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نگرش به نقشهای جنسیتی در نسبت با قومیت و جنسیت
لیال فالحتی
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چکیده
ژونش حاضر به من ور سنجش تااو نای ینسیتی و یومیتی رر نگرش به نلشنای ینسیتی و بها
استاارت ا سنجه متناسب با رنن کشورنای اسشمی ،طراحی شدت توس خلید و ریوی ()2001
صور گر ته است حج نمونه رر اید مجالعه  100ناهر ا رانشهجویان رختهر و سهر سهه رانشهگات
رولتی شامل ر انشگات عشمه طباطبایی ،رانشهگات تههران و رانشهگات کررسهتان اسهت تکنیه مهورر
استاارت رر اید ژونش یمایش ،و ابوار مورر استاارت رسهشنامهه بهورت کهه بها شهیوة نمونههگیهری
تصار ی رر بید اس گویان تو یع شدت است نتایج حاصل ا سنجش بیانگر اید است کهه ریهدگات
سنتی به نلشنای ینسیتی رر بید رانشجویان ویور ندارر و نگرشنا رر سجح حر های و لیبرا یرار
رارر بید نان و مرران تااو معنارار رر نگرش به نلشنای ینسیتی ویور رارر بهطوریکه مهرران
نگرش حر های و نان نگرش لیبرا به نلشنای ینسیتی رارند ا ن ر یومیتی ،نگرش به نلشنای
ینسیتی رر بید نان و مرران رر یومیت ارس و لُر رارای تااو معناراری است بهطوری که رر نر
رو یومیت ،نان نگرش لیبرا و مرران نگرش حر های به نلشنا رارند اید رر حالی اسهت کهه رر
یومیت کُرر تااو معناراری ببد رو ینس ویور نداشته و نر رو ینس نگرش لیبهرا بهه نلهشنها
رارند رر یومیت تر ن تااو معنارار بید رو یهنس ویهور نهدارر و نگهرش نهر رو یهنس بهه
نلشنای ینسیتی حر های و سنتی است
واژگان کلیدی :نگرش ،نلشنای ینسیتی ،تااو نای ینسیتی ،رانشجو ،یومیت

 .1استادیار پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری falahati@iscs.ac.ir

مقدمه

رر حا حاضر بیش ا نی میلیارر ن مسلمان رر سراسر یهان ندگی میکنند کهه بهر حسهب
رنن

حاک بر یامعه نلشنها و انت هارا متاهاوتی را رر نهدگی تجربهه مهینماینهد تنهوت

ر تارنا و نلشنای ینسیتی رر بید نان مسلمان بهه طهر چشهمگیری تحهت تهأثیر رننه

و

ساختار یامعه یرار رارر (چارار )1111 ،1رر کشورنای اسهشمی نلهشنهای ینسهیتی بهه طهر

چشمگیری تحت تأثیر رامید یرآنی نستند و به نمید رلیل نیو تااسهیر مختلهف و متاهاوتی رر
مهانب اسشمی رر مینه نلشنای ینسیتی ویور رارر اسمیت )1111( 2چههار حهو ة اصهلی

رر مینة مسائل نان ا ریدگات یرآن را ناز میبرر که شامل مسائل مهرتب بها ا روا  ،وراثهت،
مالکیت و حجاب است و بر نمید اسهاس رر تااسهیر مختلهف اسهشمی ریهدگاتنهای مختلاهی
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یرامون انت ارا نلشی بهویژت ا نان ویور رارر
تااو رر نلشنای ینسیتی یکی ا مه ترید مینهنای تجربهة یسهته رر بهید مهرران و
نان است که رر سرتاسر یوامع و رنن نها ویهور رارر و تلسهی نلهشنهای ینسهیتی ا
روران کورکی و رر مرحله یامعه هیری آ ا و رر نمه عرصهنای ندگی نمهور مهییابهد
رر ی ه تعریههف کلههی نلههشنههای ینسههیتی 3بههه انت ههارا ر تههاری کههه ا رو یههنس رر
مویعیههتنههای گونههاگون و بههر اسههاس ننجارنههای یامعههه انت ههار مههیرور اطههش مههیشههور
1

(لیندسی  )2 :2011،بهعبار ریگر ،نلشنای ینسیتی ر تارنایی است که مرران و یا نهان
یامعه برای شناساندن خور به منولة ی مرر و یا ن انجاز مهیرننهد و رننه آن یامعهه
اید ر تارنا ،نگرشنا و انگیوتنا را برای مرران و نهان شایسهته و مناسهب مهیرانهد و آن را
تشویق میکند و انت ار رارر نر ینس ،نلشنای مرتب را انجاز رند نمانگونه کهه اشهارت
شد رر یوامع اسشمی انت ارا نلشهی تحهت تهأثیر رننه مههنبی یامعهه اسهت و طیهف
گستررتای ا نلشنای ینسیتی رر مههانب مختلهف اسهشمی ویهور رارر ایهد نلهشنها ا
رورة یامعه هیری به نر رو ینس منتلل میشور و رختران و سهران بهر اسهاس ار شنهای
رننگی حاک بر یامعه نلشنای ینسیتی را میآمو ند بهعنوان مثها رر یوامهع اسهشمی
عمدتترید نلشنای ینسیتی بر اساس خانوارت تعریف میشور و برای ن و مرر وظایای رر
1. Charrad
2. Smith
3. gender role
4. Lindsey

خانوارت رر ن رگر تهشدت و تلسی کار رر اای خانوارگی تعریف میشهور ا ن هر اسهشز
ن رر عالیتنای مختلای میتواند مشارکت راشته باشهد ،امها وظیاهة بریهراری آرامهش رر
خانوارت بهصراحت بهعنوان نلشی نانه مجرح و وظیاة سر رستی و نانآوری رر خانوارت نیهو
بهعنوان نلش مررانه تعریف شدت اسهت (ا هرو 163 :1316 ،؛ یهواری آملهی)326 :1311 ،
عشوت بر مهنب ،نژار و یومیت نیو نلش متثری رر تعیید نگرش به نلشنای ینسهیتی رارر
اگر چه رر گهشته نژار و یومیت ا من ر بیولودیکی مورر بررسی یرار میگر تند ،اما اکنون
به عنوان یکی ا ساختارنای مه ایتمهاعی و رننگهی رر مجالعها ایتمهاعی مهدن ر یهرار
میگیرند رارلین  1و نمکاران ( )2006بر اسهاس نتهایج حاصهل ا مجالعها خهور تأکیهد
میکنند ،یومیت نیو ن چون مهنب نلش تعییدکنندتای بهر نگهرش بهه نلهشنهای ینسهیتی
رارر و ا مه ترید علل آن میتوان به رر ایلیهتبهورن ،سهاختار خها رننگهی و نمگنهی
یار آنها اشارت نمور نمید ویژگینا باعث شدت که طیای متااو ا نگرش و انت هارا ا
نلشنای مختلف رر یومیتنا ویور راشته باشد که بهعنهوان مثها رر برخهی ا یومیهتنها
مشارکت نان رر نلشنای مررانه نمچون ر ات و ین  ،امهری هیر تهه شهدت و رر برخهی
ریگر ا یومیتنا تاکی کامل ینسیتی رر نلشنا ویور راشته و نهان ررگیهر نلهشنهای
کامشً سنتی باشند اید رر حالی است که طی یرون گهشته تحوف ناشهی ا صهنعتیشهدن
یوامع تأثیر راوانی رر ساختار ایتصار و یامعه ایجار کررت و باعث تغییرا راوان رر با ار
کار و مشا ل و رر نتیجه تلسی نلشنای ینسیتی شدت است
یکی ا مه ترید اید تحوف رر ساختار آمو ش رخ رارت بهطوریکه طهی چههار رنهه
اخیر تعدار نان تحصیلکررة رانشگانی رر اکثر کشورنای رنیا ا هوایش چشهمگیری راشهته
است و رر برخی ا کشورنا مانند ایران ،تعهدار رختهران رر حها تحصهیل ا سهران یشهی
گر ته است عشوت بر اید بررسی تحوف ترکیب ینسیتی رر با ار کار بیانگر اید است که
با ا وایش سجح تحصیش  ،میوان مشارکت نان رر نیروی کهار رر سراسهر یههان رر حها
ا وایش است ،بهطوریکه سه

نان ا نیروی کار یهان ا  31ررصد رر سها  1110بهه 11

ررصههد رر سهها  )1111 ،ILO(1116و رر سهها  2010نههرخ مشههارکت نههان رر مشهها ل
یرکشاور ی به  11ررصد ا وایش یا ته و سه

نان متأنهل شها ل نیهو رر بهید شها لید رر

حا ا وایش است بنابراید تحوف بسیاری رر مورر نلشنای سنتی نهان و مهرران ایجهار
1. Darling
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شدت است و عمشً نان رر امر ایتصار خانوارت و مشارکت رر بها ار کهار رسهمی کهه عمهدتاً
نلشی مررانه تللی میشدت است ،حاور معناراری یا تهاند و نمید امر بیانگر تحوف ایجار
شدت رر نلشنای سنتی و انت ارا ا نلهشنهای ینسهیتی اسهت بررسهی رارتنهای مهانی
مرکو آمار ایران ( )1310بیانگر اید است که اید تحوف رر کشهور ایهران نیهو نه گهاز بها
سجح ارتلاء تحصیلی نان رخ رارت است ،بهطوریکه نرخ باسهواری نهان ا  36ررصهد رر
سا  1333به  11ررصد رر سا  1313رسیدت و عشوت بر اید ،نرخ رشد مشارکت ایتصهاری
نان نیو ا  1ررصد رر سا  1333به  12ررصد رر سا  1313ا وایش یا ته است نهر چنهد
ننو اصله معناراری بید نرخ اشتغا

نان و مرران ویور رارر ،اما اید روند بیهانگر حاهور

نان رر نلشنای یدید و به تبع آن تغییرا رر نگرش به نلشنای ینسیتی است
ا سوی ریگر ایران کشوری چنهد یهومیتی اسهت و تنهوت رننگهی ،بهانی و تاهاو رر
سا تنای رننگی ا ویژگی نای مه آن اسهت بررسهی تخمینهی وضهعیت تنهوت ایهواز رر
ایران بیانگر اید است که رر حا حاضر حدور  60ررصهد ا یمعیهت  13میلیهونی ایهران را
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بیانگر تنوت رننگی-نهویتی و رر نتیجهه تاهاو رر ن هاز ار شنها و ننجارناسهت کهه رر
ژونش نای یشید مورر تویه یرار گر ته است اما ا من ر ینسیت و نگرش به نلهشنهای
ینسیتی ،مجالعة خاصی رر رابجه با بررسی تاهاو نهای ینسهیتی رر نگهرش بهه نلهشنهای
ینسیتی صور نگر ته است
بنابراید تغییرا رر ساختار آمو ش و ایتصار طی چند رنه اخیهر و حاهور ررنه

نهان

رر عرصه نای مختلای مانند تحصهیل ،آمهو ش و اشهتغا ایهد رسهش را ایجهار مهیکنهد کهه
تغییرا رر نگرش به نلشنای ینسیتی تا چه اندا ت رر بید مرران و نان و بهر اسهاس یومیهت
رخ رارت است بر اید اساس نهد

اصهلی ایهد مجالعهه بررسهی نگهرش نسهبت بهه نلهشنهای

ینسیتی رر بید رانشجویان بر اساس تااو نای ینسیتی و با تأکید بر یومیت است
مبانی نظری پژوهش

برای رر نلشنای ینسیتی یامعهشناسان ا ن ریهنای گوناگونی بهرت میگیرنهد کهه رر
ه وایعیت ایتماعی و نهدایت راینهد تحلیهق و نمچنهید تاسهیر رارتنها بههکهار مهیآیهد

ن ریهنای مرتب با نلشنای ینسیتی بر اساس سجح تجویه ،تحلیل و اطشعا یمهعآوری
شدت متااو نستند ریهدگاتنهای یامعههشهناختی کهشن نسهبت بهه نلهشنهای ینسهیتی بهه
یمعآوری و تحلیل رارتنای مربو به دیدتنای ایتماعی رر سجح وسیع و بهورک ماننهد
نرخ اشتغا  ،تحصیش و مشارکت سیاسی تأکید رارند رر حالی که رر سجح خهرر تأکیهد
بر تحلیل نلشنای ینسیتی رر گروتنای خرر و کوچ مانند خانوارت ،گروتنهای نمهافن
و یا و ناست و به نمید رلیل تحلیل یامعهشناسی خرر ن وشانی یاری بها روانشناسهی
ایتماعی رارر
لیندسی ( )6 :2011معتلد است که ن ریهنهای مربهو بهه نلهشنهای ینسهیتی ریشهه رر
یامعهشناسی خانوارت راشته و بر تلسی ینسیتی نلشنا رر خانوارت و رر نتیجه ررونهیشهدن
نلش بهعنوان ر تارنای کلی رر حتی خار ا محی خهانوارت تأکیهد رارر عهشوت بهر ایهد
ن ریا کارکررگرایی یکی ریگر ا حو تنای ن هری کهشن یامعههشناسهی اسهت کهه بهر
ارتبا شبکهای بخشنای مختلف یامعه و تهأثیر آنهها بهر یکهدیگر و کهارکرر آن رر کهل
یامعه تأکید رارر کارکررگرایان به رنبا شناسایی کارکررنای ایهوای مختلهف یامعهه و
تأثیر آن بر برآوررتکررن نیا نا و تأثیر نر ی
کلی ثبا یا معهه نسهتند و معتلدنهد کهه اشهترا

ا عناصر یامعه بر توا ن ،تعهار و بههطهور
رر اعتلهارا و باورنهای یامعهه باعهث

ا وایش کنتر ایتماعی و ثبا ایتماعی میشور بر اید اساس کارکررگرایان بهر کهارکرر
ار شنای مرتب با نلش نای ینسیتی ،ا روا و خانوارت رر ا وایش تعار ایتماعی تأکیهد
میکنند کارکررگرایان رر بررسهی نلهش نهای ینسهیتی رر یوامهع ابتهدایی بهه ایهد نتیجهه
رسیدند که تلسهی ینسهیتی رر آن روران کهامشً مشهخ

 ،مجهوا و رانمیهت بهورت اسهت،

بهطوریکه مرران وظیاه نان آوری را بر عهدت راشتند و به نمهید من هور سهاعا

یهاری را

رور ا خانه میگهراندند و اید رر حالی است کهه نهان ررگیهر نلهشنهای ر نهدآوری و
نگهداری ا مورعه و رسیدگی به امور خانه بورند کورکان نیو رارای کارکررنهای مهتثری
نمچون کم

رر امور منو و مورعه بورند که با بورک شدن آنها اید نلهشنها نیهو تغییهر

میکند ،بهطوریکه رختران نمچنان به امور منو و مورعه می ررا ند ،رر حالی که سهران
بهنمرات در به شکار می روند بر اید اساس حلو ایتماعی نان و مهرران نیهو رارای ویهه
مشخصی است ،بهطوری که نان رر امور ایتصاری وابسته به مرران و ار ش کهار مهرران بهر
ار ش کار نان تاو راشته و مهرران ا منولهت ایتمهاعی بهافتری برخوررارنهد بهه علیهدة
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کارکررگرایهان رر خههانوارة معاصههر نیههو نمههید رویهه ارامههه رارر ،بهههطههوریکههه مههرران رارای
نلشنای ابواری نمچون تهیة مسکد و های خهانوارت و بریهراری ارتبها خهانوارت بها محهی
یرامون و نان رارای نلشنای بیانی نمچون بریهراری ارتبها عهاطای بها اعاهای خهانوارت و
تلویت حس نمبستگی رر خانوارت و رسهیدگی بهه امهور تربیتهی اعاهاء و امهور خانهه نسهتند
بنابراید تلسی ینسیتی نلشنا باعث ایجهار و ها و نمهاننگی رر خهانوارت و نمچنهید ایاهای
نلههشنههای تخصصههی و مکمههل توسهه

و نهها شههدت اسههت ( ارسههونو 1166 ،بههه نلههل ا

لیندسی)6 :2011 ،
رر حالی کهه کارکررگرایهان تلسهی ینسهیتی نلهشنها را عامهل ایجهار تعهار رر یامعهه
میرانند ،ن ریة تاار رویکرر ریگری به ایهد ملولهه رارر ن ریهة تاهار ا ریگهر تئهورینهای
کشن رر یامعهشناسی است که توس کار مارکس مجرح شدت و عمدتترید رضنهای آن
بر تعارضا بید طبلا مختلف ایتماعی استوار است بر اساس ریهدگات مهارکس تعارضها
میان طبلا مختلف یامعه بر سر منابع محدور مانند کنتر بر ابوار تولید ( مید ،کارخانههنها و
فصلنامه علمیـ پژوهشی
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بر منابع رر رست گرونی محدوری ا ا رار تحت عنوان بوردوا یهرار گیهرر و اکثریتهی تحهت

دورة نهم
شمارة 1
بهار 1315

عنوان رولتاریا رر موارت و کارخانهنا به من ور تأمید بلای خویش مشهغو بهه کهار باشهند بهر
اسهاس ریهدگات مهارکس کهه آنهرا ا انگلهس برگر تهه بهور ،رر نهدگی خهانوارگی و تلسههی
ینسیتی نلشنا نیو چنید تااری حاک است ا ن ر او رر یوامهع اولیهه بههرلیهل عهدز ویهور
مالکیت و منابع مشخ

تلسی نلشنا عارفنهتر شکل گر ته است و با شهکلگیهری مالکیهت

رر یوامع ار ش کار نان کانش مییابد و رر ن ر مرران ار ش اید خدما تها آنجها کاسهته
میشور که ریگر ریدت نمیشور نان ننگامی میتوانند سهمی ا یدر راشهته باشهند کهه رر
رایند تولید رر ملیاس وسیع مشارکت کنند که رر نتیجه آن با بهرتمنهدی ا تهوان ایتصهاری و
ررآمد شخصی میتوانند رر یدر خانوارت سهی شدت و رر نتیجه تلسی ینسیتی نلشنها نه
متعار تر شور (شلتون 1و ایرستون 1111 ،2به نلل ا لیندسی )1 :2011
رر حههالیکههه تئههورینههای کههارکررگرایی و تاههار رر سههجح کههشن بههه بررسههی تلسههی
نلشنای ینسیتی می ررا ند ،تئوری کنش متلابل نمارید رر سجح خُرر بهه بررسهی تلسهی

1. Shelton
2. Firestone

نلشنای ینسیتی می ررا ر بر اساس اید تئوری ر تار ایتماعی به نلهشنها و ایگهاتنهایی
که مورر هیرش است ،بستگی رارر و ر تار ایتماعی ،بر اساس گرونی که رر بهدان تعلهق
رارر و نهارنایی که رر آن ایاای وظیاه میکند ،شکل میگیرر رر اید ریدگات نمار محهور
کنشناست ،بنابراید نمة کنش نای متلابل میان ا رار انسهانی متاهمد تبهار نمارناسهت و
ننگامی که ا رار رر کنش متلابل با ریگران یهرار مهیگیرنهد ،بههطهور مهداوز رر یسهتجوی
سرن نایی نستند ،برای اینکه چه نوت ر تاری رر آن مینه مناسب است و اینکه چگونهه
آن چه را که من ور ریگران است تعبیر کنند (گیهدنو ) 1311 ،بهر اسهاس ایهد رویکهرر
ر تارنای ینسیتی به شکل عینی رر یامعه ویور ندارر و ماحصل ساختارنای ایتمهاعی
است که ویژگی نای ر تاری را به نانه و مررانه تلسهی مهی کنهد رنهوید)30 :2001( 1
معتلد است که ماهومی نمچون ینسیت را باید به معانی که ا رار رر ارتبا با یکدیگر
ایجار می کنند ،ریشه یابی کرر مه ترید مباحث مربو به نلهش نهای ینسهیتی رر ایهد
رویکرر متعلق به ریدگات اروین گا مد است که بهترید روش تحلیل کنش متلابل را
رر ن ر گر تد رر وضعیت صهحنه تئهاتر مهی رانهد و بهر ایهد اسهاس معتلهد اسهت ا هرار
نلش نای مختلای را برای مورر تأیید یرار گر تد ایرا مهی کننهد گها مد معتلهد اسهت
برخی ا نلش نا رر اید صحنه برای نان و برخی برای مرران تعریف شدت انهد و نمهید
امر منجر به الگونای ر تارنای ینسیتی و یها برچسهب ینسهیتی مهی شهور ایهد الگونها
ننگامی که رو ینس ا یک دیگر به عنوان ینس مخالف یار می کنند ،تلویت می شهور و
رر نتیجه ر تارنا به یای آنکه منجر به تلویت ارتبا رو ینس شور ،منجر به یهدایی و
تاکی نلش نای ینسیتی می شور (نمان)
رویکرر منیستی با تأکید بر توانمندسا ی و ایجار رصت برای نان به من ور کنتر بر منهابع
و رشههد توانههایینههای ههرری رر سههجح رویکررنههای خُ هرر یههرار مههیگیههرر رر ایههد رویکههرر
توانمندسا ی نهان شهامل طیاهی ا ارتلهاء ویژگهی نهای هرری نهان تها ایجهار رصهت توسه
ساختارنای کشن سیاسی کشور را شامل میشور تلسی نابرابر منابع و تسهل مهرران بهر نهان رر
بسیاری ا امور عامل تااو نای ینسیتی رر نلشنا تأکید میشور ،بهعنوان نمونهه نهانی کهه رر
بخشنای اراری شا ل نستند برای ارتلاء شغلی نیا مند ایاای نلشنای ینسیتی متااوتی نسهتند
که رر عید حا رر یامعه اید نلشنا بهعنوان نلشنای مررانه برچسب خوررتاند و رر بههرلیهل
1. Denzin
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یرویکررن ا اید نلشنا مورر انتلار یرار میگیرر (لیندسی )11 :2011 ،رر مجموت بها بررسهی
ن ریهنای مختلف رر اید بخش می تهوان بهه ایهد نتیجهه رسهید کهه نلهشنهای ینسهیتی ا من هر
کارکررگرایی باعث ایجار تعار رر ساختار ایتمهاعی مهیشهور کهه رر ایهد رویکهرر بهر ایجهار
تعار رر خانوارت و تلسی نلشنهای ینسهیتی رر آن بهید ن و مهرر اشهارت مهیشهور بهر اسهاس
رویکرر تاار نلشنای ینسیتی نانه و مررانه حاصل تعارض طبلا ایتمهاعی و تسهل مهرران
بر نان و ناریدتگر تد ار ش کار خانگی نان است اید تاار رر یوامعی که سجح تحصهیش
نان ارتلاء یا ته و امکان حاور رر مویعیتنای ایتماعی نمچون اشهتغا و مهدیریت را رارنهد،
شد بیشتری رارر ا ریدگات کنش متلابل نمارید نلشنها بهر اسهاس نمارنهای تبهار شهدت رر
کنشنا و به من ور مورر تأیید یرارگر تد رر نگات ریگران شکل میگیرر و برچسب رن برخهی
ر تارنا به ینس مخالف باعث تلویت نلشنای ینسیتی میشور بهعنوان مثها حاهور نهان رر
مشا ل صنعتی و نی بهعنوان ر تاری مررانه برچسب میخورر و نان شا ل رر اید حهو ت کمتهر
مورر تأیید یامعه یرار میگیرند اید امر رر یوامعی که ننجارنا و سنتنا تسل بیشهتری رارنهد
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ینسیتی ناشی ا رسترسی نابرابر به منهابع و رصهتناسهت و توانمندسها ی بهتهرید شهیوة ارتلهاء

دورة نهم
شمارة 1
بهار 1315

مشارکت نان رر امور ایتماعی و ایتصاری و منجر به کنتر بیشهتر نهان بهر منهابع محهدور و رر
نتیجه برابری رر نلشنای ینسیتی خواند شد
پیشینه تجربی

نلشنای نان و مرران بر اساس ینسیت بهه رو گهروت نلهشنهای سهنتی و نلهشنهای برابهر
تلسی میشوند ،بر اید اساس نلشنای سنتی نان شامل نگهراری ا ر ندان ،رسیدگی بهه
امور منو و عدز مشارکت رر امور خار ا منهو و نلهشنهای سهنتی مهرران شهامل نلهش
ایتصاری و نانآوری رر خهانوارت اسهت رر حهالیکهه رر رویکهرر برابهری نلهشنها نهر رو
ینس رر انجاز وظهایف و مسهئولیتنهای خهانوارگی ،تخصصهی ،ایتمهاعی و آمو شهی ا
سه برابر برخوررارند (آکهید 1و رمیهر 2003 ،2؛ روکمهد )2001 ،3هژونشنهای یشهید
عمدتاً رر اید نتیجه ویه اشترا رارند که رر ملایسه با مرران ،نان نگرش لیبهرا تهری بهه
1. Akin
2. Demirel
3. Dökmen

نلشنای ینسیتی رارند و تحوف نگرشی رر بید نان بها سهرعت بیشهتری رخ مهی رنهد
(تورنتون 1و ری مارکو2001 ،2؛ ریدوی ) 1111 ،3چنانچه رر گهار اید تحوف نگرشی،
نگرشی ،نان بهشکل وسهیعی رر نلهش نهای سهنتی مهرران نمچهون کهار خهار ا منهو
مشههارکت بیشههتری راشههته انههد ،ولههی مههرران ننههو رر نلههش نههای سههنتی نههان نمچههون
ر ند روری و انجاز امور منو مشارکت ک تری رارنهد (ریهد )2003 ،1بهه عنهوان نمونهه
لوسیرگریر 3و بیدر ) 2011( 6رر بررسی نگرش به نلش نای خانوارگی و ا روا رریا تند
1
طی  20سا گهشته نگرش نسبت به اید نلهش نها لیبهرا تهر شهدت اسهت و میسهون 1و لهو
( ) 1111رر بررسی نگرش به نلش نای ینسیتی رر بید شهروندان آمریکایی طی سا نای
 1111تا  1113رریا تند که نگرش نسبت به نلش نای مارری و نمسری رر بهید مهرران و
نان لیبرا تر شدت و اید امر رر بید گروت نای رارای تحصیش باف رشد بیشهتری راشهته،
عشوت بر اید رر بیشتر یمعیت مورر مجالعه نگرش لیبرا ویور راشته ،نر چند اید نسبت
رر بید نان بیشتر ا مرران بورت است بنابراید عواملی نمچون تحصیش و کسب شهغل
رر ایجار تحو رر نگرش به نلشنای ینسیتی نلهش مهتثری رارنهد بهه عنهوان نمونهه رر
بررسی تأثیر روران تحصیش رانشگانی ،بریانت ) 2003( 1رر بررسی طولی خور رر بهید
رانشجویان رریا ت که رر طو روران تحصیل نگرش به نلش نای ینسیتی رر بید مرران
و نان رانشجو رچار تحو می شور و اید رر حالی است که شد ایهد تغییهرا رر بهید
نان بیشتر ا مرران است
عشوت بر اید گلدبرک 10و نمکاران ( )2012رر بررسی تحوف نلشنای ینسهیتی رر
بید رانشجویان رریا تند که نگرش به نلشنای ایتصاری و خانوارگی تغییهر یا تهه و رر بهید

رانشجویان رختر ،اشتغا مارران نلش متثری رر تحوف نگرشی آنها نسبت به نلهشنهای
سنتی راشته اسهت تحهوف رر نگهرش بهه نلهشنهای ینسهیتی تهأثیرا متاهاوتی رر ابعهار
1. Thornton
2. Dimarco
3. Ridgeway
4. Read
5. Lucier-Greer
6. Baeder
7. Mason
8. Lu
9. Bryant
10. Goldberg
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مختلف ندگی نمچون ر ندآوری و تلسی ینسیتی وظهایف رر منهو رارر کها مد)2000( 1
رر بررسی نلش نای ینسهیتی بهه ایهد نتیجهه رسهید کهه نهان رر ملایسهه بها مهرران نگهرش
لیبرا تری به نلشنای ینسیتی رارند و رر عید حا نانی که ریدگات لیبرا رارند نسبت بهه
نان سنتی ،تمایل ک تری به ر ندآوری راشته و راشتد تنها ی ر ند را ترییح میرنند
عشوت بر اید ،نتایج بیانگر اید بور مرران رارای نگرش لیبرا تمایل بیشتری به راشتد یه ر نهد
و رر عید حا رر ملایسه با مرران سنتی تمایل که تهری بهه طهش راشهتند هورتید )2003( 2رر
بررسی تأثیر نگرش به نلشنای ینسیتی بهر مشهارکت ایتصهاری نهان رر  23کشهور عاهو
نمکارینای ایتصاری رر اصله سا نای  1113 ،1110و  1111رریا ت کهه نگهرش سهنتی
نسبت به نلشنای ینسیتی عامل کانش مشارکت ایتصاری نان و ا وایش شکا ینسهیتی
رر ایتصار است نکته مه اید یا ته اید بهور کهه طهی ایهد سها نها نگهرش بهه نلهش سهنتی
خانه راری نان و ارتبا آن با میهوان مههنبی بهورن تغییهر کمهی یا تهه بهور عهشوت بهر ایهد
تعارضا ررونی نان رر رابجهه بها ایاهای نلهشنهای خهار ا منهو و تهأثیر مناهی آن بهر
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کورکان و احساس گناتکاری مارران بهعنوان یکی ا مه تهرید موانهع مشهارکت ایتصهاری
نان مجرح شد ( ورتید )2003 ،نمچنید تأثیر مهنب بر نگرش به نلهشنهای ینسهیتی نیهو
3

مورر تویه محللان یرار گر ته است ،بهعنهوان نمونهه مورگهان ( )1111رر بررسهی عوامهل
متثر بر نگرش به نلشنای ینسیتی به اید نتیجه رسید که مهنب یکی ا مهه تهرید عوامهل
یشبینیکنندة نگرش به نلشنای ینسیتی اسهت ریهد ( )2003رر بررسهی ملایسههای بهید
نان مسیحی و نان مسلمان رر آمریکا نشان رار کهه یومیهت و مههنب یکهی ا مهه تهرید

عوامل یشبینیکننهدة نگهرش بهه نلهشنهای ینسهیتی اسهت عهشوت بهر ایهد بتنکهور  1و
نمکاران ( )2011رر بررسی ملایسهای نگرش نسل یدید و نسل یدی نسبت بهه نلهشنهای
ینسیتی رریا تند که نگرش بهه نلهشنهای ینسهیتی رر نسهل یدیهد لیبهرا تهر شهدت اسهت
یالبتر آنکه نتایج مجالعة بتنکور و نمکاران ( )2011بیانگر اید بور که رر نسل یدیهد،
نگرش سیاسی مه ترید عامهل هیشبینهیکننهدة نگهرش بهه نلهشنهای ینسهیتی اسهت ،رر
حالیکه رر نسل یهدی مههنب و نگهرش سیاسهی مهه تهرید عامهل نسهتند عهشوت بهر ایهد
1. Kaufman
2. Fortin
3. Morgan
4. Bettencourt

تحوف نگرش به نلشنای ینسیتی رارای اثرا مثبتی است که ا یمله منجر بهه کهانش
تبعیو ینسیتی رر محی ایتصاری و کانش خشونتنا و ارتلاء مشارکت سیاسی میشهور
بهعنوان مثا بوکانان )2011( 1رر مجالعه خور به اید نتیجه رسید ا راری که ریدگات لیبرالهی
به نلشنای ینسیتی رارند نسبت بهه برابهری رسهتمور و موایهای نهان رر محهی شهغلی نیهو
نگرش مثبتی رارند
بررسی نتایج حاصل ا مجالعا

انجاز شدت رر ایران بیانگر ایهد اسهت کهه تاهاو نهای

ینسیتی رر نگرش به نلش نای ینسیتی ویور رارر و بهر ابعهار مختلهف هرری و ایتمهاعی
تأثیر رارر بهعنوان نمونه نتایج حاصل ا مجالعة ظهرتوند ( )1313رر بررسهی رابجهة اررا
ا نلش نای ینسهیتی و رضهایت ا یهنس رر بهید رانهشآمهو ان ربیرسهتانی نشهان رار کهه
باورنای ینسیتی رختران و سران یوان تااو نای یاری بها یکهدیگر رارر ،بههطهوریکهه
باورنای ینسیتی سران رر ملایسه با رختران یرکلیشهایتر اسهت رختهران بهیش ا سهران
آر و رارند که رر صور تولد روبارت ،ینس ریگری راشته باشند و بنابراید رختران کمتهر
ا سران ا ینس خور رضهایت رارنهد ظههرتونهد چنهید نتیجهه مهیگیهرر کهه رختهران رر
صور مشارکت رر نلهش نها و ر تارنهای عها و ایتمهاعی و سهران رر صهور راشهتد
صاا و ر تارنای عاطای مورر انتلار یرار میگیرند و بر اید اسهاس بهه ن هر مهیرسهد کهه
کلیشهنای ینسیتی نمچنان رر یامعه اعما میشور و نرگونه اصلهگیری ا اید کلیشهنها
نوعی ناننجاری تللی میشور به من ور بررسی تأثیر تحوف نگرش به نلشنای ینسهیتی،
روتد ( )1310به بررسی شکا نسلی مرتب با نلشنای ینسهیتی و تحهوف یمعیتهی رر
ایران بر اساس تجویه و تحلیهل رونهد تحهوف رموگرا یه معجهو بهه وضهعیت نهان و
رختران و نلشنای ینسیتی طی رنهنای گهشته شامل ابعار متعهدر شهکلبنهدی خهانوارت ا
یبیل الگونای ا روا رختران ،باروری و اشتغا نان رراخته است یا تههنهای ایهد مجالعهه
نشان میرنند که عمق و رامنة گستررة تحوف رموگرا ی و تغییرا رننگی ایتمهاعی
رر مینة وضعیت نان و نلشنای ینسیتی طی رنهنای اخیر سبب یهدایش شهکا نسهلی
بورگی شدت است که نسل معاصر رختران را به وضوح ا نان و مارران متعلق به نسهلنهای
یشید متمایو میسا ر هروتد ( )1310ا هوایش چشهمگیر میهوان سهوار بههویهژت تحصهیش
رانشگانی رختران را بهعنوان عامل مهمی که رر تغییهر الگونهای سهنتی ا روا  ،بهاروری و
1. Buchanan
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اشتغا نان نلش راشته مورر تأکید یرار رارت و معتلد است مجموعه اید تغییرا سبب مهیشهور
تا شکا نسلی نیو ر ته ر ته بیشتر نمایان گررر رر نمید ارتبا احتشاز ارت ( )1311تهأثیرتحو
نلشنای ینسیتی نان را بر سشمت خانوارت مورر بررسی یرار رار و رر مرور ژونشنهای
یشید رر مینة تحو نلش نای ینسیتی به ایهد نتیجهه رسهید کهه تحهو نلهش رر نهان ،رر
کنار رستاوررنای مثبتی چون گسترش نسبی حلو ایتمهاعی ،ا هوایش یهدر ایتصهاری و
سجح تحصیش آنان ،کانش خشونت خانگی نسبت به ن و ا وایش خوربهاوری و اعتمهار
به ناس رر نان ،منجر به یامدنای منای مانند کانش حاور ویید رر کنار ن رر خانهه،
ا وایش نوات بر سر یدر بید ویید ،ا وایش ر تار ینسی رخجهر و تها حهدوری بهافر تد
سد ا روا شدت است احتشاز ارت ( )1311معتلد اسهت بهه من هور کهانش ایهد آسهیبنها
رنن سا ی و بهکارگیری یدی رامید اصیل اسشمیرر مورر نلشنهای ینسهیتی ،تغییهر
باورنای سنتی نامجلوب رر مورر نان ،ا وایش سجح تحصیش آنهان ،ریهت ن هر نهان رر
تن ی برنامة شغلی به گونه ای که به وظیاهه خجیهر مهارری آنهها لجمهه نونهد ،حمایهت بیشهتر
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مرران ا نمسران شا ل خور ،و به طورکلی میانهروی رر تغییر نلشنای ینسیتی ،میتوانهد
بهعنوان راتکارنایی برای کانش اثرا منای تحو نلهشنهای ینسهیتی و رر نتیجهه حاه
سشمت خانوارت رر ن ر گر ته شوند
ا سوی ریگر با تویه به با ت مهنبی یامعة ایران مجالعاتی ن به بررسی تأثیر تحوف
نگرش به نلهش نهای ینسهیتی بهر ابعهار مختلهف نهدگی هرر بها بررسهی عهواملی نمچهون
ریدراری و یا مو لیت تحصیلی رراختهانهد کهه بههعنهوان مثها سهروش و بحرانهی ()1312
رابطة رینداری ،نگرش به نلشنای ینسیتی و نگرش به تعدار ر ندان را مورر بررسی یهرار
رارند و نتایج حاصل ا اید بررسی بیانگر اید است کهه ریهدراری سهه نهاچیوی رر تعیهید
تعدار ر ندان رارر ،ولی تحصیش و نگرش به نلشنای ینسیتی نلش تعیهیدکننهدتای رر
تعههدار ر نههدان ایههدتآ رارر عبههدی و نمکههاران ( )1311بههه بررسههی رابجهة بههید یههنس و
نلشنای ینسیتی با ترس ا مو لیت رر رانشجویان رراختنهد و نتهایج بیهانگر ایهد بهور کهه
رانشجویان رارای نلهش نهای رو ینسهیتی و مررانهه ،تهرس ا مو لیهت کمتهر و رانشهجویان
رارای نلش نای ینسیتی نانه و نامتمهایو تهرس ا مو لیهت بیشهتری رارنهد بررسهی یشهینة
ژونشی بیانگر اید است که نگرش به نلشنای ینسیتی رچار تحو شدت است و ایهد امهر
نه تنها بر ابعار ندگی رری بلکه بر ندگی ایتماعی و خانوارگی نیو تأثیر رارر

روششناسی پژوهش
جامعة آماری

یامعههة آماری اید ژونش را کلیههة رانشجویان رانشگات عشمه طباطبایی ،رانشههگات تهههران و
رانشهههگات کررسهههتان تشکیل میرنند که رر سا تحصیلی  1310-1311مشغو به تحصیل
بورند حج نمونه با استاارت ا رمو کوکران  311نار محاسبه گررید و به من ور ا هوایش
ریت نمونهگیری  130رسشنامه بها اسهتاارت ا روش نمونهگیری تصار ی تو یهع شهد و رر
نهایت ا مجمهههوت  130نار گروت نمونه ،رارتنای مربو به  100نار آ مورنی تحلیل و بلیه
به علت نای بورن مشخصا و یا عدز اس گویی به نمه سههههتا نهههها ا محاسبه خار و
کنار گهاشته شدند یامعة مورر مجالعه شامل  200نار مرر ( )%30و  200ناهر ن ( ،)%30بها
میانگید سنی  23سا رر رامنه سنی  11تا  32سا بورند نمچنید ا کهل نمونهه  13ررصهد
رر ملجع کارشناسی و 12ررصد رر ملجع کارشناسی ارشد و  3ررصهد رر ملجهع رکتهرا رر
حا تحصیل بورند ا کل نمونه  21ررصد رر رشته نهی و مهندسهی 13 ،ررصهد رر رشهته
علوز ایه و  31ررصد رر رشته علوز انسانی رر حا تحصیل بورنهد ا ن هر محهل تولهد 11
ررصد اس گویان متولد نلها شههری و  22ررصهد متولهد نلها روسهتایی بورنهد ا ن هر
یومیت اس گویان نیو  31ررصد ارس 10 ،ررصد کرر 10 ،ررصد تر  10 ،ررصد لُر و
 6ررصد متعلق به ریگر یومیتنا (عرب ،بلوچ ،ل و ) بورند ا مجموت اس گویهان 10
ررصد مهنب شیعه و  30ررصد مهنب سنی راشتند
ابزار سنجش

ژونشنای راوانی رر مینة بررسی نگرش به نلشنای ینسیتی رر چند رنه اخیر انجهاز گر تهه
که بر اساس اندا مجالعه متمرکو بر گروتنای یمعیتی مختلاهی ماننهد یومیهتنها ،گهروتنهای
شغلی و ینسیتی بورت که رر نتیجهه آن سهنجهنهای مختلاهی طراحهی و اسهتاندارر شهدت اسهت ا
1
عمدتترید سنجهنای طراحی شدت میتوان به سنجه نگرش به نلشنای نان که توسه اسهپنس
و نلمریچ)1112( 2؛ سنجه نلشنای ینسیتی مساوا گرایانه بهری 3و نمکهاران ()1111؛ سهنجه
نلشنهای ینسهیتی مسهاوا گرایانهه سهو وکی )1111( 1و بیهرت 3و نمکهاران ( ،)1111و سهنجه
1. Spence
2. Helmreich
3. Beere
4. Suzuki
5. Beere
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نلشنای نوگرایانه کمپبل )1111( 1اشارت نمور ویه مشتر اکثر سنجهنا اید اسهت کهه بیشهتر
رر کشورنای توسعهیا ته و مبتنی بر رنن یوامع ربی طراحی شدتاند که رر نتیجهه بها برخهی
ویژگینای رننگهی کشهورنای ریگهر تناسهب ندارنهد بههعنهوان نمونهه نلهشنهای ینسهیتی و
انت ارا ا نان رر کشور آمریکا و یا سوئیس با نلشنای ینسهیتی رر ننهد ،اکسهتان ،ایهران و
عربستان متااو است بهر ایهد اسهاس خلیهد 2و ریهوی 3رر سها  2001سهنجهای را بهر اسهاس
ویژگینای یامعة اکستان که رارای اکثریت مسلمان است معر ی نمورند اید سهنجه مبتنهی بهر
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سنجه معرو نگرش به نلشنای ینسیتی نان اسپنس و نلمریچ ( )1112است کهه گوینههنهای
یدیدی بر اساس انت ارا نلشی نان رر یوامع اسشمی به آن اضا ه شدت است
رر سنجة طراحیشدت خلید و ریوی ( )2001گویهنای عمومی که شامل  1گویهه اسهت
ا سنجهنای عمومی نلشنای ینسیتی استخرا و سپس  21گوینه ریگر توس محللهید و
س ا بررسی منابع مختلف بر اساس انت ارا نلش رر یامعهة اسهشمی بهه آن اضها ه شهدت
است گویهنا بر روی ی طیف نجگوینهای ا کامشً مخالا تا کامشً موا ل یهرار رارنهد
خلید و ریوی اید سنجه را رر رو نمونة آماری مورر مجالعه یرار رارند که گروت او شهامل
 113ن اکستانی بور و نمونة روز شامل  110ن اکسهتانی مههایر رر آمریکها بهور نتهایج
حاصل ا مجالعه بیانگر تااو معنارار بید نگرشنای محا هکارانه و لیبرا بهه نلهشنهای
ینسیتی رر بید مرران و نان بور رر مجالعة ریگهری رر مینهة طراحهی سهنجه بها تویهه بهه
رنن اسشمی یامعه میتوان به سنجة ینی او لو 1و تر ی او لو )2011( 3کهه رر کشهور
ترکیههه انجههاز شههدت اسههت ،اشههارت نمههور سههنجة طراحههیشههدت شههامل  31گوینههه بههر طیههف
نجگوینهای مشتمل بر نج بعد نلشنای ینسیتی برابر ،نلشنای نانه ،نلشنای مهرتب بها
ا روا  ،نلشنای سنتی و نلشنای مررانه بور اگرچه سنجة موررن ر رر بید  300رانشهجو
رر رانشگاتنای ترکیه صور گر ته ،اما ملالة منتشرشدت تنها به ارایة گوارش رربارة روایهی
و ایایی سنجة محدور شدت است
رر مجالعة حاضر ا سنجة خلید و ریهوی ( )2001بهه من هور بررسهی نگهرش بهه نلهشنهای
ینسیتی استاارت شدت است به اید ترتیب که ا مجموت  30گوینه رر سنجة خلید و ریهوی ،ابتهدا
1. Campbell
2. Khalid
3. Frieze
4. Zeyneloglu
5. Terzioglu

ستا نایی که ویژة یامعة اکستان بورند و رر بخش روز ستا نایی که ا ملاریر آلاای کمتهری
رر یش آ مون برخوررار بورند حه شهدند کهه رر مجمهوت شهش سهتا حهه شهدند و 21
گوینة باییماندت مورر سنجش یرار گر ت رر اید سنجه نج بُعد کلی شهامل خهانوارت و ا روا ،
اشتغا  ،تحصیل ،ر تاری -شخصیتی و حلویی -ایتماعی مورر بررسی یرار گر ته است
رر سنجش بُعد خانوارت و ا روا ا گویهنایی مانند « ن و مرر نر رو باید بههصهور
برابر ا حق طش برخوررار باشند ،نان باید ل بر ررست انجازرارن وظایف ناشویی
و ماررانه خور متمرکو باشند ،رر امر ا روا  ،رضایت ن ن باید به اندا ة رضایت مهرر
ویور راشته باشد ،مرر باید رر نمه تصمی گیرینا با نمسرش مشور کند ،مهرر نبایهد
رر کارنهایی کهه وظیاهة ن اسهت کمه کنهد» اسهتاارت شهدت اسهت رر بُعهد اشهتغا ا
گویهنایی مانند « نان باید نلش بیشتری رر مسئولیتنای رولتی راشته باشهند ،نهان نبایهد
مانند مرران ا رصتنای شغلی برابهر برخهوررار باشهند ،نهان نبایهد ا نمهه امتیا نها و
رصتنای مهرتب بها تحصهیل و اشهتغا برخهوررار باشهند» اسهتاارت شهدت اسهت رر بُعهد
تحصیل ا گویهنایی مانند «رر خانوارت ،ر ند سر باید ا امتیها ا و اریحیهت بیشهتری
برای ارامة تحصیل برخوررار باشد ،نان ل بایهد رر رشهتهنهایی کهه آنهان را بههعنهوان
نمسران ،مارران و نان خوب برای خانوارت تربیت میکند ،تحصیل کننهد» اسهتاارت شهدت
است بُعد ر تاری -شخصیتی بها گویههنهایی ماننهد «گاهتد یهو نهای شهت و رکیه
ن رانندة کامیون باشد و یا
ویژگی مررانه است تا نانه ،اید خیلی مسخرت است که ی
مرر گلرو ی کند ،نان ا توان کری و نوشی کمتری نسهبت بهه مهرران برخوررارنهد»
مورر سنجش یرار گر ته است بُعد حلویی-ایتماعی با گویهنایی مانند «مههنب و عهر
باید ریدگات برابری نسبت به مرران و نان راشته باشند ،ن و مرر باید ا سه ارث برابر
برخوررار باشند ،نان نباید انت ار راشته باشهند کهه انهدا ة مهرران ا آ اری و امنیهت رر
محی نای مختلف بهرتمند باشند» مورر سنجش یرار گر ته است گوینهنها بهر یه طیهف
نجگوینهای ا کامشً مخالا تا کامشً موا ل یرار رارند که بهافترید امتیها بیهانگر ریهدگات
لیبرا و کمترید امتیا بیانگر ریدگات سنتی و محا هکار به نلشنای ینسیتی است
رر اید مجالعه ا راری که رر نلشنهای ینسهیتی رویکهرری مسهاوا طلبانهه رارنهد تحهت
عنوان نگرش لیبرا  1به نلشنای ینسیتی تلسهی بنهدی مهیشهوند و رر ملابهل ا هراری کهه بهر
1. liberal
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تاکیه کامهل نلهشنها تأکیهد رارنههد ،رارای رویکهرر سهنتی و محا ههکهار 1و ا ههرار رارای
نگرشنای میانه که بر تاکی رر برخی نلشنا معتلدند رارای نگرش حر های 2تلسهی بنهدی
میشوند بررسی ملدار آلاای محاسبه شدت برای کهل سهنجه مهورر بررسهی برابهر بها  0/116و
برای بُعد خانوارت و ا روا برابر با  ،0/11اشتغا برابر با  ،0/11برای تحصهیل برابهر بها  ،0/1رر
بُعد ر تاری -شخصیتی برابر با  0/11و بُعد حلویی -ایتماعی رارای آلاای  0/11است
تحلیل دادهها

س ا گررآوری رارتنا ،بر اساس ند مجالعه ابتدا توصیف یا تهنا رر بید اس گویان با
استاارت ا آمارت نای توصیای صور هیر ت و سپس برای بررسی تااو نای میانگید رر
بید اس گویان بر اساس ینس ،یومیهت ،محهل تحصهیل ،وضهعیت تأنهل و محهل تولهد ا
آ مون تااو میانگیدنا استاارت شد
یافتههای پژوهش
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رر اید مجالعه نگرش رانشجویان به نلشنای ینسیتی با  21گوینه مورر سنجش یرار گر هت کهه
امتیا بیشتر بیانگر ریدگات لیبرا نسبت به نلشنای ینسیتی و امتیها هایید بیهانگر ریهدگات سهنتی
است نتایج بررسی نگرش رانشجویان به نلشنای ینسیتی رر یدو شمارة ( )1نشهان مهیرنهد
که بیشترید ررصد رانشجویان ( )61/1رارای نگرش لیبرا به نلشنای ینسیتی نستند ،بدان معنا
که طر دار برابری نان و مرران نستند  31/3ررصد اس گویان رارای ریدگات حر ههای و میانهه
نستند که رر برخی امور برابری را می هیرند و رر برخی ریگر مخالف نسهتند و سهرانجاز آنکهه
کمتر ا ی ررصد اس گویان رارای ریدگاتنای سنتی رر مینه نلشنای سنتی نستند
جدول  .1توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس نگرش پاسخگویان به نقشهای جنسیتی
متغیرها

فراوانی

درصد

نگرش لیبرا

231

61/1

نگرش حر های و میانه

131

31/3

نگرش سنتی (محا هکار)

3

0 /1

یمعکل

100

100
1. conservative
2. egalitarian

بررسی نتایج ملایسة میانگیدنا (یدو شمارة  )2بر اساس ینسیت نشان میرند که بید
مرران و نان تااو معناراری ویور رارر ،چنانچه مرران ریدگات سنتی و نان نگهرشنهای
لیبرا تری به نلشنای ینسیتی رارند اید یا تههنها بها نتهایج تورنتهون و ریمهارکو (،)2001
بریانت ( )2003و ریدوی ( )1111که تأکید رارند نهان ریهدگات لیبهرا تهری بهه نلهشنهای
ینسیتی رارند ،ن خوانی رارر عشوت بر اید نتایج نشان مهیرنهد کهه بهید نگهرش متولهدید
شهر و روستا نیو تااو معناراری ویور رارر ،بدید معنا که متولدید شهر ریدگات لیبهرا تهر
و متولدید روستا ریدگات سنتیتری به نلشنای ینسیتی رارند بررسهی ملایسهة میهانگیدنها
نشان رار نگرش به نلشنای ینسیتی بید ا هرار مجهرر و متأنهل تاهاو معنهاراری نهدارر و
نگرش نر رو به نلشنای ینسیتی رر سجح لیبرا است
جدول  .2تفاوت میانگین نگرش به نقشهای جنسیتی براساس جنس ،محل تولد و وضعیت تأهل
متغیرها
ینسیت
محل تولد
وضعیت تأنل

میانگین

سطح

مرر

11/1

حر های

ن

11/31

لیبرا

شهر

10/3

لیبرا

روستا

11/16

حر های

مجرر

11/33

لیبرا

متأنل

11/13

لیبرا

سطح معناداری
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برای بررسی رییقتر نگرش به نلش نهای ینسهیتی ابعهار مختلهف نگهرش بهه نلهشنهای
ینسیتی مورر بررسی یرار گر ت گوینهنای مورر سنجش شامل نج بُعد اصهلی خهانوارت و
ا روا  ،اشتغا  ،تحصیل ،ر تاری و شخصیتی و حلویی و ایتماعی است بررسهی نتهایج رر
یدو شمارة ( )3بیانگر اید است که نگرش اس گویان بهه نلهشنهای ینسهیتی رر حهو ة
خانوارت و ا روا رر سجح لیبرا یرار رارر برخهی ا گویههنهای مجهرح شهدت رر ایهد بُعهد
شامل « نان باید ل بر ررستانجازرارن وظایف ناشویی و ماررانه خور متمرکهو باشهند»،
«رر امر ا روا  ،رضایت ن ن باید به اندا ة رضایت مرر ویور راشته باشد» و یا « نهان رر
ننگاز ا روا باید ا حلو کامل رر تعیید شرو ضمد علد (حق طش  ،حق اشتغا  ،حق
مسکد) برخوررار باشند»« ،مرر نباید رر کارنایی که وظایف ن است کمه

کنهد» اسهت

که میانگید حاصل بیانگر اید اسهت کهه اسه گویهان نگهرش لیبهرا نسهبت بهه نلهشنهای
ینسیتی مرتب با خانوارت و ا روا رارند
بررسی بُعد اشتغا که با سنجهنایی ماننهد « نهان بایهد نلهش بیشهتری رر مسهئولیتنهای
رولتی راشته باشند» و یا « نان باید مانند مرران ا رصتنای شغلی برابهر برخهوررار باشهند»
مورر بررسی یرار گر ته و نتایج حاصل بیانگر اید است که نگرش اس گویان رر ایهد بُعهد
رر سجح حر های یرار رارر و اید بدان معناست که اس گویان تها حهدوری موا هق برابهری
رصت نای اشتغا بید نان و مرران نستند بررسی نگرش اسه گویهان بهه بُعهد سهوز کهه
تحصیل است بیانگر اید است کهه نگهرش اسه گویهان رر ایهد بُعهد لیبهرا اسهت و اکثهراً
معتلدند که نان و مرران حق برابر رر کسب مدار تحصیلی رارند
بُعد چهارز رر اید مجالعه ر تاری و شخصیتی است کهه بها برخهی گویههنها نمچهون «بها
صدای بلند صحبت کررن و استاارت ا الااش رکی
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بههرای مههرر نه

نمهانیهدر کهه بهرای ن شهت اسهت

شههت اسههت» « ،نههان ا تههوان کههری و نوشههی کمتههری نسههبت بههه مههرران

برخوررارند» مورر سنجش یرار گر ته و نتایج حاصل بیانگر اید است که نگرش کل یامعه
رر سجح حر ه ای یهرار رارر و برخهی معتلدنهد کهه بهید ن و مهرر رر برخهی ویژگهینهای
ر تاری و توانایینای رری و شخصیتی تااو معناراری ویور رارر و برخی ا ویژگهینها
برای مرران مناسب و برای نان تناسب چندانی ندارر
جدول  .8بررسی میانگین ابعاد نقشهای جنسیتی
میانگین

حداکثر دامنه

نگرش

ابعاد نقشهای جنسیتی
خانوارت و ا روا

31/33

30

لیبرا

اشتغا

10/36

13

حر های

تحصیل

1/62

10

لیبرا

ر تاری و شخصیتی

11/31

20

حر های

حلویی و ایتماعی

11/16

23

حر های

بُعد نج رر اید مجالعه نگرش به مسائل حلویی و ایتماعی است که با گویهنایی مانند
«مرران و نان باید ا یایگات برابری رر یامعه برخوررار باشهند» « ،نهان نبایهد انت هار راشهته
باشند که اندا ة مهرران ا آ اری و امنیهت رر محهی نهای مختلهف بههرتمنهد باشهند» مهورر

سنجش یرار گر ته و نتایج حاصل بیانگر اید است که اس گویان ،نگرش حر ههای نسهبت
به اید بُعد رارند بررسی تااو نای ینسیتی رر نگرش به اید نلشنا بیانگر ایهد اسهت کهه
رر نمة ابعار بید رو ینس تااو معناراری ویور رارر و مهرران رارای ریهدگات حر ههای و
نان ریدگات لیبرا رارنهد بنهابراید رر مجمهوت رر رو بخهش تحصهیل و ا روا و خهانوارت

نگرشنا لیبرا و مساوا طلبانه است و رر سه بُعد اشتغا  ،ر تاری –شخصهیتی و حلهویی-
ایتماعی رویکررنا ننو شکلی حر های و میانه رارر مرران رر نمة ابعار ریدگات سنتیتر و
نان ریدگات لیبرا و مساوا طلبانهتری به نلشنا رارند
جدول  .4تفاوت میانگین ابعاد نگرش به نقشهای جنسیتی براساس جنس
ابعاد
خانوارت و ا روا
اشتغا
تحصیل
ر تاری و شخصیتی
حلویی و ایتماعی

میانگین

سطح نگرش

مرر

31/11

حر های

ن

12/11

لیبرا

مرر

1/11

حر های

ن

12/01

لیبرا

مرر

6/11

حر های

ن

1/31

لیبرا

مرر

13/11

حر های

ن

13/66

لیبرا

مرر

16

حر های

ن

20/21

لیبرا

سطح معناداری
0/000
0/000
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عشوت بر اید نگرش به نلشنای ینسیتی رر بید اس گویان بر اساس یومیت نیهو مهورر
بررسی یرار گر ت نتایج حاصل ا بررسی تااو نای ینسیتی بیانگر اید است کهه رر بهید
یومیههت ههارس و لُ هر تاههاو معنههاراری رر نگههرش بههه نلههشنههای ینسههیتی ویههور رارر،
بهصورتیکه مرران رارای نگرش حر های و نان نگرش لیبرا به نلشنای ینسیتی نسهتند
رر بید یومیت کرر تااو معناراری بید رو ینس ویور ندارر و نکتة مه آنکه ن مهرران
و نان رارای نگرش لیبرا به نلشنای ینسیتی نستند بررسی نگرش رر بید یومیت تهر
نیو بیانگر اید است که بید رو ینس تااو معناراری بید نگرشنا ویهور نهدارر و ایهد رر
حالی است که نر رو ینس رارای نگرش حر های به نلشنای ینسیتی نستند

جدول  .5تفاوت میانگین ابعاد نگرش به نقشهای جنسیتی براساس جنس و قومیت
ابعاد
ارس
تر
کرر
لر
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میانگین
مرر

12/13

ن

11/32

مرر

11/16

ن

11/61

مرر

11/16

ن

16/11

مرر

12

ن

101

مقدارt
-3/31
-1/23
-0/16
-3/31

سطح نگرش
حر های
لیبرا
حر های
حر های-لیبرا
لیبرا
لیبرا
حر های
لیبرا

سطح معناداری
0/000
0/221
0/316
0/002

بررسی نتایج حاصل ا ملایسة ینسیتی نگرش به نلشنای ینسیتی رر بید یومیهتنهای
مختلف بیانگر اید است که رر یومیت هارس و لُهر نگهرش بهه نلهشنهای ینسهیتی تاهاو
معنارارای رارر ،بدید ترتیب که مهرران نگهرش حر ههای و سهنتیتهری بهه نلهشنها و نهان
نگرش لیبرا رارند اما رر یومیت تر و کُرر بهید نهان و مهرران تاهاو نگرشهی ویهور
ندارر ،با اید تااو که رر یومیت تر نر رو ینس نگرش حر های به نلشنای ینسهیتی
رارند و بنابراید بر تلسی ینسیتی نلشنا تأکید رارند ،ولی رر یومیهت کُهرر نهر رو یهنس
نگرش لیبرا به نلشنای ینسهیتی رارنهد و رر نتیجهه بهه مسهاوا و برابهری رر نلهشنهای
ینسیتی معتلدند یا تهنای خمسه ( )1316رر بررسی طرحوارت ینسیتی و یومیهت نشهان رار
که رو یومیت ارس و کُرر رر نگرش به طهرحوارتنهای ینسهیتی تاهاو معنهاراری ویهور
ندارر
بحث و نتیجهگیری

نگرش به نلشنای ینسیتی تأثیر مستلیمی بر ابعار مختلف تجربة یسته ا هرار رارر کهه بهار ترید
آنههها رر نههدگی رو مههرت ،ا روا  ،اشههتغا و تحصههیل مشح ههه مههیشههور (ریههدوی )1111 ،رر
ژونش حاضر تااو نای ینسیتی رر نگرش به نلشنهای ینسهیتی بهید رانشهجویان مهورر
سنجش و بررسی یرار گر ت و نتهایج حاصهل ا مجالعهه نشهان رار کهه بیشهتر اسه گویهان
ریدگات حر ههای و لیبهرا نسهبت بهه نلهش نهای ینسهیتی رارنهد و ایهد بهدان معناسهت کهه
ریدگاتنای سنتی رربارت نلهشنهای ینسهیتی و آنچهه نلهشنهای کلیشههای رر ن هر گر تهه

میشور ک رن شدت است بررسی نتایج بیانگر اید بور کهه ا مجمهوت اسه گویهان تنهها
 0/1ررصد رارای ریدگات سنتی به نلشنای ینسیتی بورند و رر نتیجه اکثریت اس گویهان
رارای نگرش حر های و لیبرا به نلشنای ینسیتی نستند و اید به معنای تمایل بهه برابهری
بید ن و مرر رر ابعار مختلف ندگی است یکی ا مه ترید رفیل اید تحهوف نگرشهی
مرتب با محی رانشگات و تأثیر رصتنای تحصیلی است که بههعنهوان یکهی ا مهه تهرید
عوامل تغییهرا نگرشهی رر یامعهه و هران آورنهدت رصهت حاهور رر عرصهة ایتمهاعی
شناخته میشور رشد تعدار نان رر حا تحصیل رر رانشگات نای کشور ا رنة  60تهاکنون
نوری  21برابر بورت اسهت و بهدون شه یکهی ا مهه تهرید یامهدنای آن تحهوف رر
نگرش به نلشنای ینسیتی رر یامعه است تحصیل امکان اشتغا رر مشا ل تخصصیتهر را
ران میآورر و رر نتیجه نان رر عرصه ایتصار حاور ررن تری خواننهد راشهت اشهتغا
تسهیلگر حاور نان رر عرصهنایی که ا ن ر سنتی مهرتب بها مهرران اسهت ،شهدت و نمهید
عامل منجر به تعدیل نگرشنا به نلشنای سهنتی اسهت بریانهت ( )2003تأکیهد مهیکنهد کهه
ا وایش تحصیش و حاهور رر محهی رانشهگانی یکهی ا عهواملی اسهت کهه رر تحهوف
نگرش به نلشنای ینسیتی تأثیر رارر و ایهد تحهوف رر بهید نهان بیشهتر ا مهرران اسهت و
نمانگونه که رر نتایج اید مجالعه نیو مشاندت شد رر ملایسه با مرران ،نان رارای ریدگاتنهای
لیبرا تری به نلش نهای ینسهیتی نسهتند عهشوت بهر ایهد تورنتهون و ریمهاکرو ( )2001تأکیهد
میکنند ،نان امرو ت رر عرصهنایی که یشتر بههعنهوان نلهشنهای سهنتی مهرران شهناخته
میشدت ،حاور بیشتری رارند (اشتغا ) تا مرران رر عرصه نلشنای سنتی نان (بچههراری،
خانهراری)؛ و نمید بیانگر اید است که نان ریدگات لیبرا تری به نلشنای ینسیتی رارنهد
ا ریگر نتایج اید مجالعه تااو نای ینسیتی رر نگرش به ابعار مختلف نلشنهای ینسهیتی
است که بر اید اساس مرران رارای ریدگاتنهای حر ههای نسهبت بهه نمهه ابعهار نلهشنهای
ینسیتی نستند و اید رر حالی است که نهان ریهدگات لیبهرا بهه ایهد ابعهار رارنهد ریهدگات
حر های و سنتی مرران به نلشنای ینسیتی رر یامعة ایران که ترکیب یدر رر یامعهه بهه
ناع مرران است رر ر تارنا و تجارب ندگی رو مرت تأثیرگههار خوانهد بهور ،بهدید شهکل
که انت ارا نلشی که ا نان ویور رارر رر سجح نهابرابر بها مهرران خوانهد بهور و ایهد رر
حالی است کهه نهان رر نلهش نهای سهنتی مهرران نمچهون عالیهت ایتصهاری و کمه بهه
نان آوری رر خانوار مشارکت رارند اید امر باعث تراک انت هارا نلشهی رر نهان خوانهد
شد چرا که مرران رر نلشنای نانه مشارکت ک تری رارند و عمشً نهان عهشوت بهر انجهاز
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نلشنای مررانه (اشتغا ) باید نلشنای سنتی خور ( ر ند روری ،انجاز امور رو انهه خانهه)
را با کیایت مناسب انجاز رنند و رر نتیجه ن شا ل رچار تهراک بهار نلشهی خوانهد شهد و
نمید عامل کانش رضا یت ا نهدگی رر او خوانهد بهور رر سهجوح بهافتر ایتمهاعی نیهو
نگرشنای سنتی و حر های مرران به نلشنای ینسیتی رر تدوید و تاسهیر یهوانید ،حلهو
ایتماعی ،ایتصاری و رننگی تأثیر گهاشته و منجر به با تولید نابرابرینا رر ابعار مختلهف
ندگی رو مرت خواند شد خلید و ریوی ( )2001معتلدنهد رر یامعهه اکسهتان کهه بیشهتر
مرران یامعه رارای ریدگات سنتی و حر ههای بهه نلهشنهای ینسهیتی نسهتند ،بها بسهیاری ا
ناننجارینا بهعنوان امر طبیعی برخورر میشور ،بهعنوان نمونه کت خهوررن ن ا نمسهر
چندان ناشایست تللی نمیشور و اید توییه ویور رارر که مرران بهرلیل شارنای نهدگی
رست به رخاشگری و خشونت می نند و یا حتی اید عشمت عشق و عشیه مرر به نمسرش
است آنها تأکید میکنند اید نوت نگرش رر یوانید و نحوة ایراییشدن آن نیو نمور یا ته و
رر نتیجه نان مجبور به تحمل خشونتنای خانگی میشوند احتشاز ارت ( )1311تحهوف
رخ رارت رر نلههشنههای ینسههیتی نههان را عامههل ارتلههاء یههدر ایتصههاری نههان ،کههانش
خشونت نای خانگی و گسترش نسبی حلو آنان رانسته و رر عید حا تأکید میکنهد ایهد
تحوف تعارضاتی را رر ساختار خانوارت نمچون نحوة تلسی یدر رر خهانوارت و یها بهاف
ر تد سد ا روا ایجار نمورت است احتشاز ارت ( )1311معتلد است با تغییر باورنای سهنتی
و کلیشهنای نامجلوب و ارتلاء ریدگات مرران نسبت به نلشنهای ینسهیتی انسهجاز خهانوارت
ا وایش یا ته و مینة مجلوبی برای کانش آسیبنای خانوارگی دیدار خواند شد
نتایج اید مجالعه نشان رار که مرران رارای نگرش حر های و نان رارای نگهرش لیبهرا
به نلشنای ینسیتی نستند ،اید تااو بید رو ینس بر نحوة عمهل بهه نلهشنها و ار یهابی
آنها ا ایرای نلش تأثیر خواند راشت و باعث ایجار تعارض خوانهد شهد بههعنهوان نمونهه
نههان معتلدنههد رر خههانوارت ،مههرران نیههو رر ایههرای نلههشنههای سههنتی ماننههد ر نههد روری و
خانهراری باید مشارکت راشته باشند و یا ایدکه مرر رر تصمی گیهرینها بایهد بها نمسهرش
مشور کند و اید رر حالی اسهت کهه مهرران بها ریهدگات حر ههای بهه نلهشنهای ینسهیتی
معتلدند که ضرورتی ندارر که رر نمة تصمی گیرینا مشور انجاز شور ،یا نباید رر امور
منو به نمسر خور کم کنند و نمید عامل تعارض خواند شد ،یرا عمل او با انت هارا
نمسرش ن خوانی ندارر بنابراید تااو نگرش منجر به تااو رر نحوة عمل و ار یابی ا
عمل خواند شد و رر بیشتر موارر اید عامل برو تعارض میشور بنابراید به من ور کهانش

اید تعارضا باید سجح نگرش مرران نیو ارتلاء یابد و مه ترید راتکار آن تویهه بیشهتر بهه
آمو تنای روران یامعه هیری است و رر اید مسیر والهدید نلهش مهمهی رر آمهو ش ایهد
نگرشنا بر عهدت رارند
بررسی نلش یومیت رر تاهاو نهای ینسهیتی رر نگهرش بهه نلهشنهای ینسهیتی نتهایج
موررتویهی را حاصل آورر رر بررسی چهار یومیت ارس ،کُرر ،تر و لُهر نتهایج نشهان
رار که رر رو یومیت ارس و لُر تااو نای ینسیتی رر نگرش به نلشنای ینسیتی ویهور
رارر و رر نر رو یومیت مرران ریدگات حر های و نان ریدگات لیبرا به نلشنها رارنهد امها
نتایج نشان رار رر رو یومیت کرر و تر تااو ینسیتی رر نگرش به نلشنا ویور نهدارر
و تااو مه بید رو یومیت رر نوت نگات بهور رر یومیهت تهر نگهرش نهان و مهرران بهه
نلشنای ینسیتی حر ه ای بور و اید بهدان معناسهت کهه رر ایهد یومیهت نهان و مهرران بهه
تاکی نلشنا و نمچنید تااو حلویی ،ایتصهاری و ایتمهاعی ن و مهرر اعتلهار یهاری
ویور رارر و اید امر رر بید یومیهت کُه رر متاهاو بهور و نهر رو یهنس نگهرش لیبهرا بهه
نلش نای ینسیتی راشتند و اید بدان معناست کهه رر ایهد یومیهت بهه برابهری ن و مهرر رر
بسیاری ا ابعار ندگی اعتلار بیشتری ویور رارر اید نتایج بیانگر اید اسهت کهه تحهوف
نگرشی رر بید یومیت نا نیو رخ رارت و با تویه به محدور بورن یامعهه آمهاری ایهد مجالعهه
یشنهار میگررر مجالعا آتی بررسی رییقتر ابعار نگهرش بهه نلهشنهای ینسهیتی رر بهید
کلیه ایواز ایرانی را مد ن ر یرار رنند
سخد آخر آنکه نگرش بهه نلهشنهای ینسهیتی تهأثیر بههسهوایی رر نهدگی رو مهرت و
تجارب حاصل ا آن رارر نتایج مجالعا مختلف نشان رارت نگرشنای سنتی به نلشنهای
ینسیتی منجر به خشونتنای خانگی ،ا سررگی و عدز رضهایت ا ا روا مهیشهور و ایهد
رر حالی است که ا رار رارای ریدگاتنای حر های و لیبرا  ،خشنوری بیشتری رر ندگی و
ا روا رارند (تورنتون و ریماکرو )2001 ،1عشوت بر اید بلهی 2و تیکامهایر )1113( 3تأکیهد
میکنند نگرش نای سنتی نسبت بهه نلهش نهان منجهر بهه گسهترش نهابرابرینها رر سهجوح
مختلف تحصیلی و شغلی میشور و برعکس نر چه رر یه یامعهه ریهدگاتنهای لیبهرا و
حر های گسترش یابد رصتنا و امکانا بصهور برابرتهر تلسهی مهیشهوند بنهابراید بها
1. DeMarco
2. Blee
3. Tickamyer
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تعدیل نگرش به نلشنای ینسیتی و بهبور باورنای سنتی و کلیشهای بسهیاری ا تعارضها
و نان خوانینا کانش یا ته و اید امر عشوت بر کانش تبعیونهای ینسهیتی رر حهو تنهای
مختلف بر کیایت ندگی رری ،خانوارگی و رر سجح کشن رضایت کلی ا ندگی تأثیر
معناراری خواند راشت
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Abstract

Gender roles defined as the patterns of behavior which are approved
by society and culture. In other words gender role is the way men and
women doing to recognition as feminine and masculine and culture,
and society accepted and encourage those behaviors as appropriate
behavior for men and women. Present study aimed to study gender
role attitude using Islamic gender role attitude scale. A sample of 400
male and female students at public universities including AllamehTabataba'i University, Tehran University and the University of
Kurdistan was drawn. Respondents were selected using random
sampling method and data were collected with questionnaire. Results
revealed that there were no traditional gender role attitude among
students and all the respondents have professional and liberal attitude
toward gender roles. There were significant gender differences
between male and female in gender role attitude so that female
students have more liberal attitude. In terms of ethnicity there were
gender differences in Fars and Lur attitude, so that male have
professional and female have liberal attitude. Among Kurdish
respondents, male and female have liberal attitude while among
Turkish, both male and female have traditional-professional attitude.
Keywords: Attitude, Gender Role, Gender Differences, University
Student, Ethnicity.
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