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پذیرش نهایی1332/30/13 :

چكیده
در چند دهه اخیر زنان با به چالش کشاندن نقشهای سنتی و بازتعریف نقشهای جنسیتی درپی یافتن هویتی
فراتر از نقشهای مرتبط با خانه و خانواده هستند .بازاندیشی در نقشهای جنسیتی بستگی به نگرش و عقیده در
مورد آن دارد .هدف این مطالعه بررسی نگرش زنان به نقشهای جنسیتی و تبیین عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر
بر آن است که به شیوه کمی و و با روشهای توصیفی ،همبستگی و علی در سال  931۸ـ  931۱انجام شده است.
در این بررسی با استفاده از ابزار پرسشنامه و براساس نمونهگیری طبقهای متناسب 066 ،نفر از زنان متأهل شهر
شیراز بین مناطق یازدهگانه این شهر انتخاب شدند و پس از جمعآوری دادهها اطالعات با نرمافزار  SPSSبا
آمارههای توصیفی (فراوانی ،درصد و میانگین ،انحراف معیار) و استنباطی (همبستگی پیرسون ،آزمون  ،tتحلیل
واریانس و رگرسیون چند متغیره) تحلیل شد .نتایج نشان داد  ۱9/۵درصد از پاسخگویان در زمینههای اجتماعی،
شغلی و خانوادگی نقشهای سنتی زنانه را مهمترین نقشهای زنان دانستهاند؛  93درصد با بازاندیشی زیادی در این
زمینه قائل به کمترین تفاوت در نقشهای زنانه و مردانه بوده و  0۵/۵درصد نگرشی میانه داشتهاند .همچنین ارتباط
معناداری بین متغیرهای سن ،وضعیت اشتغال ،تحصیالت ،درآمد ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی ،مدت زمان ازدواج،
میزان استفاده از رسانههای ارتباط جمعی و شبکههای ارتباطی مجازی زنان و همچنین درآمد و پایگاه شغلی
همسران آنها با بازاندیشی آنان در نقشهای جنسیتی وجود داشت .نتایج رگرسیون چند متغیره همزمان نیز حاکی
بود که تحصیالت ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی ،استفاده از اینستاگرام ،تلویزیون و وضعیت شغلی همسران از
مهمترین تبیینگرهای بازاندیشی زنان در نقشهای جنسیتی است.
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مقدمه
نشریه علمی فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده ،سال چهاردهم ،شماره  ،41زمستان 931۸

انتظارات هر فرهنگ از طریق فرایند جامعهپذیری به افراد منتقل میشود و نقشپذیری جنسیتی
یکی از پیامدهای آشکار فرایند جامعهپذیری است .مفهوم نقش ،معانی مختلفی دارد که یکی از
رایجترین آن با رفتاری مرتبط است که افراد بر حسب پایگاههایی که در جامعه دارند ،ایفا میکنند
(توسلی )803 :6831 ،و با نگرش و رفتارهایی همراه است که از سوی جامعه به فرد یا افرادی داده
میشود که این پایگاهها را اشتغال میکنند (کوزر .)3۷6 :683۱ ،توزیع و جداسازی نقشها بر
حسب جنسیت سابقه طوالنی دارد .سالیان زیادی مردم در جامعه سنتی با عقاید و نگرشهای ثابت
زندگی کردهاند .در این جوامع تغییر بسیار کمتر و در دل پارادایم سنت بوده است .بازاندیشیها
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نیز نظام اجتماعی گذشته را باز تولید میکرد (گیدنز.)۱۱ :683۱ ،
زنان معموالً به ایفای نقشهایی مانند خدمات خانگی ،حمایت عاطفی و مراقبت از دیگر اعضای
خانواده بهمنزلة نقشهای اصلی میپرداختهاند و نقشهایی همچون نانآوری و مدیریت و رهبری در
خانواده و اجتماع اغلب بر عهدة مردان بوده است (بستان.)6۱۷ :6833 ،
سنتگرایی 3نقطه مقابل نوگرایی 8است و به عدم پذیرش نوآوری الگوها و شیوههای جدید
زندگی اجتماعی اطالق میشود .از دیدگاه رایزمن ۱شخصیت سنتی ،شخصیتی است که سنتها،
راهنما و رهبر اوست و بیاندیشه و چون و چرا مقررات و نظامهای دیرین جامعه و فرهنگ خود را
میپذیرد .انسان سنتگرا در برابر تغییرات ،مقاوم است و آمادگی کسب تجربه جدید و رویارویی با
افکار نو را ندارد؛ به عبارت دیگر در جامعه سنتی ،انسانها از درگیر شدن با پدیدههای جدید
گریزان هستند و سعی میکنند با چیزهایی بسازند که خوب بودن آنها در گذر زمان و فرهنگ
عمومی تأیید و تثبیت شده است (نیازی .)636 :6836 ،در این جوامع ،تبعیض نسبت به زنان حاصل
نظام طبیعی بهشمار میرفت که وظایف و نقشهای متفاوتی را بر عهده زنان و مردان قرار داده بود
(مونی ۱و همکاران.)383 :3003 ،
در مقابل در جامعه مدرن ،اندیشههای افراد با ورود اطالعات جدید همواره مورد بازبینی قرار
میگیرد که در این زمینه ،بازاندیشی در نقش جنسیتی از سوی زنان اهمیت زیادی دارد .نگرش
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1. Reflections
2. Taraditionalism
3. Modernism
4. Risman
5. Moony

بر اثر فرایندهای جداییناپذیر 6و همبسته اشتغال و افزایش آگاهی آنها پرسش برانگیز شده است
(ساروخانی و رفعتجاه .)38 :68۷3 ،این زنان درپی بازاندیشی و بازتعریف نقشهایی هستند که بر
همکاری زنوشوهر در کارهای خانه و تربیت فرزندان مبتنی باشد .این زنان هویتهای جاافتاده و
سنتی خود را مورد بازاندیشی قرار دادهاند و برای دستیابی به راههای برابری جویانهتر تالش
میکنند و میخواهند هویتی بیش از زندگی خانگی و خانوادگی داشته باشند .عرضه انبوه منابع
اجتماعی و فرهنگی هویتآفرین و وسعت یافتن روابط اجتماعی برخی از زنان و تعامل تغییرات
نهادی و ساختاری و نهضتهای اجتماعی زنان ،زمینه تفکر و بازاندیشی در ارزشها و آرمانها و
نهایتاً هویتهای شخصی و اجتماعی آنها شده است (کاستلز.)6۷۷ :6833 ،
تحوالت دهههاى اخیر در مجموع به سمت فاصله گرفتن از الگوى سنتی است .نقش مادرى و
همسری به منزلة نقش انحصارى زنانه ،آماج چالش قرار گرفته است و شاهد رویکردهای حمایتی
از حقوق زنان هستیم که بیش از همه تحت تأثیر افکار مدرنیته و فمنیستی است .فمینیستها
نقشهای جنسیتی را جزو کلیشههاى جنسیتىای قلمداد کردهاند که نظام مرد ساالر آن را براى
خانهنشین ساختن زنان ،مقدس وانمود مىکند .همچنین هر روزه نقشهای شغلی و مدیریتی بیشتری
برای زنان تعریف ،و حضور آنها در این عرصه پررنگتر میشود (زیبایینژاد.)33 :6833 ،
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زنان در جامعه مدرن دربارة نقشهای جنسیتی و ارزشهای سنتی خانوادگی تغییر کرده و هویت زنان

هدف این مطالعه شناسایی نگرش و گونههای بازاندیشی الگوهای نقشهای جنسیتی در
حوزههای خانوادگی تعامالت اجتماعی و اشتغال ،و بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مانند سن،
وضعیت اشتغال ،تحصیالت ،درآمد ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی ،مدت زمان ازدواج ،میزان
استفاده از رسانههای ارتباط جمعی و شبکههای ارتباطی مجازی زنان و همچنین درآمد و پایگاه
شغلی همسرانشان بر بازاندیشی زنان در نقشهای جنسیتی است.
هرچند تحقیقات گوناگونی دربارة نقشهای جنسیتی صورت گرفته است در بسیاری از این
مطالعات و بویژه در پژوهشهای داخلی بیشتر به متغیرهای تحصیالت و اشتغال توجه شده و عوامل
مختلف فرهنگی و اجتماعی مرتبط بهصورت جامع درنظر گرفته نشده است .در ادامه به برخی از
این پژوهشها پرداخته میشود؛ بهعنوان مثال باربر و اکسین )6993( 3در بررسی خود دریافتند که
بین زنان با تحصیالت پایینتر این نگرش هست که وظیفه اصلی آنها نقش سنتی و خانگی است.
1.
2. Barber& Axinn
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شکلگیری هویت دارند .فانگ و اریک )3000( 3در بررسی تقابل نقش زنان و مردان دریافتند که
تلویزیون تحت تأثیر فشارهای اجتماعی باعث تقویت تفکرات سنتی و کلیشهای شده است .براستر
و پاداویک )3000( 8در یک بررسی طولی طی سالهای  69۷۷تا  6991و پنلندون و سیلورستین

۱

( )3063بهاین نتیجه رسیدهاند که زنان تغییرات چشمگیری را در اعتقادات خود دربارة نقشهای
جنسیتی داشتهاند .در مقابل ،کاتز وایز )3060( ۱دریافته است که فرایند بازاندیشی زنان پس از دو
دهه تساویطلبی نسبت به نقشهای جنسیتی از اواسط دهه  6990تا حدودی تغییر یافته و این تحول
جدید منعکسکننده تمایالت جنسی دیگری است که بهنظر میرسد این چارچوب فرهنگی جدید
مخلوطی از جذبههای فمنسیتی جدید و نقشهای سنتی مادران است.
موری )3009( 1نیز در بررسی خود به این نتیجه رسیده است که نقشهای جنسیتی بهعنوان
توافقهای قابل تغییر دیده میشود و تفاوت کمی در زمینة نگرش به نقشهای جنسیتی و سن افراد
وجود دارد .کنینگام ۷و همکاران ( )300۱نیز به نتایج معناداری دربارة ارتباط نگرش به نقشهای
جنسیتی و متغیرهای میزان تحصیالت ،اشتغال ،جنس ،سن ،وضعیت ازدواج و تحصیالت پدر و
مادر و غیره دست یافتهاند .لیائو و کال )699۱( 3در بررسی خود به این نتیجه رسیدند که اجتماعی
شدن بر پایه دستیابی به تحصیالت به صورت غیرمستقیم ،نگرش زنان را نسبت به نقشهای جنسیتی
تغییر داده است .بریک ول ،)6990( 9گرسون )6996( 60در مطالعهای در زمینة نگرش به نقشهای
جنسیتی دریافتند که نگرش به نقشهای جنسیتی در گروههای مختلف ،مانند طبقات متفاوت
اقتصادی و اجتماعی ،گروههای قومی و فرهنگهای مختلف تا حدودی متفاوت است.
در مطالعات داخلی نیز عبداللهیان ( )6838بهاین نتیجه رسیده است که زنان و مردان متعلق به
گروههای سنی باالتر ،بیشتر پذیرای نقشهای جنسیتی سنتی هستند .ساروخانی ( )6838دریافته است
که موقعیتهای ساختاری در مقایسه با هویتهای شخصی در بازتعریف هویت اجتماعی زنان در
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1. Hilman
2. Fung & Eric
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6. Murray
7. Cunningham
8. Liao & Cal
9. Break Well
10. Gerson

( )6833نیز در نتایج یک بررسی تأثیر تحصیالت بر بازتعریف نقشهای سنتی زنان را مطرح
میکند .شفاییمقدم ( )6890در مطالعه خود بهاین نتیجه رسیده است که هرچند دیدگاههای سنتی
نسبت به تقسیم نقشهای جنسیتی هنوز پابرجاست ،دیدگاههای برابریطلبانه رواج بیشتری یافته
است .همچنین وی بهاین نتیجه رسید که متغیرهای سن ،وضعیت تأهل ،پایگاه اجتماعی و مصرف
رسانهای با برابریگرایی جنسیتی ارتباط مثبت و معنادری دارد  .نتایج بررسی علیجانی ( )689۱نیز
نشان داده است که نسل زنان پس از جنگ ،تحت تأثیر موقعیتهای فرهنگی و ساختاری و
رویارویی با مظاهر مدرنیته ،قرائت بازاندیشانهتری نسبت به کلیشههای سنتی داشتهاند و پایگاه
اقتصادی و اجتماعی افراد در این بازاندیشی نقش مهمی ایفا میکند .افراسیابی و خرمپور ()689۱
به مطالعه بازاندیشی اجتماعی جوانان شهر یزد پرداختند .نتایج این بررسی نشان داد که بین زنان و
مردان از نظر میزان بازاندیشی تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما بین میزان تحصیالت و میزان درامد
با بازاندیشی رابطه معنیداری مشاهده میشود .همچنین بین میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی،
دینداری و جهانگرایی فرهنگی با بازاندیشی رابطه معنیداری وجود دارد.
بهطور کلی ،مفهوم بازاندیشی یکی از مفاهیمی است که رویکردهای مختلفی به آن نظر
کردهاند .در رویکرد کارکردگرایی ،لومن ،)699۱( 6بازاندیشی را ویژگی ارتباطات انسانی میداند
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برابر کلیشههای جنسیتی تأثیر بیشتری داشته و تأثیر تحصیالت بیش از اشتغال است .کالوشکی

و معتقد است بازاندیشی به خود مفهومسازی منجر میشود و به مثابه سازوکاری عمل میکند که
به تسهیل سازگاری سامانه با محیط منجر میشود (ترنر .)3008 ،به عقیده گیدنز بازاندیشی یکی از
سه منبع پویایی مدرنیته است و مراد از آن فرایند تعریف و بازتعریف خود از طریق مشاهده و تأمل
در اطالعات دربارة مسیرهای ممکن زندگی است (گیدنز .)۱۱ :683۱ ،همچنین بازاندیشی به
سازوکارهایی در اندیشه و کنش انسانی گفته میشود که کنش را تنظیم و بر آن نظارت میکند .به
نظر النگمن 3بازاندیشی مردم را قادر میسازد تا جداگانه یا جمعی هویتهای خود را تدقیق کنند
(النگمن .)3008 ،لش و یوری 8نیز بازاندیشی را به توانایی افراد برای تأمل انتقادی در مورد
وضعیت موجود و همچنین امکان تغییردادن آنها تعریف میکنند (لش و یوری.)83 :699۱ ،
با توجه به تغییرات فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی موجود ،مشاهده میشود که در نگرشها و

1. Luhmann
2. Longman
3. Lash & Urry
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تعاریف هویت زن بازبینی صورت گرفته است بهطوری که هر نسلی در مقایسه با نسل پیشین خود
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به تساوی حقوق زنومرد بیشتر متعهد هستند و در صدد ایجاد محیط و فرصتهایی برای بروز تمامی
استعدادهای انسانی زنان و مردان در حوزههای متفاوت اجتماعی برمیآیند .در نتیجه گسترش
توسعه انسانی و اجتماعی در نگرشهای سنتی به زنان و دختران نیز بازاندیشی رخ داده است.
در فرایند بازاندیشی ،افکار و گفتمانهای مسلط متعدد به چالش کشیده ،و بسیاری از ارزشهای
سابق ،نو میشود؛ به عبارتی دیگر میتوان گفت که پدیده بازاندیشی به معنای آزمون کردن
گزینههای گوناگون برای پرسشهای پیش رو و تالش برای انتخاب پاسخ مناسب است .بازنگری و
تأمل در بسیاری از ارزشها و هنجارها و پیش پنداشتهای افراد در این فرایند رخ میدهد و در این
میان است که کنشگران در مشروعیت کلیشهها و نگرشها تردید میکنند.
مفهوم نقش در تحلیل جامعهشناختی ،اهمیت زیادی دارد و در این زمینه ،نظریات مختلفی
مطرح شده است .بسیاری از جامعهشناسان ،تقسیم کارها و نقشهای جنسیتی را عنصر ضروری
کارامدی اجتماع دانستهاند؛ چنانکه ریل 6از بنیانگذاران جامعهشناسی خانواده معتقد است زیر بنای
جامعه در خانواده شکل میگیرد .حفظ اجتماع به حفظ خانواده بستگی دارد و برای بقای خانواده
تقسیم کار و جداسازی نقشها ضرورت دارد .او ریشه فروپاشی خانواده را در تحوالت فکری و
آزادیخواهانه و برابری میدانست و معتقد بود اعضای خانواده باید نظام سلسلهمراتبی را بپذیرند که
با طبیعت مدیریت مرد و مدیریتپذیری زن هماهنگ است (آزادارمکی .)60 :6831 ،جامعه
شناسان دیگری مانند دورکیم ،3پارسنز ،8لوپله ،۱مالینوفسکی ،۱برنادرز ،1گهلن ۷و کونیگ 3نیز در
این زمینه عقاید مشابهی دارند (زیبایینژاد.)۱۷ :6833 ،
از جانب دیگر بسیاری از جامعهشناسان معاصر با بهکارگیری اصطالح برساخته 9بر این اعتقادند
که هویت معنای جوهری و ثابتی ندارد و به گفته کاستلز 60افراد و گروههای اجتماعی معنا را
مطابق با الزامات اجتماعی و طرحهای فرهنگی بازتنظیم میکنند .سیالیت هویت پیامد خود را بر
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1. Riehl
2. Durkheim
3. Parsons
4. Le play
5. Malinowski
6. Bernardez
7. Gehlen
8. Konig
9. Construct
10. Castells

3۱ـ .)33اینگلهارت 6نیز معتقد است وقتی جامعهای در مسیر صنعتیشدن قرار گیرد ،انواع خاصی
از دگرگونیهای ارزشیـفرهنگی را متحمل میشود .وی زیربنای تغییرات ارزشی را توسعه
اقتصادی و رسیدن افراد به سطح فزایندهای از امنیت میداند .او تغییرات ارزشی را خطی و جهانی
نمیداند و بر این اعتقاد است که گرچه توسعه اقتصادی به ایجاد تغییرات ساختارمند در عقاید و
خواستههای مردم گرایش دارد ،اثر سنتهای فرهنگی محو نخواهد شد و اگرچه ارزشها میتواند
تغییر کند ،همچنان به انعکاس میراث تاریخی جامعه ادامه میدهد .او قائل به تأثیر مدرنیته در تغییر
ارزشها است و در حالی که امنیت اقتصادی را زیر بنای تغییر ارزشی میداند ،تغییر ارزشها را در
نسلهای جوان ،تحصیل کردهتر و پردرامدتر نشان میدهد (نوریس و اینگلهارت .)300۱ ،ماکس
هورکهایمر 3از پایهگذاران مکتب فرانکفورت بهطور خاص به روشهای اقتداری پدر در خانواده
توجه کرده و با توجه به پیشینه تاریخی اقتدار ،وجود آن را در خانواده امروزی زیانبار تشخیص
داده است (هورکهایمر 633 :69۷3 ،ـ  .)۱۷برگر 8نیز با توجه به مفهوم مدرنیته در مورد هویت
بازاندیشانه معتقد است ،جامعة در حال تغییر و تحول ،فرد را به بازاندیشی و گرفتن تصمیمهای
گوناگون ناگزیر میسازد .بازاندیشی نه تنها به جهان بیرونی معطوف است ،بلکه وارد ذهنیت فرد
نیز میشود و طی فرایندی ،جهان و خود فرد به موضوع آگاهی تبدیل میشوند .از نظر برگر
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نگرشها و ارزشها بهجای میگذارد و باعث تغییرپذیری موقعیتها و نقشها میشود (کاستلز:6833 ،

زندگی در جامعه مدرن کنشگران را در معرض تجربههای جدید قرار میدهد و به اندیشیدن وادار
میکند (سیدمن .)66۱ :6890 ،برگر معتقد است زوجین زمان حال را میسازند؛ گذشته را
بازسازی میکنند و آینده مشترک برنامهریزی شدهای را بهوجود میآورند (جالییپور و محمدی،
 6۱۱ :6896ـ  .)6۱1برگر به تجربیات جدیدی فکر میکند که ما در جهان نو داریم و میخواهد
نشان دهد که چگونه آگاهی در نهادهایی ریشه دارد که زیربنای اجتماعی آن را شکل میدهد
(گلوور و همکاران.)683۱ ،
چارچوب نظری این مطالعه براساس دیدگاههای گیدنز ۱بنا شده است .از نظر گیدنز هویت،
خود شخص است؛ آن گونه که خودش تعریف میکند .بهنظر او هویت انسان در کنش با دیگران
ایجاد میشود و در جریان زندگی پیوسته تغییر میکند و لذا هویت ،سیال و همواره در حال تغییر
1. Inglehart
2. Horkheimer
3. Berger
4. Giddens
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است (گیدنز .)3۱ :6898 ،گیدنز از هویت بازاندیشی و انتخابگر استفاده میکند .بهنظر وی
نشریه علمی فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده ،سال چهاردهم ،شماره  ،41زمستان 931۸

بازاندیشی ،ویژگی هرگونه کنش انسانی است و بازاندیشی در زندگی اجتماعی مدرن دربرگیرنده
این واقعیت است که عملکردهای اجتماعی پیوسته بازیینی و اصالح میشود و در نتیجه ویژگی
خود را بهگونهای سازنده تغییر میدهند (گیدنز .)۱۷ :6898 ،بهنظر او اگرچه پیوند میان زن و مرد
بویژه در ازدواج سنتی عمدتاً براساس نقشهای ثابت بوده در طول حدود یک نسل ،تمام اینها تغییر
کرده و دگرگونی بزرگی در خانواده رخ داده است .موقعیت زنان تغییر کرده است که این به
یکسان شدن قدرت آنها با مردان مربوط میشود .جوامع دربارة روابط میان دو جنس ،هر روز
مساواتطلبتر میشوند .همچنین شناخت افراد از هویت خود بهصورت طرحی بازاندیشانه
درآمده است (گیدنز .)۱۱ :6830 ،در جامعه مدرن الزامات برونی و پیشساخته مانند تقسیم کار،
که وظیفه نانآوری را به شوهر و نگهداری از کودکان ،آشپزی و خانهداری را به زنان میداد در
حال ریشهکن شدن است (گیدنز 39 :6898 ،ـ  .)6۱8به باور وی بازاندیشی دارای ابعاد شکلآفرین
و رهاییبخش است که بعد رهاییبخش آن قویتر است؛ زیرا بازاندیشی نوعی آزادی است؛ آزادی
برای پیدا کردن و کشف خود بهجای اینکه همچون گذشته بهدلیل نقشی که مجبوریم در جامعه
بازی کنیم ،هویتی ازپیش تعریف شده داشته باشیم .گیدنز از دموکراسی گفتگویی صحبت میکند
و معتقد است انقالب فناوری اطالعات و ارتباطات در دهههای اخیر ،جهان کنونی را جهانیتر و
برای همه قابل رؤیتتر کرده است و متقابالً رفتار روز مره مردم و ساخت اجتماعی را دگرگون و
دوباره ساخت میدهد (گیدنز .)۱۱ :6830 ،او بر اصل برابری بین زن و مرد تأکید میکند و معتقد
است تنها راه برقراری اقتدار ،توسل به دموکراسی از راه نوین آن یعنی بر مبنایی فعال و مشارکتی
است .در جامعه کنونی شکلهای کهن همبستگی روز به روز رنگ میبازد و همبستگی جدید بدون
توسل به اعتماد فعاالنه میسر نیست .وی از اصطالح سیاست رهاییبخش صحبت میکند که با
نوعی مفهوم پلکانی از قدرت سروکار دارد .سیاستهای رهاییبخش معموالً خواستار کاهش و یا
لغو کامل نابرابری هستند و بر اولویت اصول اساسی عدالت ،برابری و مشارکت تأکید میکنند
(گیدنز.)393 :6898 ،
این بررسی براساس نظریات گیدنز به بررسی بازتعریف نقشهای جنسیتی زنانه و تعیین
کنندههای فرهنگی و اجتماعی مرتبط با آن بین زنان متأهل شهر شیراز بهعنوان یکی از
کالنشهرهای کشور پرداخته که تحت تأثیر مدرنیته است .نگرش زنان به نقشهای جنسیتی از
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موضوعات مهم در مطالعات تغییرات اجتماعی و مطالعات زنان است و مشخص میکند جامعه تا

ارزشهای مدرنیته تأثیر پذیرفته است.
فرضیات مورد بررسی در این مطالعه به این قرار است:
 .6بین بازاندیشی زنان در نقشهای جنسیتی و سن آنها ارتباط معناداری هست.
 .3بین بازاندیشی زنان در نقشهای جنسیتی و سن همسرانشان ارتباط معناداری هست.
 .8بین بازاندیشی زنان در نقشهای جنسیتی و میزان درآمد آنها ارتباط معناداری هست.
 .۱بین بازاندیشی زنان در نقشهای جنسیتی و میزان درآمد همسرانشان ارتباط معناداری وجود
دارد.
 .۱بین بازاندیشی زنان در نقشهای جنسیتی و تحصیالت آنها ارتباط معناداری هست.
 .1بین بازاندیشی زنان در نقشهای جنسیتی و میزان تحصیالت همسرانشان ارتباط معناداری
هست.
 .۷بین بازاندیشی زنان در نقشهای جنسیتی و مدت زمان ازدواج آنها ارتباط معناداری وجود
دارد.
 .3بین بازاندیشی زنان در نقشهای جنسیتی و تعداد فرزندان آنها ارتباط معناداری هست.
 .9بین بازاندیشی زنان در نقشهای جنسیتی و وضعیت اشتغال آنها ارتباط معناداری وجود دارد.
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چه اندازه و در ارتباط با چه متغیرهایی ارزشهای سنتی را تأیید میکند و در مقابل تا چه حد از

 .60بین بازاندیشی زنان در نقشهای جنسیتی و نوع شغل آنها ارتباط معناداری هست.
 .66بین بازاندیشی زنان در نقشهای جنسیتی و وضعیت اشتغال همسرانشان ارتباط معناداری
وجود دارد.
 .63بین بازاندیشی زنان در نقشهای جنسیتی و پایگاه اقتصادی و اجتماعی آنها ارتباط معناداری
وجود دارد.
 .68بین بازاندیشی زنان در نقشهای جنسیتی و محل تولد آنها ارتباط معناداری هست.
 .6۱بین بازاندیشی زنان در نقشهای جنسیتی و میزان مصرف رسانهای و استفاده آنها از
شبکههای اجتماعی مجازی ارتباط معناداری هست.
 .6۱بهنظر میرسد متغیرهای تحصیالت  ،درآمد و اشتغال بیشترین نقش را در تبیین بازاندیشی
زنان در نقشهای جنسیتی ایفا میکند.
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روش
نشریه علمی فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده ،سال چهاردهم ،شماره  ،41زمستان 931۸

پژوهش با رویکرد کمی و استفاده از روشهای توصیفی ،همبستگی و علی در میان زنان متأهل
شهر شیراز انجام ،و به منظور جمعآوری دادهها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .پرسشنامه این
مطالعه از دو بخش تشکیل شده است :بخش اول با متغیرهای مستقل و دموگرافیک یا
جمعیتشناختی مرتبط است که در آن متغیرهایی مانند سن ،تحصیالت ،وضعیت اشتغال و درآمد
زنان و همسرانشان ، ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی ،میزان استفاده از تلویزیون و ماهواره و شبکههای
مجازی ارتباط اجتماعی شامل واتساپ ،تلگرام ،اینستاگرام و فیسبوک مورد بررسی قرار گرفته
است
6

در بخش دوم از مقیاس نگرش به نقشهای جنسیتی استفاده شده است .این مقیاس توسط
ادوارد گارسیا 3و همکاران با تلفیق چندین پرسشنامه (پرسشنامه نقش اجتماعی ،8مقیاس ایدئولوژی
نقشهای جنسیتی ۱و مقیاس نگرش دانشجویان به همکاری )۱در سال  306۱در کشور اسپانیا هدف
تهیه مقیاسی بهبود یافته بهمنظور ارزیابی نگرش به نقشهای جنسیتی تدوین ،و در این مقیاس از بین
 ۱0گویه استخراج شده  30گویه انتخاب ،و در سه خرده مقیاس اجتماعی ( ۱گویه) ،خانوادگی (9
گویه) و شغلی ( 1گویه) در قالب طیف لیکرت از خیلی موافقم تا خیلی مخالفم تدوین شده است.
این پرسشنامه به گونهای طراحی شده است که بیشترین نمره نشاندهنده فراوانترین میزان بازاندیشی
در نقشهای جنسیتی است .این مقیاس توسط گارسیا و همکاران در مطالعهای شامل  3681نفر از
جوانان زن و مرد اسپانیایی مورد ارزیابی قرار گرفته است .در این مطالعه پایایی 1مقیاس با روش
الفای کرونباخ ۷برابر با  0/99بهدست آمده که از سطح بسیار مناسبی برخوردار است .همچنین
بهمنظور بررسی روایی 3مقیاس در تحلیلعامل اکتشافی 9از تحلیل موازی 60استفاده شده است و
آزمونهای بارتلت ( 6860۱/9و  )sig=0/000و کایزر مایر )0/9۷( 66تأیید کرد که دادهها شرایط
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)1. the Gender Role Attitudes Scale (GRAS
2. García-Cueto
)3. Social Role Questionnaire (SRQ-R; Baber & Tucker, 2006
)4. Gender Role Ideology (EIG; Moya, Expósito, & Padilla, 2006
)5. Scale of Student Attitudes to Coeducation (SDG; García-Pérez et al., 2010
6. Reliability
7. Cronbach’Alpha
8. Validity
9. Exploratory factor analysis
10. Parallel Analysis
11. Bartlett’s test index and the Kaiser-Meyer

 GFIو  RMS =0/0۱3نیز تناسب خوبی از دادهها را در یک بعد نشان داده است .بهعالوه در این
بررسی نتایج شاخصهای تحلیل عامل تأییدی 6نیز نشان از تناسب خوب دادهها در یک الگو را
داشته است (گارسیا و همکاران .)306۱ ،الزم به ذکر است که این پرسشنامه اولین بار است که در
ایران مورد استفاده قرار میگیرد و نتایجی از بررسی آن در تحقیقات داخلی وجود ندارد.
در این پژوهش برای بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه در چارچوب تحقیق مقدماتی۷0 ،
پرسشنامه تکمیل و بر آن اساس اعتبار و روایی سنجههای تحقیق آزمون شد .بهمنظور بررسی اعتبار
پرسشنامه و بویژه مقیاس بازاندیشی از اعتبار صوری 3استفاده شده است و چندین نفر از استادان و
کارشناسان آن را تأیید کردهاند .همچنین پایایی مقیاس با شیوه الفای کرونباخ سنجیده شده است
که نتایج نشان داد ،مقیاس از ضریب پایایی خوبی ( )0/30برخوردار است.
حجم نمونه با توجه به جدول لین با  9۱درصد اطمینان و خطای  ۱درصد معادل  198نفر
محاسبه شده است که برای اطمینان بیشتر  100پرسشنامه تکمیل شد .همچنین با استفاده از روش
نمونهگیری طبقهای متناسب ،نمونهها انتخاب شدهاند .در این شیوه نمونهگیری ابتدا طبقات و یا
گروهها تشکیل ،و سپس به تناسب هر طبقه افراد بهصورت تصادفی انتخاب میشود؛ لذا در این
بررسی با توجه به نسبت زنان همسردار به هر کدام از مناطق یازدهگانه شهر شیراز سهمیهای به آن

بازاندیشی نقشهای جنسیتی زنانه و تعیین کنندههای فرهنگی و اجتماعی مرتبط...

مناسب ورود به آزمون تحلیل عاملی و توان خوب ایجاد شاخص را دارد .همچنین مقادیر=0/999

منطقه اختصاص داده شده است و با رعایت پراکندگی ،افراد بهصورت تصادفی انتخاب شده ،و
مورد پرسش قرار گرفتهاند.
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار اس .پی .اس .اس 8و با بهرهگیری از آمارهای
مناسب انجام شده است بهطوری که دادهها در سطح توصیفی با روشهای آماری فراوانی ،درصد،
میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی با توجه به سطوح سنجش متغیرها با استفاده از
آمارههایی مانند همبستگی ،رگرسیون ،آزمون تی و تحلیل واریانس مورد بررسی و تحلیل قرار
گرفت.

1. Confirmatory factor analysis
2. Face Validity
3. SPSS
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یافتهها
نشریه علمی فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده ،سال چهاردهم ،شماره  ،41زمستان 931۸

در این مطالعه پاسخگویان زنان متأهل شهر شیراز هستند که برخی از نتایج توصیفی در جدول
 6آمده است.
جدول  .1توصیف متغیرهای مستقل
متغیر

میانگین

انحراف
معیار

کمینه بیشینه

متغیر

میانگین

انحراف
معیار

کمینه بیشینه

سن زنان

3۱/۸۵

99/۱3

9۸

۱3

استفاده 9از تلویزیون

9/0۱

9/۱1

6

4

سن همسران

4۱/30

9۱/63

۱6

16

استفاده از ماهواره

/64

9/۱۱

6

4

تحصیالت زنان

9۱/1۱

4/۱3

6

۱۱

استفاده از تلگرام

6/۱۱

6/10

6

4

تحصیالت همسران 9۱/۱3

4/3۱

6

۱۱

استفاده از واتساپ

9/3۱

9/۱۵

6

4

درآمد ۱زنان شاغل

9190

11۵

966

۱66

استفاده از اینستاگرام

6/۱۸

9/61

6

4

درآمد همسران

۱۸1۸

9۱6۱

 9۵666 ۱66استفاده از فیسبوک

6/9۵

6/44

6

4

تعداد فرزندان

9/۸۱

9/۵1

مدت زمان ازدواج

94/۱4

9۱/۵4

6/۵

۵0

6
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همانطور که در جدول شماره مشاهده میشود ،پاسخگویان دارای حداقل  63و حداکثر ۷8
سال بودهاند که میانگین سنی آنها حدود  83سال است همچنین بهطور متوسط  6۱/۷۱سال از زمان
ازدواج آنها گذشته است 63 .درصد از پاسخگویان بدون فرزند هستند؛  ۱۱درصد یک یا دو
فرزند 69 ،درصد سه و چهار فرزند ،و بقیه بیش از  ۱فرزند دارند 8/3 .درصد از آنها بیسواد6۱/۱ ،
درصد دارای تحصیالت زیردیپلم 86/3 ،درصد کاردانی و کارشناسی و  3درصد نیز دارای
تحصیالت عالی در سطح کارشناسیارشد و دکتری هستند .بیشتر پاسخگویان یعنی  13/3درصد
خانهدار و  8۷/3درصد شاغل هستند و میانگین درآمد زنان شاغل یک میلیونونهصد هزار تومان و
میانگین درآمد همسران زنان پاسخگو حدود دو میلیون و نهصد هزار تومان است .دربارة پایگاه
اقتصادی و اجتماعی نیز  11/88درصد از آزمودنیها خود را متعلق به طبقه متوسط 6۱/88 ،درصد
طبقه پایین و  69/88درصد طبقه متوسط رو به باال و باال دانستهاند.
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 .9میزان استفاده از رسانههای ارتباط جمعی و شبکههای اجتماعی مجازی به ساعت است.
 .۱درامدها به هزار تومان است.

گویه

حوزه

خیلی
موافقم

موافقم

نظری
ندارم

مخالفم

خیلی
مخالفم

اجتماعی مردم میتوانند بدون توجه به جنسیتشان فعال و فهمیده باشند.

۵۱/۵

۱3/۱

96

3/3

9

اجتماعی باید با همه افراد بدون توجه به جنسیتشان مثل هم برخورد کرد.

90/۱

۱۱/3

90/3

3۸/3

0/۸

99/۵

۱۵/3

93

4۱/۱

۸

اجتماعی باید بدون توجه به جنسیت افراد به تواناییهای آنها توجه کنیم.

۱/۸

49/3

۵/۸

91/۱

۵/۸

اجتماعی من فکر میکنم دیدن گریه مرد بدتر از دیدن گریه زن است.
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34/۱

9/3

۱/۱

9۱/۸

خانواده فکر میکنم باید برای دخترها و پسرها هدایای متفاوتی خرید.

9/۵

41/۱

9/۵

9/۱

1/۱

۱۱/۵

46/۱

1/3

94/۱

۱/۸

خانواده کارهای خانگی نباید براساس جنسیت تقسیم شود.

9/۵

46/۱

1/۱

۱/3

۵/۸

خانواده وظیفه اصلی پدر کمك به تأمین منابع مالی فرزندانش است.

96/۱

36/۵

۱/۵

۱/۱

۱0/۱

خانواده اینکه همسرم فکر کند من مسئول کارهای خانه هستم به من تنش میدهد.

1/۵

۱۵/3

9/۸

3۸

9۱/3

خانواده شوهر مسئول خانواده است و زن باید از او اطاعت کند.

0/۱

90/۵

۸/۵

49/۸

۱۱

خانواده یك زن نباید با همسرش مخالفت کند.

4/۵

۱6/۱

۸/۱

4/۱

۱4/۵

خانواده تربیت بچهها بیشتر وظیفه مادران است.

9/۵

3۱/۸

0/۵

۱1/۱

۱6

1/۱

۱۵/۸

۵/۸

46/3

9۸/۸

اجتماعی

خانواده

باید به بچهها بدون توجه به جنسیت و با توجه به وضعیت سن آنها
آزادی داد.

والدین باید با توجه به جنسیت فرزندانشان وظیفهای را به آنها واگذار
کنند.

خانواده دخترها باید تمیزتر و مرتبتر از پسرها باشند.
شغلی
شغلی
شغلی
شغلی
شغلی
شغلی

تنها برای برخی مشاغل میتوانیم زنان و مردان را بهطور مساوی در نظر
بگیریم.
بهنظر من پستهای مدیریتی باید به مردها داده شود.
برای یك زن کارهای مربوط به خانه و خانواده مهمتر از فعالیتهای شغلی
و حرفهای است.
بعضی از مشاغل برای زنان مناسب نیست.
اینکه در بین اطرافیان آینده شغلی همسرم مهمتر از آینده شغلی من است،
برایم قابل قبول است.
برای شغلهای مهم انتخاب مردان بر زنان اولویت دارد.

96/۸

44/۱

9/3

9۸/3

94/۸

۵/۸

9۸/۱

۸/3

40/۸

۱6/۸

9/3

33/۱

1/3

۱1/۵

94/۱

۱/۵

44/۵

۵

94/۵

9۵/۵

۸/۱

90/۵

۵/۵

9۱/9

93/9

۵/۸

۱۱/۸

9/۸

34/۸

۱۱/۱

بازاندیشی نقشهای جنسیتی زنانه و تعیین کنندههای فرهنگی و اجتماعی مرتبط...

جدول  .2میانگین و درصد بازاندیشی در نقشهای جنسیتی به تفكیک حوزههای مختلف

مقیاس بازاندیشی در نقشهای جنسیتی در سه حوزه اجتماعی ،خانوادگی و شغلی بررسی شده
است که به تفکیک حوزههای مورد بررسی ،چگونگی پاسخ مخاطبان و میانگین نمره هر گویه در
جدول  3آمده است .همانگونه که مشاهده میشود این مقیاس شامل پنج گویه در حوزه
بازاندیشی در نقشهای جنسیتی اجتماعی ،نه گویه در زمینه بازاندیشی در نقشهای جنسیتی
خانوادگی و شش گویه دربارة نقشهای جنسیتی شغلی است.
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جدول  .3طبقهبندی گویههای مورد بررسی مقیاس بازاندیشی در نقشهای جنسیتی

نشریه علمی فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده ،سال چهاردهم ،شماره  ،41زمستان 931۸

بازاندیشی در حوزه

کم

متوسط

زیاد

میانگین دامنه ( 3الی )133

اجتماعی

۱3

۵۱/۸

91/۱

4۸/0۸

خانوادگی

۸/3

0۱/۸

۱۸/۸

۵۵/۱9

شغلی

۱۱/۱

۵9/3

۱0/۵

۵۱/9۱

کل

۱9/۵

0۵/۵
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40/۱۱

بهدلیل متغیر بودن تعداد گویههای خرده مقیاسهای سهگانه ،دادهها برای بررسی و مقایسه بهتر
در دامنه  0تا  600در سه گروه کم ،متوسط و زیاد همارز و استاندارد 6شده است .نتایج در جدول
 8نشان میدهد 36/۱درصد پاسخگویان ،بازاندیشی کمی در نقشهای جنسیتی داشتهاند1۱/۱ .
درصد پاسخگویان بهصورت متوسط و  68درصد بهصورت زیادی نقشهای جنسیتی را مورد
بازاندیشی قرار دادهاند .همچنین بیشترین بازاندیشیها به ترتیب در حوزه روابط خانوادگی با
میانگین نمره  ،۱۱/36حوزه شغلی با  ۱3/6۷و کمترین آن در حوزه روابط اجتماعی با میانگین نمره
 ۱3/13بوده است.
جدول  .4آزمون همبستگی پیرسون بین بازاندیشی در نقشهای جنسیتی و متغیرهای زمینهای
نام متغیر

بازاندیشی در نقشهای بازاندیشی در نقشهای بازاندیشی در نقشهای

بازاندیشی در

جنسیتی اجتماعی

جنسیتی خانوادگی

جنسیتی شغلی

نقشهای جنسیتی کل

سن

**-6/96

**-6/94

**-6/91

**-6/۱6

سن همسر

*-6/61

**-6/94

**-6/۱6

**-6/۱6

درآمد زن

6/69

**6/36

**6/۱4

**6/۱۱

درآمد همسر

6/63

**6/۱0

**6/۱3

**6/۱۵

تحصیالت زن

**6/9۱

**6/36

**6/۱1

**6/34

تحصیالت همسر

**6/9۱

**6/۱۱

**6/۱0

**6/39

مدت زمان ازدواج

*6/6۸ـ

**6/90ـ

**6/۱۱ـ

**6/۱۱ـ

تعداد فرزند

*6/6۸ـ

**6/93ـ

**6/93ـ

**6/90ـ

**P< .000؛* p< .05
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 .9مقیاس سابق ـ مقدار حداقل در مقیاس  /دامنه * حد باال در مقیاس جدید

فاصلهای بودن متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتایج بررسی فرضیه شماره
 6نتایج نشاندهنده این است که بین سن زنان و بازاندیشی آنها در نقشهای جنسیتی ارتباط منفی و
معنادارای وجود دارد و زنان جوان بازاندیشی بیشتری در نقشهای جنسیتی داشتهاند و این ارتباط در
سه حوزه اجتماعی ،خانوادگی و شغلی معنادار است .همچنین این نتایج در مورد فرضیه شماره دو
دربارة ارتباط سن همسر و بازاندیشی زنان در نقشهای جنسی نیز صادق است.
نتایج بررسی فرضیات شماره سوم و چهارم نیز در این جدول نشانگر این است که بین درآمد
زنان و همسرانشان با بازاندیشی آنها در نقشهای جنسیتی در حوزههای خانوادگی و شغلی ارتباط
معنادار و مثبتی وجود دارد و در زمینة درآمد همسر این ارتباط در تمام حوزههای اجتماعی،
خانوادگی و شغلی معنادار است؛ چنانکه زنان یا افزایش سطح رفاه خانواده و درآمد خود و
همسرانشان بازاندیشی بیشتری را در نقشهای جنسیتی داشتهاند.
همچنین در بررسی فرضیات پنجم و ششم ،نتایج در جدول  ۱حاکی است که زنان با باال رفتن
سطح تحصیالت خود و همسرانشان بازاندیشی بیشتری را در مورد نقشهای جنسیتی سنتی در تمام
ابعاد آن تجربه میکنند .در بررسی فرضیههای هفتم و هشتم یعنی ارتباط متغیرهای مدت زمان
ازدواج و تعداد فرزندان با نگرش زنان به نقشهای جنسیتی ،همانطور که یافتهها در این جدول

بازاندیشی نقشهای جنسیتی زنانه و تعیین کنندههای فرهنگی و اجتماعی مرتبط...

در جدول  ۱فرضیات شماره یک تا هشت مورد بررسی قرار گرفته که در آن با توجه به

نشان میدهد ،ارتباط منفی و معناداری وجود دارد .با افزایش تعداد فرزندان و مدت زمان ازدواج،
نگرشهای سنتی بیشتری دیده میشود و این ارتباط در حوزههای شغلی ،خانوادگی و روابط
اجتماعی معنادار است.
جدول  .5نتایج آزمون تحلیل واریانس یكطرفه و تی مستقل بین وضعیت اشتغال ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی
و محل تولد و نگرش زنان به نقشهای جنسیتی
بازاندیشی در نقشهای

بازاندیشی در نقشهای

بازاندیشی در نقشهای

بازاندیشی در نقشهای

جنسیتی اجتماعی

جنسیتی خانوادگی

جنسیتی شغلی

جنسیتی کل

**T=-9/93

*T=-۱/64

*T=-9/۱

*T=-۱/33

نوع شغل زنان

F=6/۵۸

**F=0/۸4

**F=۱/1۸

**F=3/44

نوع شغل مردان

F=9/44

**F=3/۸6

**F=3/۱9

**F=4/10

پایگاه اقتصادی و اجتماعی

F=6/۸1

**F=3/۱4

**F=4/۸4

**F=۵/6۸

محل تولد

F=6/39

**F=۱/1۵

*F=3/۱۱

**F=4/۵3

نام متغیر
وضعیت اشتغال زنان

**P< .000؛* p< .05
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در بررسی فرضیه شماره  9یعنی ارتباط اشتغال زنان و بازاندیشی آنها در نقشهای جنسیتی با
نشریه علمی فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده ،سال چهاردهم ،شماره  ،41زمستان 931۸

توجه به سطح متغیرها از آزمون  tمستقل استفاده شده است .همانطور که در جدول  ۱مالحظه
میشود ارتباط معناداری بین این دو متغیر وجود دارد .بهگونهای که زنان شاغل بیش از زنان
خانهدار نقشهای جنسیتی را مورد بازاندیشی قرار دادهاند .دربارة ارتباط این متغیر با جنبههای
مختلف بازاندیشی نیز مشاهده میشود این ارتباط در حوزه روابط خانوادگی و شغلی معنادار است
و اشتغال زنان بیشترین تغییر نگرش را در این دو حوزه بهوجود آورده است .در بررسی نوع شغل
زنان موضوع فرضیه شماره  ،60نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان میدهد ارتباط
معناداری بین این دو متغیر وجود دارد .صاحبان مشاغل عالی با میانگین نمره  10بیشترین میزان
بازاندیشی را داشتهاند و پس از آن به ترتیب کارمندان با میانگین نمره  ،۱9/۱3معلمان و زنان
خانهدار با میانگین نمرههای  ۱۷/6۱و  ۱۱/۱3قرار دارند و کمترین میزان بازاندیشی به دارندگان
مشاغل آزاد با میانگین نمره  ۱۱/9۱مربوط بوده است و این ارتباطها در حوزههای شغلی و
خانوادگی معنادار است .در زمینة فرضیه شماره  66یعنی ارتباط نوع شغل همسر و بازاندیشی زنان
در نقشهای جنسیتی نیز یافتههای آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در این جدول گواه این است که
بین این دو متغیر ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .یافتههای جزئیتر در این زمینه نشان میدهد
همسران مردان با مشاغل عالی با میانگین نمره  ۱1/۱9بیشترین میزان بازاندیشی را داشتهاند و پس از
آن به ترتیب زنانی قرار دارند که همسرانشان کارمند ،کارمند بازنشسته ،دارای مشاغل آزاد ،معلم،
کارگر و باالخره نظامی هستند که میانگین نمره بازاندیشی آنها به ترتیب عبارت است از ،۱9/63
 ۱8/6۱ ،۱8/13 ،۱۱/83 ،۱۱/0۷و  .۱6/3۷همچنین این ارتباط در ابعاد خانوادگی و شغلی معنادار
است.
در بررسی ارتباط متغیرهای پایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان و بازاندیشی آنها در نقشهای
جنسیتی (فرضیه شماره  )63نیز از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بهمنظور مقایسه میانگینها در
گروههای مختلف استفاده شده است که نتایج در جدول  ۱نشان میدهد ارتباط معناداری بین این
دو متغیر وجود دارد؛ چنانکه زنان طبقه متوسط و سپس باال با میانگین نمرههای به ترتیب  ۱3/30و
 ،۱۷/۷8بیشترین بازاندیشی در نقشهای جنسیتی را داشتهاند و کمترین میزان بازاندیشی با میانگین
نمره  ۱۱/8۱به طبقات پایین مربوط بوده است .در بررسی تفکیکی حوزههای مورد بررسی نیز
یافتهها نشان میدهد این ارتباط تنها در حوزههای خانوادگی و شغلی معنادار است.
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نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در بررسی فرضیه  68بهمنظور مطالعه ارتباط بین متغیر

و هرچه زنان در شهرهای کوچکتری به دنیا آمده باشند ،پایبندی آنها به نقشهای سنتی بیشتر است؛
چنانکه میانگین نمره بازاندیشی زنان در مرکز استان ،شهرستان و روستا به ترتیب  ۱۱/91 ،۱۷/39و
 ۱3/۱3بوده است .همچنین این رابطه در ابعاد خانوادگی و شغلی ارتباط معناداری داشته است.
جدول  .6آزمون همبستگی پیرسون بین میزان استفاده از رسانههای جمعی و شبكههای اجتماعی مجازی و
بازاندیشی آنها در نقشهای جنسیتی
نام متغیر

بازاندیشی در نقشهای بازاندیشی در نقشهای بازاندیشی در نقشهای

بازاندیشی در

جنسیتی اجتماعی

جنسیتی خانوادگی

جنسیتی شغلی

نقشهای جنسیتی کل

استفاده از تلویزیون

6/69ـ

**6/۱۸ـ

**6/36ـ

**6/۱1ـ

استفاده از ماهواره

6/69

6/6۱ـ

6/6۵ـ

6/6۱ـ

استفاده از تلگرام

6/64

6/63

6/6۸ـ

6/6۱

استفاده از واتساپ

**6/9۵

6/6۵

**6/96

6/66

استفاده از اینستاگرام

**6/9۱

**6/96

**6/94

**6/۱6

استفاده از فیسبوک

*6/64

**6/91

**6/90

**6/90

**P< .000؛* p< .05

بازاندیشی نقشهای جنسیتی زنانه و تعیین کنندههای فرهنگی و اجتماعی مرتبط...

خاستگاه تولد زنان و بازاندیشی آنها در نقشهای جنسیتی نشان میدهد که این ارتباط معنادار است

در بررسی فرضیه شماره  6۱دربارة ارتباط میزان استفاده از رسانههای ارتباط جمعی و
شبکههای اجتماعی مجازی و بازاندیشی زنان در نقشهای جنسیتی آزمون همبستگی پیرسون در
جدول  1نشان میدهد که استفاده از تلویزیون ارتباط معنادار و معکوسی بر بازاندیشی نقشهای
جنسیتی توسط زنان دارد و این ارتباط در حوزههای خانوادگی و شغلی معنادار است .استفاده از
ماهواره ،تلگرام و واتساپ نقش معناداری بر بازاندیشی زنان نداشته است و تنها ارتباط معنادار و
ضعیفی بین استفاده از واتساپ و افزایش بازاندیشی زنان در ابعاد اجتماعی و شغلی نقشهای
جنسیتی وجود دارد که سبب تقویت نگرشهای بازاندیشانه زنان در نقشهای جنسیتی شده است.
همچنین نتایج نشان میدهد ارتباط معناداری بین استفاده زنان از فیسبوک و اینستاگرام و
بازاندیشی آنها در نقشهای جنسیتی وجود دارد و این ارتباط در تمام ابعاد آن معنادار است.
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جدول  .0نتایج رگرسیون چند متغیره همزمان بازاندیشی در نقشهای جنسیتی به تفكیک

نشریه علمی فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده ،سال چهاردهم ،شماره  ،41زمستان 931۸

حوزههای سهگانه اجتماعی ،جنسیتی و شغلی
ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیلشده درجه آزادی مقدار  Fسطح معناداری
اجتماعی

6/3۱

6/96

6/61

9

9۱/39

6/66

خانوادگی

6/4۱

6/۱۱

6/۱9

4

90/0۵

6/66

شغلی

6/4۱

6/9۱

6/90

3

90/۱0

6/66

کل

6/۵۱

6/۱۱

6/۱0

۵

9۱/۱1

6/666

جدول  .2نتایج تكمیلی رگرسیون چند متغیره بازاندیشی در نقشهای جنسیتی به تفكیک حوزههای سهگانه
حوزه
اجتماعی

خانوادگی

شغلی

کل

مقدار

سطح

عوامل تبیینکننده متغیر

T

معناداری

سن

6/60ـ

6/۱۱ـ

3/۵4ـ

6/66

استفاده ازواتساپ

6/41

6/91

3/63

6/66

استفاده از تلویزیون

9/9۸ـ

6/۱4ـ

4/6۱ـ

6/66

تحصیالت همسر

6/39

6/۱4

3/۸6

6/66

پایگاه اقتصادی و اجتماعی (پایین)

4/۸4ـ

6/9۵ـ

۱/۵۱ـ

6/69

درآمد

6/66

6/94

۱/9۸

6/63

تحصیالت

6/۱۸

6/۱0

4/33

6/66

استفاده از تلویزیون

9/69ـ

6/۱4ـ

4/60ـ

6/66

پایگاه اقتصادی و اجتماعی (پایین)

3/19ـ

6/9۵ـ

۱/4۱ـ

6/69

تحصیالت

۱/94

6/۱6

3/۱0

6/66

استفاده از تلویزیون

9۱/63ـ

6/33ـ

۵/۵9ـ

6/66

استفاده از اینستاگرام

۱/۱۱

6/۱9

3/0۱

6/66

پایگاه اقتصادی و اجتماعی (پایین)

3۵/۱۱ـ

6/9۵ـ

۱/۵6ـ

6/69

شغل همسر(مشاغل عالی)

9۸/۵۸

6/94

۱/3۸

6/69

بازاندیشی در نقشهای جنسیتی

ضریب

ضریب

غیراستاندارد ( )Bاستاندارد ()β

بهمنظور بررسی فرضیه شماره  6۱و همچنین برای بررسی دقیقتر دیگر فرضیات و مطالعه سهم
هر یک از متغیرهای مستقل در تبیین متغیر وابسته از روش همزمان 6رگرسیون خطی چندگانه

3

استفاده شده است تا تأثیر تمام متغیرها بر متغیر وابسته نشان داده شود؛ چنانکه متغیرهای سن،
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1. Enter
2. Multiple Linear Regression

اقتصادی و اجتماعی ،میزان استفاده از رسانههای ارتباط جمعی و شبکههای اجتماعی مجازی و
محل تولد به رگرسیون راه یافتند .الگوی استخراج شده در جدولهای شماره  ۷و  3حاکی است
که ضریب همبستگی متغیرهای مستقل با متغیر بازاندیشی در نقشهای جنسیتی  0/۱3و ضریب تعیین
تعدیل شده  0/31است که نشان میدهد که تقریباً  31درصد تأثیرات بازاندیشی در نقشهای
جنسیتی با متغیرهای مستقل تبیین میشود و بقیه به عواملی مربوط است که در این پژوهش بررسی
نشده است .براساس این نتایج ،زنانی که تحصیالت بیشتر دارند و از اینستاگرام استفاده میکنند و
همسرانشان مشاغل عالی دارند بیش از دیگر اقشار به بازتعریف نقشهای جنسیتی پرداختهاند و
کسانی که در طبقه پایین قرار دارند و زمان بیشتری از تلویزیون استفاده میکنند ،کمترین میزان
بازاندیشی را از خود نشان دادهاند .دربارة بازاندیشی نقشهای جنسیتی در حوزه اجتماعی ،متغیرهای
مستقل تنها  60درصد تأثیرات را تبیین میکند که سن پاسخگویان و استفاده از واتساپ بهعنوان دو
عامل تبیینکننده است و سن نقشی منفی دارد .در حوزه مسائل خانوادگی ،تحصیالت همسر،
درآمد زن و استفاده از تلویزیون و پایگاه اقتصادی و اجتماعی بهعنوان مهمترین تبیینگرها شناخته
شده ،و  33درصد تغییرات را تبیین کردهاند که در این میان تحصیالت همسر و درآمد زنان در
افزایش بازاندیشی در نقشهای جنسیتی خانوادگی نقش دارد .همچنین قرار گرفتن در جایگاه طبقه

بازاندیشی نقشهای جنسیتی زنانه و تعیین کنندههای فرهنگی و اجتماعی مرتبط...

درآمد ،تحصیالت و وضعیت اشتغال زن و همسر ،مدت زمان ازدواج ،تعداد فرزندان ،پایگاه

پایین اقتصادی ،اجتماعی و استفاده از تلویزیون عاملی برای کاهش بازاندیشی بوده است .سومین
حوزه مورد بررسی در این مطالعه حوزه نقشهای جنسیتی شغلی است که در این گروه نیز متغیرهای
مستقل تحصیالت و سبب افزایش بازاندیشی در نقشهای جنسیتی شده و استفاده از تلویزیون و
داشتن پایگاه اقتصادی و اجتماعی پایین ،عامالنی در کاهش میزان بازاندیشی بوده است.

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش نگرش زنان به نقشهای جنسیتی در حوزههای مختلف اجتماعی ،خانوادگی و
شغلی بررسی و عوامل مرتبط بر آن مورد مطالعه قرار گرفته است  .نتایج توصیفی این بررسی نشان
میدهد بهطور متوسط بیش از نیمی از نقشهای جنسیتی ( ۱۱/36درصد) در حوزه روابط خانوادگی
توسط زنان مورد تردید قرار گرفته ،و پس از آن به ترتیب در حوزههای شغلی و اجتماعی با
 ۱3/6۷و  ۱3/13درصد بیشترین میزان بازاندیشی اتفاق افتاده است؛ بهعبارت دیگر حوزه روابط
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اجتماعی مقاومترین حوزه در برابر تغییرات بوده است.
نشریه علمی فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده ،سال چهاردهم ،شماره  ،41زمستان 931۸

نتایج آزمونهای آماری نیز نشان داد بین سطح تحصیالت و اشتغال زنان بویژه اشتغال آنها در
مشاغل سطح باالتر و کسب درآمد بیشتر و پایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان و بازاندیشی آنها در
نقشهای جنسیتی وجود دارد .همچنین یافتهها حاکی است که چنانچه مردان از سطح تحصیلی و یا
درآمدی بیشتری برخوردار ،و نگرشهای مثبتتری در این زمینه داشته باشند ،همسرانشان
بازاندیشی بیشتری را تجربه خواهند کرد.
همچنین یافتهها نشان داد سن زنان و همسرانشان ،مدت زمان سپری شده از ازدواج و تعداد
فرزندان ارتباط معکوس و معناداری با بازاندیشی زنان در نقشهای جنسیتی در حوزههای اجتماعی،
شغلی و خانوادگی داشته است .همچنین پایگاه اقتصادی و اجتماعی و محل تولد از عوامل دیگری
است که در همه ابعاد ارتباط مثبت و معناداری را با بازاندیشی زنان نشان داده است .از عوامل مهم
و تأثیرگذار دیگر در نگرش به نقشهای جنسیتی ،میزان استفاده زنان از رسانههای ارتباط جمعی و
شبکههای اجتماعی مجازی است که یافتهها در این زمینه حاکی از ارتباط منفی استفاده از تلوزیون
و ارتباط مثبت و معنادار اینستاگرام و فیسبوک بر بازاندیشی زنان در نقشهای جنسیتی است.
مقایسه نتایج با مطالعات پیشین نشان میدهد دربارة ارتباط متغیرهای تحصیالت و درآمد و
بازاندیشی زنان در نقشهای جنسیتی ،یافتهها با نتایج بررسیهای باربر و اکسین ( ،)6993کنینگام و
همکاران ( ،)300۱ساروخانی ( ،)6838کالوشکی ( ،)6833شفاییمقدم ( )6890و افراسیابی و
خرمپور ( )689۱همسو است .بهعالوه یافتههای فانگ و اریک ( )3000و شفاییمقدم ( )6890در
تأیید نتایج این پژوهش بیانگر تأثیر نقش رسانههای جمعی بر بازاندیشی نقشهای جنسیتی و بویژه
نقش تقویتکننده تلویزیون در پذیرش تفکرات کلیشهای است .همچنین نتایج پژوهشهای گرسون
( ،)6996شفاییمقدم ( )6890و علیجانی ( )689۱هماهنگ با نتایج این مطالعه دربارة ارتباط پایگاه
اقتصادی و اجتماعی زنان و نگرش آنها نسبت به نقشهای جنسیتی است.
در تحلیل یافتهها میتوان عنوان کرد در اثر جریان مدرنیته تغییراتی در حال وقوع است و
موقعیت زنان در جامعه مدرن تغییر یافته است .زنان میخواهند قدرتی بیش از گذشته بهدست
آورند و جایگاه برابرتری نسبت به مردان داشته باشند .تحصیالت و اشتغال زنان در جامعه نسبت به
دورههای گذشته رشد چشمگیری یافته است و البته میزان طالق در خانوادههای ایرانی نیز به همین
ترتیب با افزایش روبهرو بوده است .ورود فزاینده دختران به دانشگاهها و افزایش آگاهیهای
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اجتماعی آنها نسبت به حقوق از دست رفته تاریخی خویش در کنار ورود آنها به عرصههای

تصمیمگیری و قدرت هستند (ارمکی.)۱۱ :689۱ ،
در جامعه مورد مطالعه یعنی شیراز بهعنوان یکی از کالنشهرهای مهم کشور ،که تا حدودی
تحت تأثیر مدرنیته قرار گرفته است با اینکه ایفای نقشهای سنتی برای زنان جایگاه مهمی دارد و
مقاومتهایی در نقشهای سنتی میشود ،روال کلی از تغییرات در این جامعه بسته به موقعیت
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی زنان بهوجود آمده و ساختار سنتی به چالش کشیده شده است .در
این زمینه بسیاری از آنها تحت تأثیر عواملی مانند تحصیالت ،گسترش وسایل ارتباط جمعی،
اشتغال و افزایش پایگاه اقتصادی و اجتماعی ،الزامات از پیشساخته شده و سنتی را مورد بازبینی
قرار میدهند و برای تغییر تالش میکنند در این فرایند ،حوزه روابط خانوادگی در دسترسترین
حوزه بهمنظور تغییر زنان است و بیشترین میزان تغییر در آن مشاهده میشود که علت آن را
میتوان رشد شناخت و درک موقعیت زنان دانست.
دربارة عوامل مؤثر بر بازاندیشی زنان ،تحصیالت برای آنها موقعیتی بهتر بهمنظور تغییر دادن
مفروضات از پیشتعیین شده بهوجود میآورد و بهعنوان منبع قدرت و متغیر فرهنگی با افزایش
سطح توانایی و آگاهی فکری ،آنها را نسبت به حقوق و امتیازاتشان آگاه میکند .هرچه سطح
تحصیالت زنان بهعنوان سرمایه فرهنگی باالتر باشد ،ایدئولوژی جنسیتی آنها مساواتطلبتر
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اقتصادی و تالش برای کسب استقالل شده است و زنان بتدریج خواهان سهم بیشتری در

میشود .زنانی که پایگاه اقتصادی و اجتماعی پایینتری دارند بهدلیل دسترسی محدودتر به
سرمایههای فرهنگی و اجتماعی مانند تحصیالت و همچنین دارا بودن درآمد کمتر ،کمترین میزان
بازاندیشی در نقشهای جنسیتی را داشتهاند؛ اما بازاندیشی زنانی که دارای پایگاه اقتصادی و
اجتماعی متوسط هستند ،اندکی بیشاز بازاندیشی زنان با پایگاه اقتصادی و اجتماعی باال بوده است
که این موضوع را میتوان به تیرگی و ابهامی نسبت داد که در عقاید و مواضع طبقات متوسط
وجود دارد؛ چنانکه بوردیو نیز معتقد است بیشترین تغییرات و پیشتازی در تغییر نگرشها به طبقه
متوسط اختصاص دارد (بوردیو.)61۱ :6898 ،
رسانهها نیز بهعنوان یکی از عوامل جامعهپذیر کردن افراد ،کارکرد انتقال فرهنگ را بهعهده
دارند و از مصادقهای سرمایهها و منابع فرهنگی هستند که امکان فراهم کردن اطالعات بیشتر را
بین مخاطبان بهوجود میآورند .رسانهها در فرهنگ هر جامعه نقشی غالب دارند و این امر را نه
فقط در بازتاب دادن فرهنگ ،بلکه در شرکت در فرهنگسازی به اجرا میگذارند؛ یعنی از یک
سو جزء عواملی هستند که فرهنگ از آن ساخته میشود و از سوی دیگر در صحنهای بازی
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میکنند که حیات اجتماعی و فرهنگی در آن جریان دارد (الزار .)31 :6830 ،ورود وسایل
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ارتباطی جمعی مانند ماهواره و اینترنت همگام با فرایند جهانی شدن ،جوامع در حال توسعه را با
موج گستردهای از تغییرات ارزشی و هنجاری روبهرو کرده است.
رسانههای گروهی داخلی در هر جامعهای تحت تأثیر فرهنگ آن جامعه است .از آنجا که در
برنامههای تلوزیونی تفاوت نقشی که بین زنان و مردان ارائه میشود با تفکرات قالبی جامعه همسو
است و زنان و مردان عموماً در نقشهای سنتی خود ظهور مییابند ،تماشای برنامههای تلویزیونی
سبب تثبیت بیشتر این قالب در ذهن بینندگان شده و بر بازاندیشی تأثیر معکوسی گذاشته است؛ اما
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بویژه فیسبوک و اینستاگرام ،که در آنها امکان سطح
گستردهتری از ارتباط و انتقال ارتباط جود دارد با بازنمایی از تصاویر غیرسنتی از زنان سبب
افزایش بازنگری در نقشهای جنسیتی شدهاند؛ با این اوصاف امروزه نه تنها هویت افراد بلکه همه
رفتارهای او ،که تحت تأثیر هویت فرد است ،ناشی از اموج اطالعاتی است که بر فرد وارد میشود
و کنشهای افراد را ،چه در جریان زندگی فردی ،چه اجتماعی و سیاسی تحت تأثیر قرار میدهد.
گیدنز بازاندیشی را جزئی اساسی از فرایند تجددگرایی میداند؛ جایی که عملکردهای
اجتماعی در پرتو اطالعات جدید پیوسته تغییر میکند (ریتزر)6839 ،؛ اما دور شدن زنان از
نقشهای جنسیتی و بویژه نقشهای جنسیتی مادری و همسری و رها بودن این نقشها میتواند صدماتی
به پیکره اجتماع وارد کند و انسجام جامعه و خانواده را در معرض خطر قرار دهد .از جانب دیگر
نادیده گرفتن تحوالت بهوجود آمده و اصرار بر ایستایی اجتماعی خود میتواند خطرهای دیگری
به همراه داشته باشد و سبب ایحاد آشفتگی و اختالل در جامعه و بویژه در خانواده شود؛ لذا الزم
است جامعه با بومی کردن تغییرات براساس فرهنگ و ارزشهای ملی و دینی و حفظ سازگاری با
فرهنگ و ارزشهای بنیادین ،تغییرات را بپذیرد و با آن هماهنگ شود .همچنین این موضوع درنظر
گرفته شود که راهگشاترین تغییرات در هر جامعه تغییراتی است که متناسب با فرهنگ و باورهای
نهادینه شده در آن جامعه بهوجود آمده باشد.
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