roles has been investigated using five parameters.

It was expected that older people are less tended to accept gender equality in

division of roles. But, the study indicated that division pattern of roles is the same

among different age groups.

In investigating the relationship between pattern of gender roles and individuals’
gender, the respondents whose gender were different, believed in gender equality in

division of labour. Also, people with higher socioeconomic status believed in

egalitarianism more than people with lower socioeconomic status.

In this study, modernization has been evaluated from four dimensions (cultural,

social, economic, and political); the study indicated that modernization has changed

the traditional division pattern of gender roles, and with people influenced by
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modern elements, gender attitudes against division of roles has been decreased, and

also division of household and social roles are changing toward gender equality.

Keywords: Gender, Gender roles, Roles’ patterns, Femininity, Masculinity,
Modernization.



علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه نامۀ زنانپژوهش
193- 163، 1400، زمستان 4، شمارة 12ـ پژوهشی)، سال نامۀ علمی (مقالۀ علمیفصل
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چکیده
هـاي جنسـیتی انجـام    ر با هدف بررسی تاثیرات نوسازي بر الگوي تقسیم نقشحاضمطالعه

نفـري در دو روسـتا از   227شده است. روش پژوهش، پیمایشی و متکی بـر حجـم نمونـه    
توابع شهرستان املش است.  

هـا حـول تقسـیم    هـا و نگـرش  هاي جنسیتی، با پنج شاخصِ ارزشالگوي تقسیم نقش
هـاي  پـذیري جنسـیتی، کلیشـه   زنانه و مردانه در خانه، جامعـه هاي هاي جنسیتی، نقشنقش

است.جنسیتی و ساختار قدرت در خانواده، مور بررسی شده 
هـا  ، به برابـري جنسـیتی در تقسـیم نقـش    رفت افرادي که سنین باالتري داشتهانتظار می

هـا،  یم نقـش هاي پژوهش نشان داد الگوي تقستر گرایش داشته باشند و برعکس. اما یافتهکم
مختلف، مشابه یکدیگر است.هاي سنیِدر گروه

افـراد، پاسـخگویان بـا جنسـیت     جنسیتهاي جنسیتی بـا  در بررسی رابطه الگوي نقش
اند. همچنین افـراد بـا پایگـاه اقتصـادي و     طلبی در تقسیم کار معتقد بودهمتفاوت به مساوات

اند.  تر، داشتهت به افراد در پایگاه پایینتري نسبطلبانههاي برابري ، نگرشاجتماعی باالتر
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چنین، نوسازي در چهار بعد (فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، سیاسی) سـنجیده شـد و   هم
هاي جنسیتی گردیـده  نتایج نشان داد، نوسازي موجب تغییراتی در الگوي سنتی تقسیم نقش

ها کـاهش یافتـه و   م نقشهاي جنسیتی در تقسیو با تاثیرپذیري افراد از عناصر مدرن، نگرش
طلبی در حال تغییر است.هاي خانگی و اجتماعی، بسوي تساويتقسیم نقش

.الگوي نقش، زنانگی، مردانگی، نوسازي،هاي جنسیتینقشها:دواژهیکل

مقدمه. 1
اي تقسیم کار بر حسب جنس وجـود دارد؛ یعنـی برخـی کارهـا ویـژه      در همه جوامع، گونه
هـایی  ویژه مردان است. اما پس از به وقوع پیوستنِ انقالب صنعتی، نقشزنان و برخی دیگر، 

کردند، با تحوالت زیادي روبرو بوده اسـت. سـرعت   که مردان و زنان به شکلی سنتی ایفا می
تـر از  هاي سنتی سـریع این تحوالت، در جوامع غربی بیش از سایر جوامع بوده است و نقش

هـایی کـه در   اند. در طی زمان از اعتبار نقـش ي مدرن دادههاسایر جوامع، جایشان را به نقش
دار و دار، بچـه آور خانه و صاحب قدرت بودند و زنان در حکم خانـه آن مردان در حکم نان

ها، از یک طـرف بـر آگـاهی    دار و فرودست در خانه، کاسته شده است. این دگرگونیشوهر
شته و از طرف دیگر باعث تغییراتـی در  زنان نسبت به حقوق فردي و اجتماعی خود اثر گذا

ها و نقش زنان در خانواده و جامعه گردیده است.نگرش سنتی مردان نسبت به توانایی
گذارد.میهاجنسازکدامهرعهدهبهفرهنگکهاستاعمالیواهدافجنسیتی،نقش

، کننـد مـی تجـویز مـردان وزنـان بـراي متفاوتیتأکیدهايفرهنگ،دررایجسنتیهاينقش
راناکودکـ ازمراقبـت وداريخانـه هـاي مسئولیتومردانبرايراشغلوکارمثالطوربه
هاي مربـوط بـه زنـان و    اي در نقشهاي قابل مالحظهد. اگرچه تفاوتکنمیتأکیدزنانرايب

اي کـه در آن  هیچ مورد شـناخته شـده از جامعـه   هاي مختلف وجود دارند، مردان در فرهنگ
) معتقـد اسـت   1982("رول گیلیگـان کـا ".زنان قدرتمنـدتر از مـردان باشـند وجـود نـدارد     

کننـده اسـت و بـا اداره خانـه     زنان در زندگی مردان بطور سنتی نقش یاور و مراقبتجایگاه«
).204و 1384:205(گیدنز،» سر و کار دارند

هاي جنسـیتیِ تأییدکننـده   م تقسیم کار سنتی جنسیتی، بازتولید نگرشیکی از عوامل تداو
پـذیري در  هاي جنسیتی است. این بازتولیـد از طریـق فراینـد جامعـه    تقسیم کار و نظام نقش

هاي آموزشی، شغلی، مـذهبی، سیاسـی و   هاي مستقیم و غیرمستقیم در محیطخانه و آموزش
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- 232: 2002؛ مـونی و دیگـران،  278- 273: 2002گیرد (استنلی و وایـز، اي صورت میرسانه
). بنابراین چگونگی نگرش زنان و مردان نسبت به تقسـیم کـار   219: 1990ول، ؛ بریک236

شــان، یکــی از موضــوعات مهــم در مطالعــه  هــاي خــانگی و اجتمــاعیجنســیتی و نقــش
سـازد کـه جامعـه تـا    یتی روشن مـی هاي جنسهاي اجتماعی است. بررسی نگرشدگرگونی

حد از نظام ارزشی تاییدکننده مدل سنتی تقسیم کار جنسیتی فاصله گرفتـه اسـت و ایـن    چه
مـاعی همخـوان یـا نـاهمخوان اسـت.      هـاي مختلـف اجت  هاي گروهمدل تا چه حد با ارزش

هـا و روابـط قـدرت در    )، فرایندي کـه دگرگـونی در نقـش   177: 1380("کاستلز"عقیدهبه
بـه طـوري کـه    ». ده پدرسـاالر اسـت  گسسـتن خـانوا  «سازد خانواده را خالصه و متمرکز می

شـود و  نسلی، در مقایسه با نسل پیشین، به تساوي حقوق زنان و مردان بیشتر متعهد مـی هر
هـاي برابـر بـراي    درصدد کمرنگ کردن تقسیم کار مبتنی بر جنس و ایجاد محیط و فرصـت 

آید.میهاي متفاوت اجتماعی برهاي انسانی زنان و مردان در حوزهبروز تمامی استعداد
هاي سنتی زنان و مردان، به اواخر قرن نـوزدهم و دوران  در جامعه ایران، واکنش به نقش

تـر بـه   گردد. در این دوران فرهنگ مردساالرانه، نقـش زنـان را بـیش   انقالب مشروطه باز می
روتـر از مـرد و   نمود. زن در شئون انسـانی و اجتمـاعی ف  داري و شوهرداري محدود میخانه

در تاییـد ایـن بیـنش، رســاله    بـرد. یکـی از گویـاترین منــابع   تحـت قیومیـت وي بسـر مــی   
فنـاي محـض   «خواهد در سلوك و رفتار زنان می) است که مولف از1880(1النسوانتادیب

چرا نداشته باشد و آنچه بگوید اطاعـت کنـد و فرمـانبرداري    ودر اطاعت مرد باشد و چون
ــرد را واجــب ــد...م ــارکرد زن،  38: 1992(جــوادي،» دان ــه و ک ــین نگرشــی وظیف )، در چن

فرمانبرداري از دستورات مردان است. بتدریج، با ورود جامعه ایران بـه دوران مـدرن و آغـاز    
فرآیند نوسازي، نه تنها عینیت، بلکه ذهنیت افراد جوامع را نیز دگرگـون شـد. در ایـن میـان،     

از این رو زنان و مردان بـه  ها بوجود آمد.اد به توزیع نقشاي در نگرش افرتحوالت گسترده
هـاي جدیـدي را بـراي    برداشت الگوي سنتی از نقش خود بسنده نکرده و انتظارات و نقش

دانسـت،  خود لحاظ کردند. در نتیجه، تفکري که برابـري میـان افـراد جامعـه را طبیعـی مـی      
.  گسترش یافت

هـا و جوامـع   هاي جنسیتی در فرهنـگ گوي تقسیم نقشجایی که، میزان تغییر در الاز آن
التی اسـت کـه   گوناگون، یکسان نبوده است، درنتیجـه هـدف ایـن پـژوهش، مطالعـه تحـو      

هاي جنسیتی، بـا آن  نتیجه گسترش نوسازي، زنان و مردان روستایی گیالن در تقسیم نقشدر
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وژیـک دنیـاي مـدرن    نیـز از تغییـرات و دسـتاوردهاي تکنول   روسـتاها  انـد. مواجهه گردیـده 
هـاي  عالوه بر ایفاي نقشهاي دور،در جوامع روستایی گیالن، زنان از زماناند. نبودهبهرهبی

هاي کشاورزي (کاشت، داشـت و  زیستی خود (نقش مادري و همسري)، همواره در فعالیت
برداشت)، نگهـداري و پـرورش نیـروي کـار، خـدمات اجتمـاعی و فرهنگـی و... حضـور         

هـاي  پرداختنـد و فعالیـت  اند، یعنی در عرصه عمومی هم بـه فعالیـت مـی   داشتهگیري چشم
جنسـیت بـه عنـوان    .ه استوري و صنعتی و تجاري، امتیازهایی مخصوص مردان نبودپیشه

ی دیگــر ایـران، در گــیالن نیــز  بنــدي اجتمــاعی، هماننـد نــواح یکـی از عوامــل مهــم طبقـه  
هـا  مح فرهنگـی کـه در ایـن بخـش    ي زنان و تسـا داشت، اما با توجه به پایگاه اقتصادرواج
بود، همینطور، همجواري جغرافیایی با بالد دیگـر و تأثیرپـذیري فرهنگـی از آنـان، بـه      رایج

هـاي مورخـان،   نسبت دیگر نواحی از شدت و حدت کمتري برخـوردار بـود. در یادداشـت   
مجـالس عـزاداري،   هـا،  شـدند کـه از مهمتـرین آن   زنان گیالن، در مجامع مختلفی دیده مـی 

هـا، بازارهـا،   ها، تکایـا، مسـاجد، مجـالس اسـتقبال از حاکمـان و فرمانروایـان، خیابـان       تعزیه
: 1389هاي عمومی، مجالس شادي و مسابقات است (پیـروزي و میرنـژاد موحـدي:   گاهتفرج

ها و مسـابقات خـاص مـردان    ). بعنوان نمونه، زنان گیالن در تماشاي بخشی از سرگرمی38
ضور داشتند؛ چنان که ظهیرالدوله به حضور زنان جهت تماشاي کُشتی گیلـه مـردي و   نیز ح

: 1384کنـد (بیگـی بروجنـی،   ه.ق اشـاره مـی  1317... جنگ در باغ مدیریه رشت، در سـال  
). تئاتر نیز از جمله هنرهایی بود که زنان بـا حضـور در عرصـه آن، بسـیاري از قیـود و      393

در اقـدامی  1303جتماع را از پـیش روي برداشـتند در سـال    سنن بازدارنده حضورشان در ا
جالب توجه، سرتیپ آیرم، فرمانده تیپ ارکان حرب گیالن، اجـازه داد زنـان بـراي تماشـاي     

). اهمیـت ایـن   10و 110: 1384تئاتر در سالن هاي نمایش حضـور یابنـد (بیگـی بروجنـی،    
ران در هیچ کدام از شهرهاي گیالن تـا  کند که بدانیم به جز تهها آن گاه مهم جلوه میفعالیت

).  165: 1381ه.ش زنان اجازه حضور در صحنه نمایش را نداشتند (خسروپناه،1310سال 
ــان در مــزارع وجــه مشــترك توصــیفات جهــانگردان از گــیالن، حضــور چشــمگیر زن

ه.ق تـالیف شـده، در ارتبـاط بـا زنـان و      372که در سال » حدود العالم«است. در کتاب برنج
ناحیت گیالن، ناحیتی آبادان و با نعمت و توانگر اسـت و کـار و   «مردان گیالنی آورده شده: 
» شـان را هـیچ کـاري نیسـت مگـر حـرب.....      شـان کننـد و مـردان   کشت و برز را همه زنان

) نیز معتقد است تقریبـاً بـه طـور کامـل،     18: 1374» (رابینو«). همچنین 202: 1354(فخرایی،
نویسد:ر عهده زنان است و میبکار کشت برنج را
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ر فصـل بـرنج اگـر کسـی بـه گـیالن       کنند. دهاي گیلک خیلی بیش از مردان کار میزن
هـا زیـر آفتـاب    زارهـا خواهـد دیـد. آن   ها را در برنجکند به هر سو نظر افکند، زنسفر

کنند و بـرنج وجین میهاي هرز را سازند، علفسوزان نشاي برنج را به مزارع منتقل می
.  برندرا می

ترین نوع کشـاورزي در ایـران دانسـته و    نیز شالیکاري را سخت(Nikitine 1329)نیکیتین 
).  79: 1389(پیروزي و میرنژاد،ترین زنان ایرانی خوانده استزنان گیالنی را سختکوش

این توصیفات نشان از پیوند کار و زندگی زنان گیالنی و مشارکت آنـان بـا مـردان ایـن     
هاي تولیدي حضـور  در اجتماع است. علیرغم این واقعیت که زنان گیالنی در فعالیتنواحی
اند و همواره شریک مردان در کار مزارع بـرنج و باغـات   گیر و مشارکت مستقیم داشتهچشم

هایشان، برخوردار نبودنـد و  اند از حقوق ناشی از فعالیتچاي و مرکبات و دامداري و... بوده
رسد در چنـد دهـه اخیـر،    کننده در خانواده و اجتماع خود داشتند. بنظر میمردان نقش تعیین

اجتماعی مدرن، موقعیت و جایگـاه  تاثیرپذیري جامعه ایران از فرایندهاي فکري، اقتصادي و
اقتصادي اجتماعی زنان را دستخوش تغییراتی بنیادین کـرده اسـت و در ایـن میـان، تقسـیم      

هایی از گیالن (که بخشـی از آن مـورد مطالعـه    در قسمتها،ها و وظایف بین جنسیتنقش
پذیري بیشتري نسبت به سایر نقاط ایـران صـورت گرفتـه و    باشد) با انعطافاین پژوهش می

هاي زنان و مردان چه در عرصه خصوصی و چه در عرصه عمومی به سمت همکـاري  نقش
نه سنگین و افرادي مـوثر در  و مشارکت پیش رفته است، در پی این امر، زنان، بعنوان یک وز

حال با توجه به مطالب گفتـه شـده، ایـن    شوند.خانه و جامعه روستایی خویش محسوب می
مطالعه مکانیسم این تغییرات، به دنبال بررسی تاثیرات نوسازي بر الگـوي تقسـیم   پژوهش با

اربـن  در روستاهاي شهرستان املش خاصه دو روستاي آزاربـن علیـا و آز  هاي جنسیتینقش
است.سفلی 

ارچوب نظريهچ. 2
گیـري و تغییـر الگـوي    توان نظریاتی که در پی تحلیل و تبیین شـکل بندي کلی میدر تقسیم

گرایانـه  گرایانـه و سـازه  هاي جنسیتی هستند را زیـر دو مجموعـه نظریـات ذات   تقسیم نقش
هـا،  از منظـر آن نماینـد و هـاي بیولوژیـک تأکیـد مـی    گرایان بر ویژگیذاتبندي نمود.دسته

هـاي  هاي ذاتی جنس مذکر و زنانگی نیز معطوف به خصیصـه مردانگی معطوف به خصیصه
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» تفـاوت طبیعـی  «محققانی که موافق مکتب فکـري  ).32: 1998ذاتی جنس مونث است (بر،
هستند، معتقدند تقسیم کـار بـین زن و مـرد مبنـاي بیولوژیـک دارد. مـردان و زنـان مطـابق         

گویـد هـم   ) مـردم شـناس مـی   Murdockکننـد. از ایـن رو مـرداك (   شان عمـل مـی  سرشت
داري و خـانواده را برعهـده گیرنـد و مـردان     که زنان مسئولیت خانـه است و هم مفیدعملی

).1396:166بیرون از خانه کار کنند (گیدنز و ساتن،
ــین ت  ــه در تبی ــانی چــون پارســونز، ک ــاوت  کارکردگرای ــار ســنتی جنســیتی تف قســیم ک

دانند،  تقسیم کـار بـر مبنـاي جـنس را بـا عبـاراتی       اسانه دو جنس را با اهمیت میشنزیست
مـادري کـردن یـا ایفـاي نقشـی      «و »شایستگی زیستی زنان براي مراقبـت از دیگـران  «چون 

کنند. این بدان معنـی اسـت کـه زنـان، قـدرت جسـمانی الزم بـراي        توجیه می» احساسپر
ز دیـد پارسـونز، خـانواده بـا     ). ا142: 1393دیگـران، بسیاري از کارهـا را ندارنـد (براتـی و   

آور کار جنسیِ روشن کـه در آن زن نقـش عـاطفی و مـرد نقـش ابـزاري دارد و نـان       تقسیم
).1396:166کند (گیدنز و ساتن،خانواده است، بهتر عمل می

ـ   یـی گراسازهاز سوي دیگر،  دگاهیـ ددنیبـا بـه چـالش کشـ    يانتقـاد یبـه عنـوان مکتب
ـ . بر اسـاس د استیاجتماعيابرساختهیتیجنسيهابر آن است که نقش،ییگراذات دگاهی
بـه زن و مـرد نسـبت    هجامعـ کیـ کـه در  ییهـا یژگـ یهـا، انتظـارات و و  نقشییگراسازه
ـ بلکه سـاخته جامعـه بـوده و در    ستندیمرد نایزن یشوند، ذاتیمداده یخیتـار نـد یفرآکی

ـ انتقال پگریبه نسل دیشکل گرفته و از نسل ).60: 1386(ذکـایی و قاراخـانی،  انـد کـرده دای
از نخستین مطالعاتی است که مدعی بود جنسیت از طریق تعامـل بـین   "گارفینکل"مطالعات 

هـا  کننده رفتار افراد است، این است که آنافراد آموخته و اجرا شود. او معتقد بود آنچه تعیین
جنسـیت و نقـش   کننـد. از نظـر گارفینکـل،    یاز چه طریقی دنیاي پیرامون خـود را درك مـ  

شـدن  گارفینکل اعتقاد داشـت زن یـا مـرد زاده   ).75: 1391(هولمز،جنسی، فرهنگ محورند 
کند، بلکه براي معرفی شدن به عنوان زن یا مـرد بایـد همـه    براي زن و مرد بودن کفایت نمی

ــه را یــاد بگیرنــد و هــر روز آن را از  ــان و مردان خــود نشــان دهنــد رفتارهــاي معمــول زن
).  377: 1382(ریتزر،

هـا  تمـام فمینیسـت  انـد.  ها نیز منتقد ادعاي بیولوژیک بودن تقسیم کـار جنسـی  فمینیست
آنهـا معتقدنـد در جامعـه    این باورند که باید فرودستی زنان را فهمید و زنان را آزاد کـرد.  بر

ناپذیري در زمینـه تخصـیص وظـایف وجـود نـدارد. بـر اسـاس        هیچ چیز طبیعی یا اجتناب
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هـا بـراي   هاي بیولوژیکی زنان درهاي مشاغل به رویشـان بسـته نیسـت بلکـه انسـان     ویژگی
رود (گیـدنز و سـاتن،  شوند که به طور فرهنگـی از آنـان انتظـار مـی    هایی اجتماعی مینقش

کـه  انـد  ل اثبـات ایـن نکتـه بـوده    دنبـا بـه  هـاي لیبـرال   فمینیستر این میان، د).167: 1396
سـازي جـنس   همگـون «و پـذیري جامعـه نتیجـه  ،هاي قابل مشاهده میـان دو جـنس  تفاوت

.است» نقشو
تقسیم کار جنسی، سـاخته و پرداختـه اجتمـاع اسـت و ربطـی بـه       آن آُکلی معتقد است 

زنانـه و مردانـه مـی خورنـد (ابـوت      هـا مهـر   هاي طبیعی دو جنس ندارد؛ یعنی شغلتفاوت
).126: 1380واالس، و

:استفاده از مفهوم بازاندیشی معتقد استنز با گید
خـانوادگی  در زندگیاقتصادي بود و پیوندهاکـه در گذشـته خـانواده واحـديدرحالی
ــیش ـــل   ب ــاهی دالی ــل اقتصــادي و گ ــه دالی ــز ب ــر چی ــر از ه ــی ت ــتراتژیک سیاس اس
هـا  فرهنـگ اکنـون تـا حـد زیـادي از بـین رفتـه و درگرفت، چنین چیزي هممیشکل

شـدن شود، چون تغییراتی که با جهـانی تر میو جوامع سنتی نیز هر روز کمتر و ضعیف
گیـدنز  عقیـده بـه گذارنـد  نقـاط جهـان تـأثیر مـی    هیش بـر همـ  بـ وکـم ،انـد در ارتباط

تــر در  خواهانهمساواترسد در بسیاري از خانوارها حرکتی به سمت روابطمینظـربـه
داري همچنان بر دوش زنان بـاقی  هرچند بار مسئولیت اکثر کارهاي خانهجریـان اسـت؛

).43- 42: 1990(گیدنز،مانده است

ي مدرن، نهاد خانواده دچار تمایز سـاختاري  در جامعه«است ) نیز معتقد 1963(اسملسر
). 40: 1388(ي.سـو،  » شده است و بسیاري از وظایف گذشته خـود را از دسـت داده اسـت   

یکی از نتایج این فرایندهاي پیچیده، پایگـاه تغییـر یابنـده زنـان اسـت کـه دیگـر بـه لحـاظ          
تــر مطیــع و زیردســت یســه بــا شــرایط گذشــته کــماقتصــادي، سیاســی و اجتمــاعی در مقا

هـاي  اي مهـم در امـر تحلیـل نقـش    شوهرانشان خواهند بود. این نوع تمایز سـاختاري نکتـه  
.جنسیتی است

مطالعاتیۀسابق. 3
هـاي  گرایی نقـش نگرش برابري«اي به نام اي، با استفاده از سنجهدر یک مطالعه مقایسه"لی"

کنگی (چینی) و آمریکـایی را بـا هـم مقایسـه کـرد.      هایی از دانشجویان هنگنمونه» جنسیتی
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هـا  ها در ارتباط بـا نگـرش جنسـیتی شـغلی کمتـر از آمریکـایی      هاي او، چینیبراساس یافته
هـا و  طلب بودند، ولی در نگرش جنسیتی خانگی در مجموع تفـاوتی بـین آمریکـایی   برابري
، امــا زنــان چینــی از ایــن نظــر بــیش از همتایــان آمریکــایی خــود،  هــا دیــده نشــدچینــی
بودند. از نظر تفاوت نگرش زنـان و مـردان در مجمـوع پـژوهش وي نشـان داد،      گرابرابري
. با وجود این، در نمونـه آمریکـایی از حیـث نگـرش     گرایی زنان بیش از مردان استبرابري

عـالوه، در نگـرش جنسـیتی    یده نشد. بهجنسیتی خانگی تفاوت چندانی بین زنان و مردان د
هـا  بـود. چانـگ از ایـن یافتـه    شغلی تفاوت زنان و مردان در هر دو فرهنگ بـه یـک میـزان    

گراي جنسـیتی، زنـدگی عمـومی را    گیرد که تغییرات اجتماعی و ایدئولوژي برابريمینتیجه
هـاي  نتدهد. در عرصه خصوصی (خانگی) سـ تأثیر قرار میبیش از زندگی خصوصی تحت

).78- 736: 1999تر هستند (لی، فرهنگی مقاوم
اي بـین نمونـه اي از زنـان    ) یک پژوهش مقایسه303- 2003:297شفیر و همکارانش (

دانشجوي آمریکـایی و اوکراینـی صـورت دادنـد و نگـرش جنسـیتی در ایـن پـژوهش بـا          
ات و ترجیحـات  هـا بـه انتظـار   گویه سنجیده شد. این گویه16نامه لیکرت متشکل از پرسش

شدند. نتیجـه حاصـل از مطالعـه    نقشی زن و مرد به خصوص در روابط اجتماعی مربوط می
تري نسـبت بـه   کارانهآنان، بیانگر این امر بود که زنان اوکراینی داراي نگرش جنسیتیِ محافظه

زنان آمریکایی بودند.
درون وابسـتگی  نـوان  عبـا  تحقیقـی  درEvertsson and Nermo)2004(نرمـو و اورتسون 

کـه رسـیدند نتیجـه ایـن متحده بـه ایاالتوسوئد مقایسه از خانگیکارتقسیموها خانواده
امـا انـد  دادهافـزایش خـانواده  درآمـد  در را شـان  مشـارکت گذشـته  سال 30در زناناگرچه

آمریکـا  کشـور  در . مـده اسـت  نیاوجـود بـه  تغییـري  کارخـانگی  تقسیمدرمردان مشارکت
اولرتبـه درنسـبی منابعسوئددرکهصورتیدراستخانگیکارانجامکننده تعیینجنسیت

درخـانگی کـار تقسـیم اجتمـاعی تبلیغـات ،راآنهـاي علـت ازیکیادامهدرکهداردقرار
د.نکنمیعنواناسکاندیناويکشورهاي

اي نگـرش نسـل جدیـد و    ) در بررسی مقایسه2011Bettencourtبتنکورت و همکاران (
هـاي جنسـیتی در نسـل    هاي جنسیتی دریافتند که نگرش به نقـش نسل قدیم نسبت به نقش

تر شده است. نکته جالب در تحقیقات آنان، این بود که در نسل جدیـد، نگـرش   جدید لیبرال
هاي جنسـیتی اسـت، در حـالی کـه در     کننده نگرش به نقشبینیپیشترین عامل سیاسی مهم
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هسـتند. همچنـین در پـژوهش دیگـري     ترین عامل نسل قدیم، مذهب و نگرش سیاسی مهم
هـاي جنسـیتی در بـین دانشـجویان کـه توسـط گلـدبرگ و        عنوان بررسی تحوالت نقـش با

هـاي اقتصـادي   نقـش ) انجام شده است، این نتیجه حاصل شد که نگرش به2012همکاران (
و خانوادگی تغییر یافته و در بین دانشجویان دختر، اشتغال مادران نقش مـوثري در تحـوالت   

هاي جنسـیتی  هاي سنتی داشته است. تحوالت در نگرش به نقشنگرشی آنها نسبت به نقش
تأثیرات متفاوتی در ابعاد مختلف زندگی همچون فرزندآوري و تقسیم جنسـیتی وظـایف در   

).42: 1393داشته است (فالحتی،منزل
هـاي جنسـیتی مـردان و    وت نگـرش هایی که مستقیماً به موضـوع تفـا  در ایران، پژوهش

باشد.بپردازند، نادر است. اما نتایج برخی از آنها به شرح زیر میزنان
حـاکی از آن اسـت کـه    » ایرانیـان هـاي ها و نگـرش پیمایش ملی ارزش«هاي طرح یافته

یران مشاغل فنـی، راننـدگی تاکسـی و اتوبـوس و ریاسـت جمهـوري عمـدتاً        نظر مردم ااز
درصـد پاسـخگویان بـا اشـتغال     56و 69،77مشاغلی مردانه هستند، به طوري که به ترتیب 

به کار زنان در این مشاغل مخالف بوده اند. در عین حال نسبت زنانی که با تصدي زنـان در  
درصد کمتر از مردان است. با وجود این، نزدیـک  10تا 5اند حدود این مشاغل مخالف بوده

داري اسـت و نبایـد   ها خانـه وظیفه زن«درصد) پاسخگویان با این عبارت که 72سه چهارم (
انـد در بـین زنـان و    نسبت کسانی که با عبارت فوق مخـالف بـوده  ». بیرون از خانه کار کنند

). 63- 72: 1382ي ملــی،هــاطــرحدرصــد بــود (دفتــر 64درصــد و 81مــردان بــه ترتیــب 
ــه ــنب ــه ای ــن یافت ــب ای ــان دارا  ترتی ــه زن ــت ک ــاکی از آن اس ــا ح ــیتی  ه ــرش جنس ي نگ

بودند.تريطلبانهبرابري
ــات   ــات و تحقیق ــز مطالع ــژوهش مرک ــایج پ ــه بخــش  نت ــاکی از آن اســت ک ــان ح زن

اي از زنان به تقسیم کار جنسیتی سـنتی مبتنـی بـر تفـوق و اولویـت مـردان در       مالحظهقابل
گـو  درصد از زنـان پاسـخ  68طوري که هاي اقتصادي، گرایش دارند، بهمندي از فرصترهبه

درصد از آنـان بـراي   47هاي شغلی باید به مردان واگذار شود و فقط معتقد بودند که فرصت
خود حق انتخاب شغل قائل بودند (گزارش طرح نیازسنجی اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی   

).35: 1382زنان کشور،
آبـاد  و اجتماعی زنان در روستاهاي قاسمهاي زیستی، فرهنگی پژوهشی پیرامون نقشدر

هاي زنان در نظام خانواده، در ارتباط با همسر و فرزندان، در نظام کلـی اجتمـاع   گیالن، نقش
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وهش، بیانگر ایـن موضـوع اسـت کـه     مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج بدست آمده از این پژ
افیایی (قـرار گـرفتن در بـین کـوه     از شرایط ویژه زیست محیطی و جغردلیل برخورداريبه
شود. زیـرا در  هاي اعضاي خود اعمال میاي در تعیین فعالیتدریا) این منطقه، الگوي ویژهو

ر تقسـیم کـار جنسـی از تولیـد     این منطقه آنچه اصل است تولیـد اسـت و فرهنـگ مـردم د    
کننـده فعالیـت   این جامعه جبر زیست محیطی تعیینتوان گفت درکند، بنابراین میمیتبعیت

).1371اعضاي جامعه است (محب حسینی: 
هـاي یـک پـژوهش پیمایشـی     ي که برگرفته از یافتها) در مقاله70- 1383:81عبدالهیان (
ها را بـا اسـتفاده   کند تا تفاوت نگرش جنسیتی نسلهاي نسلی است، تالش میدرباره تفاوت

هـاي ایـن   هاي سنی، جنسی و طبقاتی تبیین کند. یافتـه با توجه به تفاوتاز یک مدل تحلیلی
هـاي جنسـیتی   هـاي مربـوط بـه نگـرش    پژوهش حاکی از آن است که موافقت زنان با گویه

درصد بیش از مردان است. با وجود ایـن، حـدود نیمـی از زنـان بـا      20طلبانه حدود برابري
انـد.  هاي شغلی و سیاسی موافق بـوده ن در عرصهتقسیم کار مبتنی بر اولویت و رحجان مردا

هـاي  دهـد کـه تفـاوت زنـان و مـردان در نگـرش      هاي این پژوهش نشان مـی چنین یافتههم
) و 46- 30ساله) بیش از گروه هاي سـنی میـانی (  29- 13هاي سنی پایین (جنسیتی در گروه

سنی بـاالتر داراري نگـرش   هاي ساله) است. یعنی، زنان و مردان متعلق به گروه82- 47باال (
آمیزتـر اسـت.   ترهـا تبعـیض  جـوان تري هستند و نگرش آنها در مقایسه باجنسیتی یکدست

هـاي جنسـیتی سـنتی    هاي سنی باالتر بیشتر پذیراي نقشعبارت دیگر، زنان متعلق به گروهبه
مبتنی بر اولویت مردان هستند.

ردانگـی در اقـوام اسـتان گـیالن     یعقوبی به بررسی تطبیقی فرهنگ مدر پژوهش دیگري، 
می) در اسـتان گـیالن را مشـخص    هـاي مردانگـی (درون قـومی و بـین قـو     گونهپرداخته و

است. نکته مهمی که در این پژوهش آمده این است که؛ از نظر بین قـومی نیـز، مـردان    کرده
ردانگـی را  رسند. آنهـا م گیلک در مقایسه با مردان اقوام تالش، ترك و کرد متفاوت به نظر می

نه بر اساس قدرت و توان بدنی، بلکه در قالب عقالنیت و رفتار مالیـم، تـوأم بـا مهربـانی و     
نتـایج  دهند.مساعدت در خانواده و موفقیت در امور اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی نشان می

مـدرن،  - هاي متعـددي از مردانگـی سـنتی، سـنتی     گونهات او بیانگر این امر است کهتحقیق
هـا، مردانگـی   و نامتمایز در استان گیالن وجود دارد در نتیجه برخالف منطق فمینیستمدرن
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ــم    ــه ه ــتند بلک ــالف نیس ــب مخ ــانگی دو قط ــر و زن ــان در ه ــود دارد زم ــنس وج دو ج
.  )1390:5(یعقوبی،

در هـاي جنسـیتی   طور کلی پیشینه پژوهشی بیانگر این موضوع است که الگوي نقـش هب
شده و این امر نه تنهـا بـر ابعـاد زنـدگی فـردي بلکـه بـر زنـدگی         ، دچار تحول اکثر جوامع

اجتماعی و خانوادگی نیز تاثیر دارد.  

شناسیروش. 4
هـا بـه تقسـیم    هـا و ارزش هاي جنسیتی با پنج شاخص ( نگرشدر این پژوهش متغیر نقش

هـاي  کلیشـه ی،تی) جنسيریپذ(جامعهتیهو،هاي جنسیتی در منزلهاي جنسیتی، نقشنقش
سـنجیده شـده اسـت.    ) و هر شاخص با چندین گویهجنسیتی و ساختار قدرت در خانواده

سـاله،  56- 36سـاله،  35- 15چنین متغیر جنس (زن و مرد) و سن، در سـه گـروه سـنی    هم
بندي شده است.ساله به باال دسته57و

مهمتـرین عامـل   با توجه به مطالعات انجام شده و نیز بـا عنایـت بـه موضـوع پـژوهش،     
هاي جنسیتی، نوسازي و ورود مدرنیته به جوامـع روسـتایی   تاثیرگذار در الگوي تقسیم نقش

در نظر گرفته شده است. این پژوهش الگوي نوسازي را در چهار بعـد اجتمـاعی، فرهنگـی،    
یــن ابعــاد بــر یکــدیگر تــأثیر سیاســی و اقتصــادي مــورد بررســی قــرار داده اســت. تمــام ا

. در بعد اجتماعیِ نوسازي، نوع و بعد خـانواده و همچنـین سـاختار قـدرت در     دارندمتقابل
دسترسـی زنـان بـه منـابع و     خانواده مورد مطالعه قرار گرفته شده است. در بعـد اقتصـادي،   

هاي مادي، تغییر در تقسیم کار زنان و مردان، سهیم شـدن زنـان در درآمـد خـانواده و     دارایی
عـد دیگـري از نوسـازي، بعـد     هاي اقتصادي خـانواده بررسـی شـده اسـت. ب    گیريتصمیم

هـاي جنسـیتی و   هـا و هنجارهـا، تغییـر در کلیشـه    تغییـر در ارزش است که شـامل فرهنگی
سـازي کـه در پـژوهش حاضـر بررسـی      آخـرین بعـد نو  هاي ارتباطی است.گسترش رسانه

هـاي سیاسـی،   زنـان در فعالیـت  مشارکت در این بعد نیز،، نوسازي سیاسی است. استشده
تأسیس نهادهاي جدید مانند شوراي روستا و میزان همکاري مردم با آنها مورد بررسـی قـرار   

گرفته است.  
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مدل تحلیلی تحقیق. 1شکل

پرسشـنامه  طالعـات،  ابـزار گـردآوري ا  روش پیمایشی بهـره بـرده و   پژوهش حاضر، از 
سـال بـه بـاالي روسـتاهاي     15اسـت. جامعـه آمـاري پـژوهش، کلیـه زنـان و مـردان        بوده

جمعیـت کـل روسـتاهاي    1395باشند. طبق آخـرین آمـار، در سـال    علیا و سفلی میآزاربن
. براي بـرآورد حجـم نمونـه بـا     2نفر است240نفر و جمعیت آزاربن سفلی386آزاربن علیا 

نفـر از  227امعه آماري، از فرمول کوکران استفاده شـده اسـت و   داشتن حجم کل جدراختیار
ازي درونـی مفـاهیم و متغیرهـاي    انـد. همسـ  دو جنس زن و مرد، مورد پرسش قـرار گرفتـه  

اي این تحقیق که ضریب آلفاي کرونبـاخ مبـین آن اسـت، نسـبتاً بـاال اسـت و در       گویهچند
جدول زیر نمایش داده شده است.

الگوهـــاي 
هاينقش

جنسیتی

ــد  بعــــ
فرهنگی

بعد 
اجتماعی

تغییر در ارزش ها و هنجارها)1
هاي جنسیتیتغییر در کلیشه)2
ارتباطیهاي ) گسترش رسانه3

فرایند 
نوسازي

پـــذیري هویـــت (جامعـــه
جنسیتی)

کلیشه هاي جنسیتی

ساختار قدرت در خانواده

ــش ــیتینقــ ــاي جنســ هــ
هاي خانگی)(نقش

هاي جنسیتیها و ارزشنگرش

هاي سنیگروه

جنس

ساله15-35)1
ساله36-56)2
سال به باال57) 3

)زن1
)مرد2

بعد 
اقتصادي

سیاسیبعد

دسترسی زنان به منابع و دارایـی هـاي   )1
ـیم کـار   2،مادي زنـان و  ) تغییر در تقس
سهیم شـدن زنـان در درآمـد    )3،مردان

سهیم شدن زنان در تصـمیم  )4،خانواده
گیري هاي اقتصادي خانواده

هـاي  زنان در فعالیتمشارکت)1
سیاسی

) ورود ارگان هاي دولتی2
تأسیس نهادهاي جدید)3

-نـــوع خـــانواده (گســـترده  )1
در ) ســاختار قــدرت 2،اي)هســته

ــاالر  ــانواده (مردس ــاالر-خ -زن س
ــه) ــار )3،برابرگرایان نگــرش و رفت

نگـرش  )4،باروري و فرزند آوري
به تحصیالت زنان و مردان
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هاي مختلفضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي شاخص.1جدول

(a)ضریب متغیر

85/0ها به نقش جنسیتیها و نگرشارزش
76/0هاي زنانه و مردانه در خانهنقش

74/0هویت (جامعه پذیري) جنسیتی
71/0هاي جنستیکلیشه

62/0ساختار قدرت در خانواده
75/0نوسازي فرهنگی

81/0اقتصادينوسازي 
72/0نوسازي سیاسی
75/0نوسازي اجتماعی

ي پژوهشهایافته. 5
هاي توصیفییافته1.5

تـر  ساله قـرار دارنـد. بـیش   56تا 36درصد در گروه سنی 42از کل جمعیت نمونه، بیش از 
تحقیـق،  اند. از کل نمونـه سال قرار گرفته35- 15درصد پاسخگویان نیز، در گروه سنی 40از

اند.نفر) زن بوده125درصد دیگر (55نفر) مرد و102درصد (44
درصـد حجـم نمونـه،    68نفر از پاسخگویان یعنی 155هاي بدست آمده، بر اساس یافته

متأهل بودند. بیشترین انباشتگی و تجمـع نمونـه از حیـث تحصـیل در دو گـروه ابتـدائی و       
درصد حجم نمونه در هر گروه وجـود دارد  34ز سیکل و همچنین متوسط و دیپلم، با بیش ا

ارشـد و دکتـري   قـه کارشناسـی  تـرین تجمـع در مقطـع تحصـیالت دانشـگاهی در طب     و کم
. از آنجایی که درصد باالیی از جمعیت نمونه ما در این پـژوهش متعلـق بـه    شودمیمشاهده

انــد، باشــد و معمــوالً افــراد در ایــن ســن در حــال تحصــیلســال مــی35- 15گــروه ســنی 
.  رسد که آمار کسانی که تحصیالت عالیه دارند، در این دو روستا پائین استمینظرهب

انـد و بیشـترین جمعیـت    هاي شغلی به شش گروه تقسـیم شـده  افراد بر اساس وضعیت
درصد) قرار دارند. کمترین تجمع نمونـه در دسـته مشـاغل آزاد    25دار (نمونه در دسته خانه

ستفروشی، بنائی و کارهاي خـدماتی و ..) وجـود دارنـد. بیشـترین تجمـع      (کارهایی مانند: د
ــین  ــدي ب ــروه درآم ــه در دو گ ــا 500نمون ــزار ت ــون و 1ه ــا 1میلی ــون ت ــون و 1میلی میلی
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تـرین جمعیـت   درصد از حجم نمونه قرار دارند و کم5/32تومان، که هر گروه با  هزار500
تومان قرار دارند.هزار500نمونه نیز در گروه درآمدي کمتر از 

کننـد. یعنـی   درصد افراد بصـورت مسـتقل زنـدگی مـی    85از نظر نوع خانواده، بیش از 
شـان  خانواده گسترده در این روستا بطور چشمگیري کم شده است و معمـوالً افـراد تـرجیح   

نفـره  3ها، در گروه باشد. بیشتر خانوادهبر زندگی مستقل و با همسر و فرزندان مجردشان می
ــدود  ــانگر     30(ح ــئله بی ــن مس ــد، ای ــرار دارن ــد)، ق ــایین در   درص ــدآوري پ ــرخ فرزن ن

باشد.میروستادو

توزیع پاسخگویان بر حسب سن، جنس، وضعیت تأهل، تحصیالت و شغل.2جدول
درصدفراوانیمتغیر

رده سنی

911/40سال35تا 15
963/42سال56تا 36
406/17سال به باال57

2270/100کل

12506/55زنجنسیت
10293/44مرد

وضعیت 
تأهل

6375/27مجرد (هرکز ازدواج نکرده)
950/3مجرد (بدون همسر)

15528/68متاهل

تحصیالت

2645/11بی سواد
7836/34ابتدائی و سیکل
7836/34متوسطه و دیپلم

4106/18کاردانی و کارشناسی
476/1و دکتريکارشناسی ارشد 

شغل

5478/23بیکار (و در حال تحصیل )
5855/25دارخانه

3918/17کشاورز
2296/9کارمند (بازنشسته)

1560/6آزاد
33918/17سایر(دو شغله)

19302/85مستقلنوع خانواده
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3353/14با خانواده همسر (یا خانواده پدري یا مادري)
144/0پاسخبی

هاي تحلیلییافته2.5
هاي جنسیتی، در دو جنس و سه گروه سنی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت،      الگوي نقش

هاي جنسیتی در رابطه با سـن بـه تفکیـک سـه گـروه سـنی       هاي متغیر الگوي نقششاخص
وسیله آزمون تحلیل واریانس تک متغیره بررسی شده است.  هب

هاي جنسیتیهاي الگوي تقسیم نقشگویان برحسب شاخصتوزیع میانگین پاسخ. 3جدول
به تفکیک گروه سنی

گروه هاي شاخص
انحراف میانگینتعدادسنی

معیار

آزمون تحلیل 
واریانس یک طرفه

One-Way
ANOVA

Fمعناداري

الگ
ش هاي جنسیتی

وي تقسیم نق

ها ها و نگرشارزش- 1
هاي نسبت به نقش
جنسیتی

15 -358845/8374/12
95/1145/0 36 -569260/8383/12

3894/8761/11به باال57

نقش هاي زنانه و - 2
مردانه در منزل

15 -359160/2730/7
24/1289/0 36 -569504/2935/7

4055/2977/8به باال57

هویت - 3
پذیري) (جامعه

جنسیتی

15 -358983/6090/6
115/0891/0 36 -569623/6156/8

4052/6163/9به باال57

هاي جنسیتیکلیشه- 4
15 -359008/2881/4

396/0674/0 36 -569250/2806/5
3989/2890/4به باال57

ساختار قدرت در - 5
خانواده

15 -358845/8374/12
95/1145/0 36 -569260/8383/12

3894/8761/11به باال57
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هـا و  هـاي سـنی مختلـف، ارزش   باتوجه به نتایج بدست آمده از جدول فـوق، در گـروه  
هاي جنسیتی چندان تفاوتی بـا هـم ندارنـد. بنـابراین نگـرش افـراد       ها نسبت به نقشنگرش

تـري  الرانهتـر و مردسـا  نسبت به جوانان پاسخگو، جنسـیتی هاي زنانه و مردانه مسن به نقش
نبوده و تفاوت فاحشی از لحاظ نگرش بین افراد در سنین مختلف وجود نـدارد. ایـن همـان    

هاي مختلف سـنی  شود و نشان از نزدیکی گروهخاصی است که در این مناطق دیده مینکته
رسـد، حتـی افـراد مسـن ایـن      هاي جنسیتی دارد. بنظر مـی هایشان نسبت به نقشدر دیدگاه

زیسـتند  با توجه به اینکه در دوره پدرساالري و برتري جنش مذکر  به مونث مـی جامعه نیز، 
اند و نگرشی نزدیـک بـه افـراد جـوان     هایشان تغییراتی ایجاد کردهها و نگرشنیز، در دیدگاه

هـاي زنانـه و مردانـه در    جامعه مورد نظر، دارند. همچنین از لحاظ رفتاري، براي ایفاي نقش
هـاي  سنی مختلف در حال حاضر، تفـاوت وجـود نـدارد. همـان نقـش     هايخانه، بین گروه

هـاي  همانطور که براي نسل جوان این جامعه  تعریف شده است، براي گـروه مردانه و زنانه
تر نیز به همین صورت است.سنی مسن

هاي جنسیتی نیز مشخص شـد، تفـاوتی   در برسی سومین شاخص از الگوي تقسیم نقش
در واقع مجموعه انتظارات دربـاره  اد مسن نسبت به جوانان وجود ندارد.پذیري افردر جامعه

هـا  شـود، در بـین همـه گـروه    رفتاري که براي افراد هر جنس (زن و مرد) مناسب تلقی مـی 
هـاي مختلـف   هاي جنسیتی در بین گروههمچنین تفاوت میانگین نمره کلیشهسان است.یک

هـاي زنانـه و   که بعنوان مثال مردان نسبت به نقـش دار نبوده است، اینگونه نیستسنی، معنی
تـوان  س نتـایج بدسـت آمـده، مـی    تر بیندیشند و بالعکس. در واقع بـر اسـا  ايمردانه، کلیشه

هاي جنسـیتی بـر اسـاس برتـري مـردان بـر زنـان        شد در این جامعه حاکمیت کلیشهمدعی
رنگ است.کم

بـود کـه نتـایج بدسـت آمـده      ادهآخرین شاخص مورد بررسی، ساختار قدرت در خـانو 
هماننـد هـم اسـت.    سـاختار قـدرت در خـانواده   در سه گروه سنی مورد بررسـی، دادنشان
هـاي  گیـري دهنـده قـدرت بیشـتر آنـان در تصـمیم     معنا که مسـن بـودن افـراد نشـان    بدین

نیست.خانواده
ختلـف  در کل، نتایج بدست آمده بیانگر این امر است که، نظرات پاسخگویان در سـنین م 

نــه تنهــا هــاي جنســیتی، بــه هــم نزدیــک اســت وهــاي الگــوي نقــشاز لحــاظ شــاخص
هـاي  طلبی در حرکت است. این نوع نگرش، کلیشـه نیست بلکه به سوي برابريمردساالرانه
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جنسیتی که در جامعه ایرانـی رواج دارد، در هـم شکسـته و تعریـف جدیـدي از زنـانگی و       
هـاي زنـان همچـون مـردان     انـایی مع مورد مطالعـه بـه تو  مردانگی ارائه داده است. افراد جوا

دارند و همین مسئله باعث شده است زنان این جوامع نیز جایگاه مهمـی در خـانواده و   باور
جنسـیتی کـه مـردان را برتـر از     آمیـز  هـاي تبعـیض  وارهشـان داشـته باشـند و طـرح    اجتماع

هایی که روزگـاري  است. نابرابريدانسته، در این جامعه بطور چشمگیري کمرنگ شده زنان
شد، در حال حاضر پایگاه خود را در ذهن و فکر زنان و مـردان ایـن   ذاتی و طبیعی تلقی می

جوامع تقریبا از دست داده است.

هاي جنسیتیهاي الگوي تقسیم نقشگویان در مورد شاخصتوزیع میانگین پاسخ.4جدول 
ها) به تفکیک جنسها و نگرش(ارزش

شاخص

انحراف میانگینتعدادجنسیت
معیار

دو نمونه مستقلtآزمون
الگوي تقسیم 
نقش هاي 

جنسیتی
t

درجه 
تفاوت معناداريآزادي

میانگین

ها و ارزش
ها نسبت نگرش
جنسیتیبه نقش

12015/8198/11زن
241/4 -21600/099/6 - 9815/8826/12مرد

هاي زنانه ونقش
مردانه در منزل

12533/326/51958/922400/046/8زن
10187/2315/6مرد

هویت 
پذیري) (جامعه

جنسیتی

12468/5890/7زن
287/5 -22300/044/5 - 10112/6439/7مرد

هاي کلیشه
جنسیتی

12479/2875/4زن
354/121917/0901/0

9789/2711/5مرد
ساختار قدرت در 

خانواده
12238/3697/9زن

894/121807/066/2
9872/3382/10مرد

، هاي جنسیتی با متغیـر جنسـیت  الگوي تقسیم نقشهاي نتایج حاصل از آزمون شاخص
هایی که زنـان  هایشان، نقشبر نگرش و ارزشزن یا مرد بودن افراد، نشان از این امر دارد که

تاثیرگـذار  پـذیري جنسـیتی آنـان،    گیرنـد و همینطـور جامعـه   و مردان در خانه برعهـده مـی  
است. با توجه به نتایج بدست آمده؛ در این مناطق، همچنان الگوي تقسیم کـار جنسـیِ   بوده
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سنتی در خانه، که زنان مسئول اداره امور خانـه و نگهـداري از فرزنـدان و پخـت و پـز و ...     
پاسخگو اسـت. امـا از   داند، وجود دارد و این دیدگاه در بین زنان پاسخگو، بیش از مردانمی

گـو  هـا، در مـردان پاسـخ   پذیري جنسیتی، الگو تقسیم جنسـیتی نقـش  لحاظ نگرش و جامعه
هاي جنسـیتی رایـج و   کلیشهبراز سوي دیگر، جنسیت افراد از زنان نهادینه شده است.بیش
در تفـاوتی  کـه این امر بدین معناست چنین ساختار قدرت در خانواده تاثیر نداشته است. هم

رایـج و صـفات مردانـه و زنانـه     هـاي جنسـیتی   باورهاي زنـان و مـردان نسـبت بـه کلیشـه     
که جنسیت افراد بر ساختار قدرت آنان در خانواده نیز تاثیري نداشـته  ندارد. از آنجاییوجود

و مشارکت زنان در اتخاذ امور اساسـی خـانواده، ماننـد مسـکن و چگـونگی هزینـه منـزل،        
هـاي مربـوط بـه    گیـري نابراین هرچند، الگوهاي مردساالري در تصـمیم ب، افزایش یافته است

توان مدعی شد که هرم قـدرت مـردان   خانواده در این جوامع، بطور کامل از بین نرفته اما می
.به سوي افقی شدن در حال تغییر است

تحلیل واریانس تک متغیره الگوي نقش جنسیتی.5جدول 
تحلیل واریانس دو طرفهآزمون

آزمون لونانحراف معیارمیانگینتعدادمتغیر مستقلشاخص
Fمعناداري

ش
ي نق

گو
ال

یتی
جنس

ي 
ها

سن

تا 15
35

6048/23288/19زن

688/0633/0

300/23496/16دمر
تا36

56
4409/23518/14زن
4526/23277/12مرد

به 57
باال

1915/24106/15زن
2065/23475/14مرد

جنس
12375/23444/17زن
9531/23350/14مرد
21812/23421/16کل

) و مـردان  75/234، میانگین نمره الگوي نقش جنسیتی در زنان (5بر اساس نتایج جدول
هـاي  ) تفاوت ناچیزي دارد. همچنین میانگین نمـره الگـوي نقـش جنسـیتی در رده    31/233(

سنی گوناگون نیز تفاوت اندکی دارد.  
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هاي جنسیتیاجتماعی و نمره الگوي نقش- بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادي.6جدول

متغیر مستقل
متغیر وابسته

اجتماعی- پایگاه اقتصادي

تعدادسطح معنادارينمره همبستگی پیرسون
005/0203- 597/0الگوي نقش هاي جنسیتی

اجتمـاعی  - پایگـاه اقتصـادي  بعدي که در این پژوهش مورد بررسی قـرار گرفـت،  متغیر 
) است که به عنوان ترکیبی از سه شـاخص تحصـیالت، شـغل و درآمـد، بدسـت      6(جدول 

پایگـاه  بـین دو متغییـر  مشـخص شـد   بـا اسـتفاده از آزمـون پیرسـون    آمده است و در پایان
تی رابطــه معنــادار و معکوســی یهــاي جنســو الگــوي تقســیم نقــشاقتصــادي و اجتمــاعی

ــاالتري برخوردارنــد،  دارد. در واقــع افــراديوجــود کــه از پایگــاه اقتصــادي و اجتمــاعی ب
تر، دارند. در مورد علت این امـر  تري نسبت به افراد در پایگاه پایینطلبانههاي برابري نگرش

بیشـتر بـودن درآمـد و    توان این گمانه را مطرح کرد که افراد در پایگاه باالتري بـه خـاطر  می
تحصیالتشان و نوع خرده فرهنگ خاصی که بـه آن تعلـق دارنـد، بـیش از سـایر اقشـار بـه        

هاي جنسیتی گرایش دارند.گرایی در تقسیم نقشداري از حقوق زنان و برابريطرف

هاي جنسیتیهاي الگوي تقسیم نقشبررسی رابطه بین نوسازي فرهنگی با شاخص.7جدول

مستقلمتغیر 
متغیر وابسته

نوسازي فرهنگی
تعدادسطح معناداريهمبستگی پیرسون

355/0020/0225هاي جنسیتیها به تقسیم نقشها و نگرشارزش
566/0012/0226هاي زنانه و مردانه در منزلنقش

096/0153/0225پذیري) جنسیتیهویت (جامعه
004/0954/0222هاي جنسیتیکلیشه

533/0224- 042/0ساختار قدرت در خانواده

به منظور بررسی فرضیه اصلی پژوهش، رابطـه بـین ابعـاد نوسـازي و تغییـرات الگـوي       
بـا سـه شـاخص    فرهنگیسنجیده شده است. نوسازي در بعدنیزهاي جنسیتیتقسیم نقش

هـاي  هـا و نگـرش  ). ایـن بعـد از نوسـازي، بـر ارزش    7مورد بررسی قرار گرفـت (جـدول   
هـا در خانـه   شـدن نقـش  هاي جنسـیتی و همینطـور بـر جنسـیتی    گویان نسبت به نقشپاسخ

تاثیرگذار بوده است. در جامعه مـورد مطالعـه، گسـترش ارتباطـات بـا شـهرهاي اطـراف و        
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چنـین  ها و باورهـاي سـنتی افـراد و هـم    معی منجر به تغییر ارزشهاي جمندي از رسانهبهره
رسـد  هاي جنسیتی گردیده است. از سوي دیگر، بنظـر مـی  رفتار پاسخگویان در تقسیم نقش

گیريِ و بازتولید افکار و عقایـد  نوسازي فرهنگی در این جوامع، چندان تاثیري بر نحوه شکل
تقسیم قـدرت در خـانواده نداشـته اسـت. بنـابراین      اي جنسیتی افراد و همچنین نحوه کلیشه

هاي جنسیتی شد و این تـاثیرات  نمی توان مدعی تاثیر کامل نوسازي فرهنگی بر تقسیم نقش
هـاي جنسـیتی در حـال رخ دادن اسـت و     هاي افراد نسبت به تقسیم نقشتر در دیدگاهبیش

کن نماید.اي جنسیتی را بطور کامل ریشهنتوانسته افکار و عقاید کلیشه

هاي جنسیتیهاي الگوي تقسیم نقشبررسی رابطه بین نوسازي اجتماعی و شاخص.8جدول

متغیر مستقل

متغیر وابسته

نوسازي اجتماعی
بعد خانوادهنوع خانواده

کاي 
اسکوئر

درجه 
آزادي

سطح 
معناداري

آزمون 
سطح پیرسوناتا

تعدادمعناداري

ها به و نگرشارزش
648/5750213/0011/0021/0751/0224تقسیم نقش جنسیتی

هاي زنانه و مردانه در نقش
573/2233914/033/0077/0252/0225منزل

پذیري) هویت (جامعه
827/4638154/0242/0477/0008/0224جنسیتی

026/0220- 551/3725051/0396/0350/0هاي جنسیتیکلیشه
118/0223- 830/2828421/0003/0105/0ساختار قدرت در خانواده

نوع خـانواده و بعـد  است که با دو شاخص اجتماعیبعد دیگري از نوسازي، نوسازي
اي یـا گسـترده بـودن و    هسـته ) نشـان داد،  8سنجیده شد. نتایج بدسـت آمـده (جـدول    آن

هـاي  هاي آنها به نقشها و ارزشهمینطور تعداد افراد خانواده پاسخگویان، ارتباطی با نگرش
واقـع  درت در خانواده آنان، ندارد و درنه و مردانه در منزل و ساختار قهاي زناجنسیتی، نقش

گیــري در ي تصــمیمیافتــهالگــوي ســاختعقایــد و رفتــار و کننــده ایــن موضــوع، تعیــین
نیست.خانواده

و  مجموعه انتظاراتی کـه بـراي   اي یا گسترده بودن خانواده افراد با هویت جنسیتیهسته
، نیز ارتباطی ندارد. ولـی کـم جمعیـت یـا پرجمعیـت بـودن       شودهر جنس مناسب تلقی می
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خانواده پاسخگویان بر هویت جنسیتی آنان تاثیرگذار بوده است یعنی بعـد خـانواده فـرد بـر     
یـا مـرد بـودن یـا زن و مـرد شـدن       کننـده بـراي زن   هاي فرهنگی و جنسـیتی شیوهپذیرش 

دارد.نقش
جتماعی ( هم از لحـاظ نـوع و هـم    نوسازي اهاي جنسیتی که تنها بعدي از الگوي نقش

هاي جنسیتی است، بدین معنا که عقایـد و  لحاظ بعد خانواده) بر آن تاثیرگذار بوده، کلیشهاز
هـاي  اي متفـاوت بـا خـانواده   هـاي هسـته  هـاي جنسـیتی در خـانواده   افکار قـالبی و کلیشـه  

یز، رابطه معنادار و معکـوس  هاي جنسیتی ناست. همینطور، بین بعد خانواده و کلیشهگسترده
هـاي جنسـیتی کـاهش    ار، کلیشـه وجود دارد. بعبارت دیگر با بیشتر شدن تعداد افـراد خـانو  

است.یافته
توان مـدعی شـد کـه بیشـترین تـاثیر نوسـازي اجتمـاعی در کمرنـگ شـدن          بنابراین می

هـاي  نقـش ور کامل در الگـوي هاي جنسیتی بوده است و نتوانسته بطباورهاي قالبی و کلیشه
تغییراتی ایجاد نماید.جنسیتی

هاي الگوي تقسیم نقش جنسیتیبررسی رابطه بین نوسازي اقتصادي با شاخص.9جدول

متغیر مستقل

متغیر وابسته

نوسازي اقتصادي
هاي گیريسهیم شدن زنان درتصمیم
اقتصادي خانواده

سهیم شدن زنان در دارایی هاي 
خانواده

همبستگی 
پیرسون

سطح 
همبستگی تعدادمعناداري

اسپیرمن
سطح 

تعدادمعناداري

ها به تقسیم ها و ارزشنگرش
00/0226235/004/0222- 642/0هاي جنسیتینقش

008/0223- 106/0110/0227578/0هاي زنانه و مردانه در منزلنقش

034/0609/0226446/0029/0222پذیري) جنسیتیهویت (جامعه

038/0218- 344/0033/0222341/0هاي جنسیتیهکلیش
610/000/0225761/0009/0221ساختار قدرت در خانواده

هـاي  گیـري بـا دو شـاخص سـهیم شـدن زنـان در تصـمیم      اقتصـادي، نوسازي در بعد
ها و منابع مادي خـانواده سـنجیده شـده اسـت     اقتصادي خانواده، سهیم شدن زنان در دارایی

).9(طبق جدول 
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هـاي اقتصـادي   گیـري نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مشارکت زنان در تصـمیم 
هاي جنسیتی، مـوثر و بـر افکـار و    هاي افراد در ارتباط با نقشها و ارزشخانواده، بر نگرش

گیـري  هاي جنسیتی تاثیرگذار اسـت. همچنـین، سـهم زنـان در تصـمیم     عقاید قالبی و کلیشه
یر جایگاه آنان در ساختار قدرت خانواده، تاثیر است. از سوي دیگـر،  اقتصادي خانواده بر تغی

هاي خانگی زنانـه و  هاي اقتصادي خانواده، بر دو بعد نقشگیريسهیم شدن زنان در تصمیم
پذیري جنسیتی افراد تاثیرگذار نیست. بـه عبـارت دیگـر، مشـارکت زنـان در      مردانه و جامعه

هاي زنانه و مردانـه تعریـف شـده در    از بین رفتن نقشهاي اقتصادي، به معنايگیريتصمیم
کــه بــراي هــر جــنس مناســب     منــزل بــراي دو جــنس و انتظــارات و رفتارهــایی    

باشد.نمیشده،تلقی
هـا و منـابع مـادي    دومین شاخص از متغیر نوسازي اقتصادي، سهیم شدن زنان در دارایی

هـاي خـانواده و   ن زنـان در دارایـی  خانواده است. نتایج بدست آمده نشان داد، بین سهیم شد
هاي جنسـیتی رابطـه وجـود دارد. بعبـارتی، سـهیم شـدن زنـان در        ها نسبت به نقشنگرش

ــی ــرش  دارای ــی در نگ ــب تغییرات ــانواده، موج ــاي خ ــ  ه ــیم نق ــه تقس ــان ب ــاي شهایش ه
هـاي زنانـه   گردد. از سوي دیگر، سهیم شدن زنان در منابع مادي خانواده با نقشمیجنسیتی

کننـد، رابطـه معکـوس دارد، یعنـی هرچقـدر سـهم زنـان در        اي که در منزل ایفا میردانهو م
هـایی کـه از قبـل بـراي زنـان و      هاي خانواده افزایش یابد، در عمل، میزان ایفاي نقشدارایی

هاي خانواده بـر نـوع   شود. همچنین، سهیم شدن زنان در داراییمردان تعریف شده، کمتر می
هـاي جنسـیتی و   شان از زنانگی و مردانگـی و  بـاور بـه کلیشـه    د و تعریفپذیري افراجامعه

هـاي  اي معکوس بین سهم زنـان در دارایـی  گذار است، اما رابطهساختار قدرت خانواده تاثیر
هـاي  هاي جنسیتی وجود دارد و هـر چقـدر سـهم زنـان در دارایـی     خانواده با باور به کلیشه

گردد و نقش زنان در سـاختار  تر میهاي جنسیتی کمرنگیشهخانواده افزایش یابد، باور به کل
د.شوتر میقدرت خانواده برجسته

ــده، بنظــر مــی   ــایج بدســت آم ــه نت ــا توجــه ب ــابراین ب ــان در  بن رســد اینکــه صــرفاً زن
مــالً در منــابع مــادي خــانواده هــاي اقتصــادي مشــارکت داشــته باشــند و عگیــريتصــمیم

انگی کـه از گذشـته بـراي زنـان تعریـف شـده اسـت،        هایی خنباشند، به کاهش نقشسهیم
انجامد.نمی
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هاي الگوي تقسیم نقش جنسیتیسیاسی و  شاخصبررسی رابطه بین نوسازي.10جدول

متغیر مستقل

متغیر وابسته

نوسازي سیاسی
داشتن پست سیاسی یا اجرایی 

مشارکت سیاسی افرادزنان

همبستگی 
پیرسون

سطح 
همبستگی تعدادمعناداري

پیرسون
سطح 

تعدادمعناداري

هاي ها به نقشها و نگرشارزش
042/0226- 036/0226398/0- 042/0جنسیتی

066/0322/0227046/0486/0227هاي زنانه و مردانه در منزلنقش
00/0226- 030/0226531/0- 44/0پذیري) جنسیتیهویت(جامعه

002/0222- 090/0183/0222402/0شه هاي جنسیتیکلی
969/0225066/0326/0225- 003/0ساختار قدرت در خانواده

داشتن پست سیاسی یا اجرایـی توسـط زنـان و    با دو شاخص؛ سیاسینوسازي از منظر 
هـاي  بـا توجـه بـه داده   ). 10مشارکت سیاسی مردان و زنان سنجیده شده است (طبق جدول 

هـاي جنسـیتی   دارا بودن پست سیاسی زنان، بر نگرش افراد بـه تقسـیم نقـش   دست آمده،هب
هاي جنسـیتی  هاي سیاسی و اجرایی، نگرشتاثیرگذار است و با حضور بیشتر زنان در پست

هـا،  یابد. همچنین، با پررنگ شدن حضور زنان در اینگونه پسـت ها کاهش میبه تقسیم نقش
در طـرف مقابـل،   یابـد.  جنس وجـود دارد، کـاهش مـی   مجموعه انتظاراتی که براي افراد هر

ها در منـزل،  هاي سیاسی و اجرایی توسط زنان تأثیري بر تقسیم جنسیتی نقشبودن پستدارا
هاي جنسیتی موجود و ساختار قدرت در خانواده ندارد، به عبارت دیگـر، زنـان حتـی    کلیشه

ی را کـه بعنـوان زن در خانـه    هـای با داشتن شغل سیاسی و اجرایی در جامعه، همچنان نقـش 
کنند. این امر در رابطه با باورهاي قالبی جنسیتی موجود و میـزان  تعریف شده است، ایفاء می

دومین شـاخص از متغیـر نوسـازي    تاثیرگذاري آنان در امور خانه و خانواده نیز صادق است.
هـاي  نگـرش هـا و سیاسی، مشارکت سیاسی افراد است. بین مشارکت سیاسی افراد با ارزش

هـاي رایـج جنسـیتی    پذیري جنسیتی و کلیشههاي جنسیتی، جامعهآنان نسبت به تقسیم نقش
رابطه معنادار و معکوسی برقرار است. هر چه شرکت افـراد در امـور سیاسـی بیشـتر شـود،      

انتظـارات راجـع بـه رفتـار افـراد      هـاي جنسـیتی،   هاي آنان نسبت به نقشها و ارزشنگرش
و عقایـد قـالبی، کـاهش    هـاي جنسـیتی و افکـار    گیري کلیشـه ان و شکلشاساس جنسیتبر
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هاي زنانـه و مردانـه  رسد شرکت افراد در امور سیاسی بر ایفاي نقشنظر میهبخواهد یافت.
هـا  در خانه و همچنین ساختار قدرت در خانواده تأثیري نداشـته و رابطـه معنـاداري بـین آن    

برقرار نیست.
هـاي افـراد در تقسـیم    ها و نگرشیاسی بیشترین تاثیر را بر ارزشطور کلی نوسازي سهب
هـاي مربـوط   گیـري هاي جنسیتی داشته و درعمل، موجب نقش موثرتر زنان در تصمیمنقش

به خانواده نشده است.  
شود، در میان چهار بعـد نوسـازي   هاي بدست آمده این نتیجه حاصل میبنابراین از یافته

گرفت نوسـازي  اقتصـادي بیشـترین تـاثیر را در تغییـر الگـوي سـنتی        که مورد بررسی قرار 
ها منجر شده اسـت.  ز تقسیم نقشهاي جنسیتی داشته و به ایجاد الگویی مدرنتر اتقسیم نقش

هـاي جنسـیتی  اگر رابطه نوسازي (تجمیع چهـار بعـد نوسـازي) بـا الگـوي نقـش      نهایت در
هـاي جنسـیتی رابطـه    تقسـیم نقـش  شـود کـه نوسـازي بـا الگـوي       بسنجیم، مشخص مـی 

خـوش  هـاي جنسـیتی دسـت   ) و الگوي تقسیم نقش052/0داشته (با سطح معناداري معنادار
اي گردیده است.تحوالت گسترده

هاي جنسیتیبررسی رابطه بین نوسازي و الگوي تقسیم نقش. 11جدول 

متغیر مستقل
متغیر وابسته

نوسازي

تعداداريسطح معنادنمره همبستگی پیرسون
432/0052/0218الگوي نقش هاي جنسیتی

هـاي  به منظور تشخیص اثر همزمان کلیـه متغیرهـاي مسـتقل بـر الگـوي تقسـیم نقـش       
جنسیتی، از روش تحلیلی رگرسیون چند متغیره استفاده شده اسـت. اطالعـات جـدول زیـر     

درصـد از تغییـرات   33دهد چهار متغیر مستقل این پژوهش، در مجموع می تواننـد  نشان می
هاي جنسیتی را تبیین نمایند و باقی به عواملی بستگی دارد که در الگـوي  الگوي تقسیم نقش

ما وارد نشده است. مقایسه ضـرایب رگرسـیونی اسـتاندارد حـاکی از آن اسـت کـه جـنس        
اثـر  ترین سهم را در تغییرات متغیر وابسته دارد. متغیر نوسازي، در رتبه دوم قرار دارد و بیش

اندکی کمتر بر شاخص الگوي تقسیم نقش هاي جنسیتی داشته است. در مرحله سوم، متغیـر  
ــر       ــارمین متغی ــت. چه ــی اس ــادار و منف ــیونی معن ــریب رگرس ــرین ض ــن داراي بزرگت س

اجتماعی است و نشان می دهد.- کننده، پایگاه اقتصاديبینیپیش
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زمان متغیرهاي مستقلمحاسبه رگرسیون چند متغیره براي بررسی تاثیر هم.12جدول 
هاي جنسیتیبر الگوي تقسیم نقش

سطح معناداريضریب رگرسیونی استاندارد (بتا)متغیرهاي مستقل
30/0000/0جنس
019/0- 05/0سن
/.055- /.12اجتماعی- پایگاه اقتصادي

/.002/.20نوسازي
- R2(339/0(ضریب تعیین

F572/500/0

گیرينتیجه. 6
انـد. صـورت   هاي جنسیتی در طول تاریخ و در جوامع مختلف دسـتخوش تغییـر بـوده   نقش

غالب تقسیم کار جنسیتی در جوامع سنتی عبارت بـوده اسـت از اختصـاص کارهـاي خانـه      
هـاي اقتصـادي،   (رسیدگی به فرزندان، شست و شو و پخت و پـز و...) بـه زنـان و فعالیـت    

ردان. همچنین در درون خانه مدیریت امـور بـا مـردان    اجتماعی و سیاسی بیرون از خانه به م
هـاي جنسـیتی سـنتی بـر اسـاس دو اصـل اساسـی        بوده است. به عبارت دیگر، تقسیم نقش

شد. یکی اینکه باید تقسیم کـار بـر اسـاس جنسـیت باشـد و زنـان و مـردان        سازماندهی می
جامعه، مردان بایـد جـنس   هاي متمایزي داشته باشند. دوم اینکه هم در خانه و هم در فعالیت

و تـا زمـانی کـه    ). 455: 1991یـرز و دیگـران،  مسلط باشند و نقش رهبري با آنها باشد (سی
ـ  به طور عمده براي یک گـروه جنسـی امکـان   هارسی و کنترل این حوزهدست ، ودپـذیرتر ب

کرد.ایفا مینقش را در نهادهاي ریز و درشت جامعه ینطبیعتا آن گروه بیشتر
اساسـی تدچـار تغییـرا  یایرانـ جامعـه اخیـر در جریـان نوسـازي،    ند دهـه چدر طول 

هـاي  ها در این جامعه، همچنان نگرش سنتی بـه نقـش  با وجود کلیه دگرگونی. استگردیده
هاي موجـود،  جنسیتی در اکثر مناطق آن وجود دارد. در این رابطه، اغلب نظریات و پژوهش

نگر بوده و دنبال توضیح و تفسیر تمام جامعه ایران بـا  هاي جنسیتی و زنان، کالندرباره نقش
هـاي میـان   اي که باید به آن توجه شود این اسـت کـه تفـاوت   نکتهچند مفهوم خاص است. 

در جوامع مختلف متفـاوت بـوده و در تمـامی    ها،و تقسیم جنسیتی نقشزنانگی و مردانگی
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فهم این معیارها به خـود جوامـع و   جوامع یک معیار ثابت براي آن وجود ندارد و باید براي 
از اینرو، این مقاله، با این فرض که نوسازي، نظـام تقسـیم   .فرهنگ عمومی آنها توجه داشت

هـاي مـردان را   برتري سنتی نقـش هاي جنسیتی را در مناطق مورد بررسی، تغییر داده ونقش
سـتا از توابـع   هـاي جنسـیتی در دو رو  چالش کشیده است، به بررسی الگوي تقسیم نقـش به

املش گیالن پرداخته است.
هـاي سـنی  گـروه جنسـیتی در  هـاي در روستاهاي مورد مطالعه، الگـوي تقسـیم نقـش   

هاي نسـلی در  مختلف، تفاوتی با هم ندارند. نتایج پژوهش حاکی از این امر است که تفاوت
. هـاي جنسـیتی، در ایـن جوامـع در حـال از بـین رفـتن اسـت        پذیرش الگوي تقسیم نقـش 

ــ ــرهب ــینظ ــا    م ــز، ب ــه نی ــن جامع ــراد مســن ای ــی اف ــد، حت ــه در دوره  رس ــه اینک توجــه ب
هایشـان بـه برابرگرایـی در تقسـیم     ها و نگـرش زیستند نیز، با تغییر در دیدگاهمیپدرساالري

گـر  هـاي جنسـیتی، بیـان   و الگوي نقشجنسیتاند. بطور کلی رابطه بین ها روي آوردهنقش
گـرا در  هـاي جدیـد برابـري   اي به نگرشمردان در حد قابل مالحظهاین امر است که زنان و 

هـا هنـوز واجـد    هاي جنسی گرایش دارند. بـا ایـن وجـود، در برخـی از زمینـه     تقسیم نقش
هاي جنسـیتی  ها و نگرشهاي بدست آمده نشان داد که ارزشهاي سنتی هستند. یافتهدیدگاه

یتی در مردان پاسخگو  بیش از زنـان اسـت   پذیري جنسبه نقش و نهادینه شدن الگوي جامعه
گرا بودند. از سوي دیگر، این تفکـر کـه زنـان خـانواده مسـئول      و زنان بیش از مردان برابري

پخت و پز و نظافـت خانـه و نگهـداري از فرزنـدان و ... هسـتند، در بـین پاسـخگویان زن        
هـاي جنسـیتی   الگـوي نقـش  خورد. جنسیت افراد بر همه ابعاد تر از مردان به چشم میبیش

هاي جنسیتی و ساختار قدرت در خانواده افراد، از جنسـیت  تاثیرگذار نیست و دو بعد کلیشه
ــاري      ــاي رفت ــه از الگوه ــن زمین ــخگو، در ای ــان پاس ــردان و زن ــت و م ــه اس ــاثیر نپذیرفت ت

ختار قـدرت خـانواده تـاثیري    کـه جنسـیت افـراد بـر سـا     برخوردارنـد. از آنجـایی  سانییک
تـوان نتیجـه گرفـت در ایـن جوامـع الگوهـاي مردسـاالري در        اسـت، بنـابراین مـی   تهنداش

خـورد و هـرم قـدرت مـردان در     هاي مربوط به خانواده، کمتـر بـه چشـم مـی    گیريتصمیم
گرایانـه  خانواده، به سوي افقی شدن در حال تغییـر اسـت. همچنـین افـول باورهـاي جـنس      

هـاي  هـا و تفـاوت  یعی دانستن تبعیضموجب کمرنگ شدن باورهاي سنتی در خصوص طب
نقشی و منزلتی زنان و مردان، در خانه و اجتماع  شده اسـت، در نتیجـه مشـارکت زنـان در     

اتخاذ امور اساسی خانواده، مانند مسکن و چگونگی هزینه منزل، افزایش یافته است.  
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ی بـاالتري  همچنین نتایج این پژوهش نشان داد افرادي که از پایگاه اقتصـادي و اجتمـاع  
بیشتر بودن درآمد و تحصیالتشان و نوع خرده فرهنگ خاصـی  برخوردارند به دالیلی چون، 

گرایـی در  که به آن تعلق دارند، بیش از سایر اقشار بـه طرفـداري از حقـوق زنـان و برابـري     
تحـوالت  و عناصـر مدرنیتـه،   مدرنیزاسـیون جریان هاي جنسیتی گرایش دارند.تقسیم نقش

هاي جنسـیتیِ جامعـه مـورد    وه مختلف از جمله تغییر در فرم و محتواي نقشعمیقی در وج
در نتیجه این تغییرات، روابط اقتـداري و مردسـاالرانه بـه روابـط     مطالعه بوجود آورده است. 

تضــعیف زنــان و مــردانتی نهــاي ســنقــشتبــدیل ومشــارکتی و برابرطلبانــه در خــانواده
.استشده

هـاي متفـاوتی،   کـه، زنـان و مـردان ایـن دو روسـتا بـه شـکل       ها گویاي آن اسـت  یافته
اند و در حقیقت، نوعی مدرنیته بومی در ایـن روسـتاها،   هاي مدرن شدن را اخذ کردهاندیشه

هاي زنانه و مردانه دیگر ماننـد گذشـته مرزهـاي کـامالً مشـخص و      شکل گرفته است. نقش
نه و اجتماع با مردان باشـند و زنـان   گیري تمام امورات در خامجزا به این صورت که تصمیم

اي در امر اقتصـاد خـانواده و   نقشی در مدیریت امور نداشته باشند، ندارد و زنان بطور فزاینده
نماینـد.  آفرینـی مـی  شد، نقـش گیري در امور مختلف که عمدتاً نقشی مردانه تلقی میتصمیم

وان یافت که کارهایی را کـه قـبالً   تهاي بسیاري از مردانی میهمچنین در این روستاها، نمونه
دهند. با وجود این، مشارکت مردان در کارهاي خانـه و نگهـداري از   ویژه زنان بود، انجام می

فرزندان در مقایسه با زنان به مراتب کمتر است.
تـر در  بطور کلی، هر چه افراد این جوامع، از عناصر مدرن بهـره بیشـتري بـرده یـا بـیش     

تـري  هاي جنسیتی نیز تحـوالت بـیش  شان به نقشر گرفته باشند، نگاهمعرض این عناصر قرا
تـري در بـین زنـان و مـردان روسـتا      طلبانـه تر و برابـر تر، دموکراتیکیافته است و نگاه مدرن

آمیز جنسـیتی کـه مـردان را    هاي تبعیضوارهطرحوجود آمده است. در نتیجه این تغییرات، هب
امــع مـورد مطالعــه، بطـور چشــمگیري کمرنـگ شــده و    دانسـت، در جو برتـر از زنـان مــی  

شـان  را در نگـرش و رفتـار    شـند، پایگـاه  هایی که روزگاري ذاتی و طبیعی تلقی مینابرابري
زنان و مردان این جوامع از دست شده است.

بر اساس یافته هاي پژوهش مهمترین پیشنهادات به شرح زیر است:
هـاي جنسـیتی   الگوي تقسـیم نقـش  وسازي بر هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیرات ن

بوده است. بدلیل گستردگی موضوع، امکان بررسـی دیگـر عوامـل تاثیرگـذار، فـراهم نبـود،       
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تري به بررسـی ایـن   گردد پژوهشگران، در تحقیقات بعدي بطور جداگانه و عمیقپیشنهاد می
ر، تنهـا در  نسـیتی در پـژوهش حاضـ   هـاي ج عوامل بپردازند. همچنین، الگوي تقسیم نقـش 

شود کـه ایـن   روستا از استان گیالن مورد مطالعه و برررسی قرار گرفته است، پیشنهاد میدو
هـاي قـومی و هـویتی    تر و در سایر مناطق کشـور کـه داراي فرهنـگ   مطالعه در سطح وسیع

مقایســه بــا ســایر نقــاط ایــران متفــاوتی هســتند؛ نیــز انجــام شــود. بــدین ترتیــب، امکــان  
مطالعـه  شود. در نتیجه، بـا  تنوعات فرهنگی، قومی و تاریخی نشان داده میوگرددمیفراهم

ها و مفاهیم یـک فرهنـگ را بـه فرهنـگ دیگـر      ها و بینشهر فرهنگ به طور مستقل، ارزش
هـاي جوامـع مختلـف،    شود و قوانین عام و جهان شمول راجـع بـه فرهنـگ   تعمیم داده نمی

گردد، در راستاي ارائـه یـک راهکـار کلـی اجرایـی،      در پایان پیشنهاد میصادر نخواهد شد.
پذیري افراد دچار یـک تغییـر   بهتر است نگاه افراد، خانواده، اجتماع و به عبارتی روند جامعه

کلی شود و عملکردي متفاوت در راستاي برابري و افزایش سـهم زنـان در امـور اجرایـی و     
می نهادهاي اجتماعی موثر بـر رونـد   مسائل اقتصادي و قبول آن از سوي مردان سر لوحه تما

تـري بـه   شـود، توجـه بـیش   گیري نگرش افراد، قرار گیرد. در این ارتباط پیشـنهاد مـی  شکل
زدایـی راجـع بـه زنـان و     کلیشـه ها در ارتبـاط بـا   هاي درسی و رسانهعملکرد مدارس،کتاب

عـی یکـی از   هـاي جم دادن جایگاه زنان در جامعه، صورت گیرد، زیرا مدارس و رسانهنشان
تـوان بـا تغییـر    ترین عوامل موثر بر نگرش افراد در دنیاي معاصـر هسـتند، بنـابراین مـی    مهم

یگـاه زن در خـانواده و اجتمـاع    تـري نسـبت بـه جا   تـر و متعـادل  نگرش افراد به نگاه مثبت
یافت.  دست

هانوشتپی
گـراي دوران قاجـار نسـبت بـه     سـنت توسط مـولفی ناشـناس، بیـنش مـرد     رساله تادیب النسوان . 1

نماید.را بازگو می1880ایرانی در اوایل دهه زن
1395مرکز بهداشت هلوسرا،. 2
گزینه دو شغله با توجه به شناختی که از این منطقـه وجـود داشـت و اطـالع از اینکـه بخشـی از       . 3

پردازند، درنظر گرفته شـده  کشاورزي نیز بصورت مستمر میافرادي که مثالً کارمند هستند، به کار 
دار بـودن، بـه کـار    شود که در کنار شغل کارمند یا بازنشسته و یا خانهو عمدتاً افرادي را شامل می

پردازند.کشاورزي نیز می
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نامهکتاب
اختار و کـارکرد خـانواده در   ) جامعه شناسـی خـانواده بـا تاکیـد بـر نقـش سـ       1390(اعزازي، شهال 

معاصر، تهران: روشنگراندوران
) جامعه شناسی زنان، ترجمه: منیژه نجم عراقی، تهران: نشر نی1380آبوت، پامال و واالس، کلر، (

تغییر اجتماعی و توسعه، مترجم: محمود حبیبی مظاهري (تهـران: پژوهشـکده   )1388(آلوین ي.سو،
مطالعات راهبردي،  

) تقسـیم کـار جنسـیتی از دیـدگاه اسـالمف      1393براتی، شهناز؛ مرادخانی، مهري و حلیمه عنایـت ( 
139- 154پژوهش نامه اسالمی زنان و خانواده، سال دوم، 

ی از دیدگاه اسالم و فمینیسم. قـم: پزوهشـکده حـوزه و    ) نابرابري و ستم جنس1382بستان، حسین (
دانشگاه.

، 2و 1، شـماره  4هاي نقـش جنسـیتی، پـزوهش زنـان، دوره     ) بازنگري نظریه1385بستان، حسین (
.31- 5صص

) رشت شهر باران، تهران: گوهر منظوم1384بیگی بروجنی، شهناز (
ان گیالن، نشر فرهنگ ایلیا) زندگی زن1389پیروزي، شادي؛ میرنژاد موحدي، هادي (

تــا 1306نســوان (دوره مهــر ) پیــک ســعادت1393پیــروزي، شــادي؛ میرنــژاد موحــدي، هــادي (
) ، نشر فرهنگ ایلیا، چاپ نخست1307شهریور

رویارویی زن و مرد در عصـر قاجـار: دو رسـاله تأدیـب النسـوان و معایـب       ) «1992جوادي،حسن (
پژوهش تاریخ زنان ایران.، شیکاگو: انتشارات کانون » الرجال

) هدف ها و مبارزه زن ایرانی از انقالب مشروطه تا سلطنت پهلـوي،  1381خسروپناه، محمدحسین (
تهران: پیام امروز.

، مجلـه علـوم اجتمـاعی    ) تأثیر فرایند جهانی شدن بر تقسیم کار خـانگی 1385(، بیژنخواجه نوري
.1- 23صص،8دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة 

هاي ایرانیان، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.ها و نگرش) ارزش1382هاي ملی (تر طرحدف
ن و تجربــه زنــانگی، فصــلنامه دختــران جــوا) 1386ذکــایی، محمدســعید و قاراخــانی، معصــومه (

.1پنجم، شمارهزنان، دورهپژوهش
5ه، رشت: طاعتی، ج ) والیات دالمرز ایران، ترجمه: جعفر خمامی زاد1386رابینو، هل (

علمی:شناسی دوران معاصر، ترجمۀ محسن ثالثی، تهرانهاي جامعهنظریه) 1382(یتزر، جورجر
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ي هـا هاي جنسیتی: سنجش آگاهی از تعارض در نگرشها و نگرشنسل) «1383عبداللهیان، حمید (
.57- 84، صص 3شماره 2، پژوهش زنان، دوره »جنسیتی

گیالن در گذرگاه زمان، سازمان چاپ انتشارات جاویدان، چاپ اول)1354فخرایی، ابراهیم (
هـاي جنسـیتی در نسـبت بـا قومیـت و جنسـیت، فصـلنامه        ) نگرش بـه نقـش  1395فالحتی، لیال (

.33- 59، صص 1تحقیقات فرهنگی ایران، دوره نهم، شماره 
ران: طرح نو.) عصر اطالعات؛ قدرت هویت، ترجمه:حسن چاووشیان، ته1380کاستلز، مانوئل (

، فرهنـگ  »نگران آینـده ). «1382گزارش طرح نیازسنجی اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی زنان کشور (
.35: 127و پژوهش، 
) جامعه شناسی، ترجمه: منوچهر صبوري، تهران: نشر نی.1384گیدنز، آنتونی (

نـی،  وشنگ نائبی، جلد دوم، تهـران:  شناسی،  ترجمه: ه) جامعه1396گیدنز، آنتونی و ساتن، فیلیپ (
چاپ دوم.

هـاي زیسـتی، فرهنگـی واجتمـاعی زنـان در      پژوهشی پیرامون نقش) «1371محب حسینی، محدثه (
، پایان نامه کارشناسی ارشد مردم شناسی ، دانشگاه تهران.»روستاهاي قاسم آباد گیالن

ر توزیع قدرت در خـانواده  ) بررسی ساختا1382(حبیب، خرمشاهیصبوري؛ صادقمحمد، مهدوي
.86تا72، صص2شماره،زنانروانشناختیاجتماعیمطالعات:اجتماعیعلوم

) جنسیت در زندگی روزمره، ترجمه: محمد مهدي لبیبی، نشر افکار.1391هولمز، ماري (
نامــه ، پایــان)  بررســی تطبیقــی فرهنــگ مردانگــی در اقــوام اســتان گــیالن 1390یعقــوبی، علــی (

.شناسی دانشگاه اصفهانجامعهدکتراي
.پژواك:شناختی، تهـرانهاي مردانگی با تأکید بر رویکردهاي جامعهنظریه) 1393(علییعقوبی،
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