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چکیده
 بــا توجــه بــه اینکــه نیمــی از نیــروی انســانی هــر جامعــه را زنــان تشــکیل می دهنــد، ایــن پژوهــش، عوامــل مؤثــر 
بــر نگرش هــای جنســیتی در جامعــه را مــورد بررســی قــرار داده اســت. نگــرش بــه موضــوع جنســیت بــه عنــوان 
یکــی از ویژگی هــای مهــم اجتماعــی - فرهنگــی جامعــه بــرای جداســازی معیارهــای مردگرایــی - زن گرایــی و 
یــا ســنتی - مــدرن بــه کار بــرده شــده اســت؛ بــدون شــک، چگونگــی نگــرش و طــرز تلقــی نســبت بــه زنــان بــه 
عنــوان نیمــی از جمعیــت جامعــه، تمامــی  کنش هــا، فرایندهــا و ســاختارهای اجتماعــی را در رده هــای کالن، میانــی 
و پایین دســتی تحــت تأثیــر قــرار می دهــد؛ در نتیجــه، نگــرش بــه زن و در معنــای عمومی تــر آن، مقولــۀ جنســیت، 
می توانــد روشــنگر چگونگــی وضعیــت دیگــر شــاخص های اجتماعی و فرهنگــی جامعه نیــز باشــد. روش پژوهش 
در ایــن مقالــه، اســنادی و پیمایشــی )توصیفــی - کاربــردی( و جامعــۀ آمــاری آن، شــامل تمام دانشــجویان دانشــگاه 
آزاد، پیام نــور و علمــی - کاربــردی شهرســتان مهــران اســت کــه 400 نفــر از آنهــا بــا احتســاب افــت آزمودنــی، بــر 
اســاس فرمــول کوکــران، بــرآورد و از طریــق نمونه گیــری تصادفــی طبقــه ای انتخــاب شــد. به منظور تبییــن موضوع 
مــورد بررســی، در چارچــوب نظــری ایــن تحقیــق، دو نظریــۀ ســتیز و منابــع، مــورد اســتفاده بــوده اســت. یافته هــای 
تحقیــق نشــان می دهــد کــه بیــن متغییرهای جنــس، تحصیــالت، وضعیت تأهــل، نگــرش والدیــن، پایــگاه اقتصادی 

- اجتماعــی و منزلــت شــغلی فــرد و نگرش هــای جنســیتی، رابطــه وجــود دارد. 

واژگان کلیدی: دانشجویان، نگرش جنسیتی، نابرابری جنسیتی.
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مقدمه و بیان مسئله
نابرابــری جنســیتی، واقعیتــی اجتماعــی در هــر برهــه ای از تاریخ بشــر بوده اســت. هرگونــه رفتار، زبان، سیاســت 
و ســایر کنش هایــی کــه نشــان دهندۀ دیــدگاه ثابــت و فراگیــر و نهادینه شــدۀ اعضــای جامعــه نســبت بــه زنــان 
بــه عنــوان موجوداتــی فرودســت باشــد، معنــاِی نابرابــری جنســیتی می باشــد )گروســی، 1387: 10(؛ امــا آیــا این 

نابرابــری، امــری اســت طبیعــی یــا اجتماعــی یا ســاختۀ فرهنــگ جوامع بشــری؟
ــد و  ــۀ جامعــه دارن ــوان نیمــی از جمعیــت، تأثیــری مســتقیم در پیشــرفت و توســعۀ همه جانب ــه عن ــان ب زن
راهبردهــای یــک جامعــۀ توســعه یافته بایــد بــر پایۀ مشــارکت فعــال زنــان در امور اقتصــادی، سیاســی، اجتماعی 
و فرهنگــی اســتوار شــود؛ همچنیــن میــزان اهمیــت و اعتبــاری کــه در جامعــه بــرای زنــان قائــل هســتند یکــی از 
معیارهــای ســنجش درجــۀ توســعه یافتگی آن جامعــه بــه حســاب می آیــد؛ بــه همیــن دلیــل، برنامــۀ توســعۀ ملل 
متحــد، ارتقای برابری جنســیتی و توانمندســازی زنان در ســطحی گســترده را یکــی از اهداف محــوری اعالمیۀ 
هــزارۀ ســوم دانســته اســت )مشــهدی، 1389: 42(؛ امــا واقعیــت امــر ایــن اســت کــه دســتیابی به جایگاه مناســب 
در جامعــه و ایفــای نقــش آنــان در توســعه در طــول تاریــخ همــواره با موانــع و عوامــل بازدارندۀ متعــددی روبرو 
بــوده اســت. بســیاری از نظریه پــردازان و صاحبنظــران، بخــش مهمــی از ایــن موانــع را بــه شــیوۀ جامعه پذیــری، 
پیش داوری هــا و کلیشــه های جنســیتی مربــوط می داننــد. آنــان معتقدنــد کــه جامعه پذیــری متفــاوت دختــران 
و پســران از همــان دورۀ کودکــی، نقش هــای جنســیتی خــاص، نگرش هــا، ارزش هــا و معیارهــای مبتنــی بــر 
فرودســتی زنــان و برتــری مــردان را در آنــان درونــی می کنــد. باورهــای مربــوط بــه نقش هــای جنســیتی کــه 
از زمان هــای دور در فرهنــگ ایــن مــرز و بــوم ریشــه دوانــده اســت یکــی از اساســی ترین عواملــی اســت کــه 
ــج می شــود؛  ــان تروی ــن باورهــا، نقــش دســت دوم زن ــر اســاس ای ــان در جامعــه می شــود. ب ــع حضــور زن مان
به گونــه ای کــه آنــان متقاعــد می گردنــد کــه نبایــد وظایــف اولیــه را در جامعــه عهــده دار شــوند. بــاور عمومــی 
از دیربــاز ایــن بــوده اســت کــه زنــان فقــط قــادر بــه انجــام برخــی وظایــف ســنتی خــاص هســتند )کتابــی و 
دیگــران، 1382: 23(. نابرابری هــای جنســی از نظــر تاریخــی، بســیار مشکل ســازتر از نابرابــری طبقاتــی اســت. 
در جامعــۀ مــا کــه در حــال دگرگونــی از وضعیــت ســنتی بــه وضعیــت جدیــد می باشــد، جمعیــت زنــان بایــد 
بــه گونــه ای باشــد کــه ضمــن حفــظ مقــام انســانی زن، زمینــۀ شــکوفایی، ابتــکار، خالقیــت، همــکاری، ارتقای 
فرهنگــی و مشــارکت وســیع آنــان فراهــم آیــد؛ بنابرایــن تغییــر نگــرش جامعه نســبت بــه زنــان می تواند روشــی 
را ایجــاد کنــد تــا وضعیــت فعلــی آنان بیشــتر شناســایی شــود و در جهــت ارتقای جایــگاه فرهنگــی و اجتماعی 
آنــان در جامعــه، تــالش وســیعی انجــام پذیــرد. ایــن باورهــا کــه ترکیــب روابــط میــان افــراد جامعه را مشــخص 
ــه  ــا ب ــر نگرش ه ــت می شــود. اث ــواده، مدرســه و رســانه ها تقوی ــد خان ــی مانن ــد از روش هــای گوناگون می کن
انــدازه ای اســت کــه مانــع مشــارکت و سهیم شــدن زنــان در منابــع و باعــث ایجــاد نابرابــری جنســیتی در جامعــه 
ــد  ــدرن، فراین ــه م ــع از ســنتی ب ــه گــذار جوام ــا توجــه ب ــر ب ــای اخی ــی، 1380: 11(. در دهه ه می گــردد )جزن
جهانــی شــدن، رشــد شــبکه های ارتباطــی نویــن، و تغییــرات فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی در جهــان در 
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خصــوص نگرش هــا و تعریف هــای مربــوط بــه زنــان و نقــش آنــان در اجتمــاع، بازاندیشــی شــده و مشــروعیت 
آنــان مــورد ســؤال قــرار گرفتــه اســت. در عصر حاضــر، زنــان و دختران در سراســر جهــان، هویت هــای جاافتادۀ 
ســنتی خــود را مــورد ســؤال قــرار داده انــد و می خواهنــد هویتــی بیــش از هویــت خانگــی داشــته باشــند )گیدنز، 
1382: 127(. از آنجــا کــه شــهر مهــران از جملــه جوامــع ســنتی و در حــال گــذار اســت، نظــام مردســاالری در 
آن بــه عنــوان نظــام مســلط قلمــداد می شــود. بــا توجــه بــه رشــد شــبکه های اجتماعــی نویــن، تغییــرات فرهنگی 
- اجتماعــی، افزایــش حضــور زنــان در تمامــی عرصه هــای جامعــه و رشــد آگاهــی و شــناخت آنــان نســبت بــه 
نقــش و جایــگاه خــود، افزایــش حضــور زنــان در عرصــۀ مؤسســات آمــوزش عالــی و افزایــش ســطح دانــش 
آنــان، نگارنــدگان ایــن مقالــه بــر آن شــدند تا بــه شناســایی عوامل فرهنگــی و اجتماعــی مؤثر بر نگرش نســبت 
بــه نابرابری هــای جنســیتی در بیــن دانشــجویان شــهر مهــران بپردازنــد؛ لــذا مســائل مــورد نظــر در ایــن پژوهــش 
ایــن گونــه بیــان می شــود کــه مهمتریــن عوامــل اجتماعــی - فرهنگــی مؤثــر بــر نگــرش نســبت بــه نابرابری های 
جنســیتی در بیــن دانشــجویان شــهر مهــران کدامنــد؟ و چــه راهکارهایــی بــه منظــور رفــع و تغییر ایــن نگرش ها 

می تــوان ارائــه نمــود؟ 
یکــی از معیارهــای ســنجش توســعۀ جوامــع، میــزان مشــارکت اجتماعــی فرهنگــی و سیاســی زنــان اســت. 
عــدم بهره بــرداری صحیــح از ســرمایه گذاری کشــور بــرای آمــوزش زنــان و عــدم اســتفاده از نیروهــای کارآمد 
زن، از مهمتریــن موانــع رســیدن بــه اهــداف توســعه در جامعــه می باشــد. از آنجایــی کــه زنــان مهــران، هنــوز در 
باورهــا، ارزش هــا و نگرش هــای روییــده در بســتر فرهنگــی جامعه، جنــس دوم و ضعیف تلقی می شــوند و طبق 
نتایــج تمــام تحقیقــات صورت گرفتــه در ســطح جهانــی، منطقــه ای و ملــی، دســتیابی بــه توســعۀ پایــدار در ابعاد 
انســانی و اجتماعــی، بــدون توجــه بــه نیمــۀ جمعیت زنــان جامعــه امکان پذیر نیســت و نظر بــه اینکه زنــان مهران 
نیــز همچــون زنــان ســایر نقــاط ایــران در مقاطــع حســاس و سرنوشت ســاز کــه حضــور همه جانبــۀ آحــاد جامعه 
بــرای رســیدن بــه اهــداف عالــی نظــام، ضــروری و حیاتــی بــه نظر آمــده اســت، حضــور و مشــارکت خویش را 
نمایــش گذاشــته اند و بــا عنایــت بــه اینکــه نســل جدیــد زنــان مهــران بــه دلیــل آگاهــی بیشــتر نســبت بــه حقوق 
فــردی و اجتماعــی خویــش ، خواهــان مشــارکت بیشــتر در زندگــی و حیــات اجتماعــی و تصمیم گیری هــای 
مهــم جامعــه می باشــند، اهمیــت و ضــرورت بررســی عوامــل اجتماعــی - فرهنگــی مؤثــر بــر نگــرش نســبت به 

نابرابری هــای جنســیتی، قابــل درک و توجــه خواهــد بــود. 

مروری بر مطالعات پیشین
- عزتــی )1383( در مقالــۀ »موانــع فرهنگــی توســعه در نظــام خانــواده بــا تکیــه بــر تبعیــض و نابرابــری جنســیتی 
نســبت بــه زنــان« بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه مقولــۀ عــدم تعــادل و نابرابــری میــان نقش هــای جنســیتی در 
خانــواده، یکــی از موانــع مهــم توســعه در قلمــرو عوامــل فرهنگــی اســت؛ عــالوه بــر آن، تبعیض هــای آشــکار 
در زمینــۀ ســواد و تحصیــالت، اشــتغال مناســب مدیریتــی و آموزشــی و ... نیــز مانع آن شــده اســت کــه دختران 
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و زنــان بــه امتیازهــای الزم بــرای مشــارکت در فراینــد توســعه دســت یابنــد. آمارهــا نیــز حاکــی از آن اســت که 
ایــن تبعیض هــا و نابرابری هــا هــم در مناطــق شــهری و هــم در مناطــق روســتایی کامــالً مشــهود اســت. 

- لهســایی زاده )1380( در پژوهشــی بــا عنــوان »عامل هــای مؤثــر بــر نگــرش مــردان نســبت بــه نقــش زنــان در 
جامعــه« کــه بــه صــورت مــوردی در شــهر شــیراز انجــام شــده، تأثیــر عامل هــای اقتصــادی، اجتماعــی، جمعیتی 
و ذهنــی را بــر نگــرش مــردان نســبت بــه نقــش زنــان در جامعــۀ شــیراز بررســی کــرده اســت. روش پژوهــش 
او، پیمایشــی اســت و نشــان می دهــد کــه میــان الیه هــای اجتماعــی و منزلــت شــغلی مــردان نســبت بــه زنــان، 
رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد و بــر ایــن اســاس، مــردان بــا دانــش بــاال و کســانی کــه دارای شــغل های باالتــری 

می باشــند، نگــرش مثبت تــری نســبت بــه زنــان دارنــد. 
- ریاحــی )1386( در مقالــۀ »عوامــل اجتماعــی مؤثر بر میزان پذیرش کلیشــه های جنســیتی در اســتان مازنداران« 
کــه بــا روش پیمایــش انجــام گرفتــه، بــه ایــن نتیجــه دســت یافتــه اســت کــه بیــن جنســیت، محــل ســکونت، 
میــزان تحصیــالت، میــزان درآمــد خانــواده و میزان ســختگیری والدیــن با میزان پذیرش کلیشــه های جنســیتی، 

رابطۀ معنــاداری وجــود دارد. 
- آبــوت و واالس  )1380( در زمینــۀ تقســیم کار در خانــه بــه نتایــج برخــی از تحقیقــات اشــاره کرده انــد؛ بــه 
ــا  ــۀ غــذا ی ــل تهی ــر مث ــر اســاس پژوهــش ادگل، تصمیم گیری هــای کم اهمیت ت ــد کــه ب ــال گفته ان ــوان مث عن
خریــد پوشــاک بچه هــا بــا زنــان اســت؛ در حالــی کــه تصمیم گیری هــای مهــم؛ نظیــر تعییــن محل ســکونت را 
مــردان بــه عهــده می گیرنــد. ایــن نویســندگان معتقدنــد کــه ایــن الگــو، صرف نظــر از شــاغل یــا خانــه دار بــودن 
زنــان، بــر خانواده هــا حاکــم اســت و در مــورد زنــان شــاغل، باعــث بی عدالتــی مضاعــف می شــود؛ چراکــه 
شــمار زنانــی کــه افــزون بــر اشــتغال در بیــرون از خانه، همچنان آشــپزی، خانــه داری و بچــه داری می کننــد، روز 

بــه روز بیشــتر می شــود. 
- نتایــج مطالعــات کانــه1  )1998( در آمریــکا نشــانگر آن اســت کــه هــر قــدر وابســتگی زنــان بــه مــردان از نظــر 
مــادی و عاطفــی بیشــتر باشــد، درک آنــان از قشــربندی جنســیتی و نابرابــری کمتر خواهــد بــود؛ چراکه کنترل 
فزاینــدۀ مــردان بــر منابــع و نهادهــای اجتماعــی، اغلــب منجــر بــه وابســتگی زنــان بــه مــردان و پیدایــش نابرابری 
جنســیتی می شــود؛ همچنیــن اعتقــاد بــه وجــود تبعیــض و نابرابــری بیــن دو جنــس در جامعــۀ آمریــکا و وجــود 
تبعیض هــای جنســیتی بــر پایــۀ کلیشــه های جنســیتی، حاصــل مطالعــه ای اســت کــه تیمــوال )2001( در یکــی از 

دانشــگاه های آمریــکا در خصــوص قشــربندی جنســیتی انجــام داد. 
- اســموردا2  )1995( بــا توجــه بــه دیدگاه هــای روانشناســی اجتماعــی، بــر ایــن بــاور اســت کــه عقایــد قالبــی 
جنســیتی یــا باورهــای ســاخت یافته در مــورد صفــات زنــان و مــردان، ویژگی هــای شــخصیتی افــراد را تحــت 
تأثیــر قــرار می دهــد و ایــن صفــات بــر توزیــع جنســیتی موقعیت هــای اجتماعــی و نقش هــا اثــر می گــذارد. از 

1. kane 
2. Smorda

سهیال ناصری - محبوبه ناصری
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نظــر برخــی از روانشناســان اجتماعــی، شــکل گیری عقایــد قالبــی جنســیتی در توزیــع نقش هــای اجتماعــی زن 
و مــرد در جامعــه ریشــه دارد. 

6 
 

 ًتبٗج ٔخالص  رٍش ػٌَاى تحق٘ق

ٔٛإ٘ فط٣ٍٙٞ تٛؾٗٝ زض ٘ٓبْ ذب٘ٛازٜ ثب »
تى٥ٝ ثط تج٥ٗى ٚ ٘بثطاثط٢ رٙؿ٥ت٣ ٘ؿجت ثٝ 

 (1383)ٖعت٣،  «ظ٘بٖ
 پ٥ٕب٤ف

ٞب٢ رٙؿ٥ت٣ زض  ٔم١ِٛ ٖسْ تٗبزَ ٚ ٘بثطاثط٢ ٥ٔبٖ ٘مف
ٓ تٛؾٗٝ زض لّٕطٚ ٖٛأُ فط٣ٍٙٞ ذب٘ٛازٜ، ٤ى٣ اظ ٔٛإ٘ ٟٔ

ٞب٢ آقىبض زض ظ١ٙ٥ٔ ؾٛاز ٚ  اؾت. ٖالٜٚ ثط آٖ، تج٥ٗى
تحه٥الت، اقتغبَ ٔٙبؾت ٔس٤ط٤ت٣ ٚ آٔٛظق٣ ٚ ... ٥٘ع 
ٔبٕ٘ آٖ قسٜ اؾت وٝ زذتطاٖ ٚ ظ٘بٖ ثٝ أت٥بظٞب٢ الظْ 
ثطا٢ ٔكبضوت زض فطا٤ٙس تٛؾٗٝ زؾت ٤بثٙس. آٔبضٞب ٥٘ع 

ٞب ٞٓ زض  ٞب ٚ ٘بثطاثط٢ ىحبو٣ اظ آٖ اؾت وٝ ا٤ٗ تج٥ٗ
  ٔٙبَك قٟط٢ ٚ ٞٓ زض ٔٙبَك ضٚؾتب٣٤ وبٔالً ٔكٟٛز اؾت.

ٞب٢ ٔؤحط ثط ٍ٘طـ ٔطزاٖ ٘ؿجت ثٝ  ٖبُٔ»
٘مف ظ٘بٖ زض ربٔٗٝ )ُٔب١ِٗ ٔٛضز٢: قٟط 

 (1380 ،ظازٜ ِٟؿب٣٤) «ق٥طاظ(
 پ٥ٕب٤ف

٢ ارتٕب٣ٖ ٚ ٔٙعِت قغ٣ّ ٔطزاٖ ٘ؿجت ثٝ ٞب ال٥ٔٝ٤بٖ 
ٔطزاٖ ثب  اؾبؼ،ثط ا٤ٗ ؛ ٚرٛز زاضز ٢ضاث١ُ ٔٗٙبزاض ،ظ٘بٖ

ٙس ثبق ٢٣ٔ ثبالتط٢ ٞب قغُزا٘ف ثبال ٚ وؿب٣٘ وٝ زاضا٢ 
 . ستط٢ ٘ؿجت ثٝ ظ٘بٖ زاض٘ ٍ٘طـ ٔخجت

ٖٛأُ ارتٕب٣ٖ ٔؤحط ثط ٥ٔعاٖ پص٤طـ »
 «ٞب٢ رٙؿ٥ت٣ زض اؾتبٖ ٔبظ٘ساضاٖ و٥ّكٝ

 (1386 ،ض٤بح٣)
 پ٥ٕب٤ف

ٖ زضآٔس ٥ٔعا، ٥ٔعاٖ تحه٥الت، ٔحُ ؾىٛ٘ت، ث٥ٗ رٙؿ٥ت
٥ٔعاٖ پص٤طـ  ثبذب٘ٛازٜ ٚ ٥ٔعاٖ ؾرت٥ٍط٢ ٚاِس٤ٗ 

  .٢ ٚرٛز زاضزضاث١ُ ٔٗٙبزاض ،ٞب٢ رٙؿ٥ت٣ و٥ّكٝ

 پ٥ٕب٤ف (1380، آثٛت ٚ ٚاالؼ) تمؿ٥ٓ وبض زض ذب٘ٝ
غصا ٤ب ذط٤س پٛقبن ت١٥ٟ تط ٔخُ  ا٥ٕٞت ٢ وٓٞب ٥ٌط٢ ته٥ٕٓ

٢ ٟٔٓ ٥ٓ٘ط ٞب ٥ٌط٢ ته٥ٕٓزض حب٣ِ وٝ  ؛ٞب ثب ظ٘بٖ اؾت ثچٝ
 . ٘س٥ٌط ٣ٔثط ٖٟسٜ ٔحُ ؾىٛ٘ت ضا ٔطزاٖ ٥٥ٗٗ ت

 پ٥ٕب٤ف (1998 ،وب٘ٝلكطثٙس٢ رٙؿ٥ت٣ )

ٞطلسض ٚاثؿت٣ٍ ظ٘بٖ ثٝ ٔطزاٖ اظ ٘ٓط ٔبز٢ ٚ ٖبَف٣ ث٥كتط 
زضن آ٘بٖ اظ لكطثٙس٢ رٙؿ٥ت٣ ٚ ٘بثطاثط٢ وٕتط ، ثبقس

ٔطزاٖ ثط ٔٙبثٕ ٚ ٟ٘بزٞب٢  ٠وٝ وٙتطَ فعا٤ٙسچطا ؛ذٛاٞس ثٛز
ٚ پ٥سا٤ف  آ٘بٖثٝ ٚاثؿت٣ٍ ظ٘بٖ ثٝ ارتٕب٣ٖ اغّت ٔٙزط 

 . زقٛ ٣ٔ٘بثطاثط٢ رٙؿ٥ت٣ 

 پ٥ٕب٤ف (1995، اؾٕٛضزا) ٖمب٤س لبِج٣ رٙؿ٥ت٣
 ٤بفتٝ زض ٔٛضز ٖمب٤س لبِج٣ رٙؿ٥ت٣ ٤ب ثبٚضٞب٢ ؾبذت

٢ قره٥ت٣ افطاز ضا تحت ٞب ٤ٚػ٣ٌ ،ٔطزاٖ نفبت ظ٘بٖ ٚ
 .سزٞ ٣ٔلطاض  تأح٥ط
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مبانی نظری 
تاکنــون نظریــات و تئوری هــای گوناگونــی در زمینــۀ نابرابــری جنســیتی و عوامــل مؤثــر بــر آن ارائــه شــده کــه 

هرکــدام از دیــدگاه خــاص خــود بــه موضــوع، نگریســته و بــه تبییــن آن پرداختــه اســت. 

1. نظریۀ یادگیری اجتماعی
نظریه پــردازان یادگیــری اجتماعــی بــر ایــن باورنــد کــه هویــت و نقش هــای جنســیتی نظیــر ســایر چیزهــا یــاد 
گرفتــه می شــود. طرفــداران ایــن نظریــه، اعتقــاد دارنــد کــه والدیــن، نقــش بســیار مهمــی در یاددهــی نقش های 
جنســیتی بــه فرزنــدان ایفــا می کننــد؛ بدیــن ترتیــب کــه آنهــا بــا اســتفاده از پــاداش و تنبیــه، کــودکان را به تقلید 
از نقش هــای جنســیتی ترغیــب می نماینــد. بــر طبــق ایــن نظریــه؛ به ویــژه بــه نظــر آلبــرت بانــدورا، کــودکان 
ــودک از راه  ــه ک ــت اینک ــد: نخس ــیتی را می آموزن ــای جنس ــی و نقش ه ــای اجتماع ــده، رفتاره از دو راه عم
آمــوزش مســتقیم و بــه تعبیــر دیگــر، شرطی ســازی بــه وســیلۀ پــاداش و تنبیهــی کــه دریافــت می کنــد، نســبت 
بــه رفتارهــای جنســیتی شــرطی می شــود و آنهــا را فــرا می گیــرد؛ دوم از راه فراینــد تقلیــد کــه در نظریــۀ فرویــد 
بــا عنــوان همانندســازی مطــرح شــده بــود. در ایــن روش، رفتارهــای جنســیتی، توســط والدیــن و دیگــر عوامــل 
جامعه پذیــری، الگوســازی می شــود و کــودک از ایــن الگوهــا تقلیــد و پیــروی می کنــد )دوبــووار، 1380: 67(. 

2. نظریۀ جامعه پذیری جنسیت
ــان نقــش ایفــا می کنــد،  آشــکارترین شــیوه ای کــه از طریــق آن، جامعــه در ایجــاد تفاوت هــای مــردان و زن
جامعه پذیــری اســت و آن، فراینــدی اســت کــه انســان ها از طریــق آن، شــیوه های زندگــی جامعه شناســان را 
می آموزنــد و شــخصیت ویــژه ای کســب می کننــد؛ بــه گونــه ای کــه آمادگــی عملکــرد و رفتــار در جامعــه بــه 
عنــوان یــک عضــو را پیــدا نماینــد. آنچــه جامعه شناســان در فرایند جامعه پذیــری بــر آن، تأکید دارنــد یادگیری 
مهارت هــا و نگرش هایــی اســت کــه متناســب بــا نقش هــای اجتماعــی افــراد می باشــد. جامعه پذیــری جنســیت، 
ــه تنهــا کــودکان، تبدیــل بــه موجوداتــی اجتماعــی  آن بخــش از اجتماعی شــدن اســت کــه بــه وســیلۀ آن، ن
می شــوند؛ بلکــه بــه افــرادی بــا ویژگی هــای زنانــه یــا مردانــه تبدیــل می گردنــد. در ایــن وضعیــت، جنســیت، 
یعنــی مــرد یــا زن بــودن، در بردارنــدۀ مجموعــه ای از ویژگی هــا و رفتارهایــی اســت کــه در هــر جامعــه بــرای 
زنــان و مــردان، شایســته و مناســب می باشــد. آنچــه بــه عنــوان محتــوای ایــن فراینــد در نظــر گرفتــه می شــود 
)نظیــر ارزش هــا، هنجارهــا، نگرش هــا و رفتارهــا( همان هایــی اســت کــه از نیازهــای سیســتم اجتماعــی جامعــه 
ــد  ــۀ جامعه شناســی جنســیت، در فراین ــر اســاس نظری ــز1 ، 2002: 273(. ب ــرد )اســتانلی و وای سرچشــمه می گی
جامعه پذیــری خانــواده، نگرش هــا و هویــت جنســیتی بــه صــورت درونی شــده بــه فرزنــدان، منتقــل می شــود 
و تــداوم ســلطۀ مــردان و فرمانبــری زنــان را بــه دنبــال مــی آورد. بــا توجــه بــه اینکــه در فراینــد جامعه پذیــری 

1. Stanley & Wise
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جنســیتی؛ بــه طــور معمــول از مــردان، تصویری مســتقل، اســتوار، شایســته، توانا و بــااراده ترســیم می گــردد و در 
مقابــل، زنــان، موجوداتــی آرام، فرمانبــر، منفعــل، عاطفــی و وابســته توصیــف می شــوند، مردان، نقش جنســیتی 

ســلطه گری مردانــه و زنــان نقــش فرمانبربــودن را می پذیرنــد )شــافر و المــن، 1992: 98(. 

3. نظریۀ ستیز و منابع
در نظریــۀ ســتیز، نابرابــری اقتصــادی میــان زنــان و مــردان، منشــأ کلــی نابرابــری جنســیتی اســت و از آنجــا کــه 
مــردان، دسترســی بیشــتری بــه منابــع قــدرت دارنــد، از آن در جهــت اعمــال فشــار و تــداوم یک نظام قشــربندی 
مبتنــی بــر جنســیت اســتفاده کرده انــد. رانــدال کالینــز از جملــه نظریه پــردازان ایــن نظریــه اســت کــه خانــواده را 
ماننــد ســایر نهادهــای موجــود در جامعــه، ســاختاری متشــکل از قــدرت و ســلطه می دانــد و نابرابری موجــود در 
آن را بــه عنــوان تابعــی از ســرمایه های فرهنگــی در نظــر می گیــرد و تــداوم ایــن نابرابــری را وابســته بــه گفتگوها 
و شــعائری می دانــد کــه فعالیــت جنســیتی هــر کــدام از زوجیــن را مشــخص می کنــد؛ فعالیت هایــی کــه خــود 
تابعــی از ســرکوب و ثــروت مــادی اســت کــه در اختیــار دارنــد )ترنــر، 1384: 499(. بالمبــرگ نیــز یکــی از 
نظریه پردازانــی اســت کــه بــر درجــۀ کنتــرل زنــان بــر وســایل تولیــد و توزیــع مــازاد اقتصــادی توجــه دارد و 
معتقــد اســت کــه قشــربندی جنســیتی در نهایــت از طریــق درجــۀ کنتــرل زنــان بــر وســایل تولیــد و بــه وســیلۀ 
مالکیــت مــازاد تولیــدی –  ارزش اضافــی تعییــن می شــود )همــان: 232–234(. بــالد و ولــف، بــه عنــوان دو 
نظریه پــرداز نظریــۀ منابــع معتقدنــد کــه تعــادل و تــوازن در تصمیم گیری هــا بــه نفــع کســی اســت کــه منابــع 
و امکانــات بیشــتری را بــه خانــه مــی آورد؛ هــر چــه منابعــی کــه فــرد در اختیــار دارد بیشــتر باشــد، از قــدرت 
بیشــتری برخــوردار خواهــد بــود و چنیــن فــردی حــق دارد تصمیمــات مهمــی را اتخاذ کنــد که بــر کل خانواده 
تأثیــر می گــذارد. آنهــا بــر ایــن اعتقادنــد کــه افزایش ســطح تحصیــالت، پایــگاه شــغلی، درآمــد و دارایــی مرد، 
منابعــی هســتند کــه او می توانــد از آنهــا در جهــت کســب قــدرت بیشــتر در روابــط خانوادگــی اســتفاده نمایــد 

)بــالد و ولــف1 ، 1960: 29(. 

1. Blood & Wolfe

بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به ....



دورۀ هفدهم شماره 52 و 53 )پاییز و زمستان 1395(

105

فصلنامه علمي- ترويجي

9 
 

 هجبًٖ ًظزٕ ٕهبتزٗس هتغ٘٘زّب(. 1رسَٚ قٕبض٠ )
 هتغ٘٘زّب ًظزِٗ ًظز صبحت حَسُ

 لكطثٙس٢ ؾت٥ع ٚ ٔٙبثٕ ض٘ساَ وب٥ِٙع قٙبؾ٣ ربٔٗٝ
پب٤ٍبٜ  –تمؿ٥ٓ وبض ٘بثطاثط  -٘بثطاثط٢ رٙؿ٥ت٣

 ؾت٥ع ارتٕب٣ٖ -التهبز٢ ٚ ارتٕب٣ٖ

 لكطثٙس٢ رٙؿ٥ت٣ ثالٔجطي قٙبؾ٣ ربٔٗٝ
 - ٙتطَ ثط ٚؾب٤ُ ت٥ِٛسو - لسضت التهبز٢

 -ٚ تٛظ٤ٕ ظ٘بٖ ثط ٚؾب٤ُ ت٥ِٛس زضر١ وٙتطَ
 اضظـ ايبف٣

 ------------ غا٘ت چبفتع قٙبؾ٣ ربٔٗٝ

٘ؿجت رٙؿ٥ت ٚ  -تغ٥٥طات ارتٕب٣ٖ
 - تغ٥٥طات التهبز٢ ؾبذتبض٢ - ر٥ٕٗت

 - فط٣ٍٙٞٚ  ؾ٥بؾ٣ٖٛأُ التهبز٢، 
 لكطثٙس٢ ٚ اضتجبٌ آٖ ثب تمؿ٥ٓ وبض

 ٢پص٤ط ربٔٗٝ ١٘ٓط٤ ---------- قٙبؾ٣ ربٔٗٝ
 - وطزٖ پص٤ط ربٔٗٝا٥ٕٞت ذب٘ٛازٜ زض 

 ٞب٢ ارتٕب٣ٖ ٌطٜٚ – ٕٞؿبالٖ – ٔسضؾٝ

 ٘ٓط١٤ ٘مف ---------- قٙبؾ٣ ربٔٗٝ
 -  تىب٥ِف - پب٤ٍبٜ افطاز - ا٘تٓبضات ربٔٗٝ

 پبؾد ثٝ ٞٙزبضٞب

 ٤بز٥ٌط٢ ارتٕب٣ٖ آِجطت ثب٘سٚضا ضٚا٘كٙبؾ٣
 -رٙؿ٥ت٣٘مف  -آٔٛظـ ضفتبضٞب٢ ارتٕب٣ٖ

 ؾبظ٢اٍِٛ

 
 

 چبرچَة ًظزٕ
ؾ٣ٗ قسٜ  ،٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢ثط ٍ٘طـ زا٘كز٤ٛبٖ ٘ؿجت ثٝ  ٔؤحطزض ا٤ٗ تحم٥ك ثٝ ٔٙٓٛض ثطضؾ٣ ٖٛأُ 

٘بثطاثط٢  ٔٙكأ ،ٞط زٚ ٘ٓط٤ٝ. زقٛؾت٥ع ٚ ٔٙبثٕ ثطا٢ تج٥٥ٗ ٔٛيٛٔ ٔٛضز ُٔبِٗٝ اؾتفبزٜ  ١اظ زٚ ٘ٓط٤ وٝ اؾت
ٞطچٝ ٔٙبثٕ  ،ثٝ اٖتمبز وب٥ِٙع. سزا٘ ٣ٔزؾتطؾ٣ ٘بثطاثط آ٘بٖ ثٝ ٔٙبثٕ ٔرتّف رٙؿ٥ت٣ ٔٛرٛز ث٥ٗ ظٖ ٚ ٔطز ضا 

٢ ٞب ٘بثطاثط٢تط٢ ٘ؿجت ثٝ  ٘بثطاثط٢ ٚ ٍ٘طـ ٔٙف٣ تٛاٖ ث٥كتط٢ ثطا٢ اٖتطاو ثٝ قٛز،٤ه ظٖ ث٥كتط 
٣ ٔٙبثٗ ،افعا٤ف ؾُح تحه٥الت ٔطز ٚ پب٤ٍبٜ قغ٣ّ اٚ ،اظ ٘ٓط ثالز ٚ ِٚف ٚ وب٥ِٙع. رٙؿ٥ت٣ ذٛاٞس زاقت

ثالٔجطي ٥٘ع ٔٗتمس . وٙسرٟت وؿت لسضت ث٥كتط زض ضٚاثٍ ذب٘ٛاز٣ٌ اؾتفبزٜ  ٟب زضس اظ آ٘تٛا٘ ٣ٔوٝ  ٞؿتٙس
ث٥كتط ثبقس وٙتطَ ث٥كتط٢ ثط ظ٘س٣ٌ ذٛاٞٙس زاقت ٚ  ،ٞطچٝ لسضت التهبز٢ ظ٘بٖ ٘ؿجت ثٝ ٔطزاٖوٝ اؾت 
، حبنُ ّٖٕىطز ٖٛأُ التهبز٢ ،٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢س وٝ زٞ ٣ٔ٘كبٖ ٥٘ع چبفتع . تط ذٛاٞٙس ثٛز ٔؿٍّ

چارچوب نظری
در ایــن تحقیــق بــه منظــور بررســی عوامــل مؤثر بــر نگرش دانشــجویان نســبت به نابرابری های جنســیتی، ســعی 
شــده اســت کــه از دو نظریــۀ ســتیز و منابــع بــرای تبیین موضــوع مورد مطالعه اســتفاده شــود. هر دو نظریه، منشــأ 
نابرابــری جنســیتی موجــود بیــن زن و مــرد را دسترســی نابرابــر آنــان به منابــع مختلف می دانــد. به اعتقــاد کالینز، 
هرچــه منابــع یــک زن بیشــتر شــود، تــوان بیشــتری بــرای اعتــراض بــه نابرابــری و نگــرش منفی تــری نســبت بــه 
نابرابری هــای جنســیتی خواهــد داشــت. از نظــر بــالد و ولــف و کالینــز، افزایش ســطح تحصیالت مــرد و پایگاه 
شــغلی او، منابعــی هســتند کــه می توانــد از آنهــا در جهــت کســب قــدرت بیشــتر در روابــط خانوادگی اســتفاده 
کنــد. بالمبــرگ نیــز معتقــد اســت کــه هرچــه قــدرت اقتصــادی زنــان نســبت بــه مــردان، بیشــتر باشــد کنتــرل 
بیشــتری بــر زندگــی خواهنــد داشــت و مســلط تر خواهنــد بــود. چافتــز نیــز نشــان می دهــد کــه نابرابری هــای 
جنســیتی، حاصــل عملکــرد عوامــل اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی اســت و معتقــد اســت کــه از طریق تقســیم 

کار جنســیتی اســت کــه مــردان بــه منابــع بیشــتری دسترســی پیــدا می کنند. 

فرضیه های تحقیق
1. بین نگرش دانشجویان دختر و پسر نسبت به نابرابری های جنسیتی، تفاوت معناداری وجود دارد. 
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2. بین سن دانشجویان و نگرش آنها نسبت به نابرابری های جنسیتی، همبستگی وجود دارد. 
3. بیــن وضعیــت تأهــل دانشــجویان و نگــرش آنهــا بــه نابرابری هــای جنســیتی، تفــاوت معنــاداری 

دارد.  وجود 
4. بیــن میــزان اســتفادۀ دانشــجویان از رســانه ها و نگــرش آنهــا بــه نابرابری های جنســیتی، تفاوت معنــاداری 

دارد.  وجود 
5. بیــن محــل ســکونت دانشــجویان و نگــرش آنهــا بــه نابرابری هــای جنســیتی، تفــاوت معنــاداری 

دارد.  وجود 
6. بیــن نگــرش والدیــن و نگــرش دانشــجویان نســبت بــه نابرابری هــای جنســیتی، تفــاوت 

معنــاداری وجــود دارد. 
7. بیــن منزلــت شــغلی والدیــن و نگــرش دانشــجویان نســبت بــه نابرابری های جنســیتی، تفاوت معنــاداری 

دارد.  وجود 
8. بیــن پایــگاه اجتماعــی و اقتصــادی والدیــن و نگــرش دانشــجویان نســبت بــه نابرابری هــای جنســیتی، 

ــاداری وجــود دارد.  تفــاوت معن

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 
جنــس: مفهومی زیست شــناختی اســت کــه بر تفاوت هــای بیولوژیکــی میــان زن و مــرد اشــاره دارد )عضدانلو، 

 .)244 :1384
جنســیت: جنســیت، مقولــه ای اجتماعــی اســت و بــا واژۀ جنــس کــه بــه طــور عــام بــرای بیــان همــان مقولــه و 
ــا  ــا، کنش ه ــا، نقش ه ــامل رفتاره ــد و ش ــاوت می باش ــی رود، متف ــه کار م ــی ب ــدگاه زیست شناس ــط از دی فق
ــه عهــدۀ دو جنــس زن و مــرد می گــذارد  ــر جامعــه ب و اندیشــه های اجتماعــی اســت کــه فرهنــگ حاکــم ب

ــاس، 1383: 9(.  )نرسیس
طــرز تلقــی یــا نگــرش: نگــرش از نظــر جامعه شناســی، آمادگــی کــم و بیــش پایداری اســت کــه منشــأ رفتارها 
و عقایــد زیــادی اســت و در ایــن مــورد خــاص، رفتــار و عقایــد مــردان نســبت بــه زنــان را شــامل می شــود. ایــن 
نگــرش از یــک رشــته باورهــا و اطالعــات دلخواهانــه کــه جنبــۀ شــناختی نگــرش مردانه اســت، متأثر می شــود 
ــان می دهــد کــه در پرتــو آن، عقایــد و  ــه زن ــه رفتارهــا و اعمــال مــردان جامعــه نســبت ب و حالــت عاطفــی ب
باورهــای ذهنــی در مــورد اشــتغال و فعالیــت اقتصــادی زنــان، مشــارکت آنــان در سیاســت، ارتقــای تحصیلــی 

آنهــا، طرفــداری و یــا عــدم حمایــت از آنــان شــکل می گیــرد )خالقی مقــدم، 1374: 44(. 
ــه  ــت ک ــان اس ــوق زن ــا و حق ــه توانایی ه ــه ب ــک جامع ــراد ی ــتن اف ــیوۀ نگریس ــیتی: ش ــرش جنس نگ
امــکان دارد تنهــا بخشــی از آن بــا عقــل، دیــن و یــا مقــررات محلــی ســازگار باشــد. بــه عقیــدۀ بســیاری از 
صاحبنظــران، اندیشــۀ فرودســتی زنــان، ریشــه در شــیوۀ اندیشــۀ مــردان نســبت بــه آنهــا دارد و نگــرش منفــی و 
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عمومــی جامعــه نســبت بــه جنــس زن، واقعیتــی ابــدی نیســت و متأثــر از نــوع تربیــت و یــا بــه عبــارت دیگــر، 
ــراد اســت. ــری اف ــد جامعه پذی برآین

نابرابــری جنســیتی: عبــارت اســت از نابرابــری زن و مــرد در داشــتن امکانــات موجــود )ســاروخانی، 
 .)48 ،1388

متغییرهای مستقل
منابع ارزشمند

بــر اســاس نظریــۀ منابــع، هــر نــوع دارایــی متعلــق بــه فــرد یــا گروهــی می توانــد بــه دیگــران عرضــه شــود و 
بــرای رفــع نیازهــای آنهــا ســودمند بــوده یا وســیله ای بــرای رســیدن آنها بــه اهدافشــان  باشــد )قندهــاری، 1384: 
73(. بــرای ســنجش ایــن متغیــر از شــاخص های پایــگاه اقتصــادی و اجتماعــی در قالــب 13 گویــه، اســتفاده از 
رســانه ها در قالــب 6 گویــه، اســتفاده از امکانــات فرهنگــی در قالــب 7 گویــه و متغییرهــای جمعیت شــناختی در 

قالــب ســن، جنســیت، وضعیــت تأهــل و محــل ســکونت اســتفاده شــده اســت. 

متغییر وابسته
در ایــن تحقیــق، متغییــر وابســته، نگــرش نســبت به نابرابری های جنســیتی اســت کــه در دو بعد نگرش جنســیتی 
دانشــجویان در قالــب 13 گویــه و نگــرش جنســیتی والدیــن در قالــب 7 گویه، مــورد مطالعه قرار گرفته اســت. 

مدل عملیاتی 
عوامل فرهنگی اجتماعی          نگرش نسبت به نابرابری های جنسیتی
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 رٍش تحق٘ق
رٟت  بٖ،ٔحمم ؛ ثٝ ا٤ٗ نٛضت وٝوبضثطز٢( اؾت - )تٛن٥ف٣ ٚ پ٥ٕب٤ك٣ اؾٙبز٢ ،ضٚـ پػٚٞف حبيط

اظ  ضٚـ اؾٙبز٢ ٝ، ثچبضچٛة ٘ٓط٢ ١ٚ اضائ ٞب ٘ٓط٤ٝ ٚ ٞب تئٛض٢ثطضؾ٣  ،ؾٙزف ٚ قٙبؾب٣٤ تحم٥مبت لج٣ّ
 آٚض٢ اَالٖبت اظ ٤ه ٌطٜٚ ٕ٘ٛ٘ٝ تب ثب رٕٕ ٘سزضنسز ثٛز اظ آ٘زب وٝٚ  ٘ساؾتفبزٜ وطز ... ٞب ٚ ٔمبالت ٚ وتبة

 ٞب ٤ٚػ٣ٌفطاٚا٣٘ ٚ تٛظ٤ٕ ا٤ٗ ٞب،  ٤ٚػ٣ٌس ٚ زض پ٣ وكف ٚ قٙبؾب٣٤ ٙ٘تب٤ذ حبنُ ضا ثٝ وُ ربٔٗٝ ت٥ٕٗٓ زٞ
ِصا ضٚـ ٔٛضز  ؛ٛز٘سثقسٜ  ث٥ٗ ٔتغ٥٥طٞب٢ ٚاثؿتٝ ٚ ٔؿتمُ ٚ ٥ُٕٞٙٛض ثطضؾ٣ آظٖٔٛ فطي٥بت اضائٝ ١ٚ ٥٘ع ضاثُ

اَالٖبت ثب اؾتفبزٜ اظ تى٥ٙه  ٌطزآٚض٢اظ  ، پؽضٚـا٤ٗ زض  ؛اؾت)تٛن٥ف٣ وبضثطز٢(  پ٥ٕب٤ف ٠ آ٘بٖ،اؾتفبز
ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٘ٛٔ فطي٥ٝ ٚ ؾُح ؾٙزف  spssافعاض  ٘طْاظ  ٥ٌط٢ ثٟطٜٚ پطزاظـ اَالٖبت ثب  ٘بٔٝ پطؾف

آظٖٔٛ  ٚ آظٖٔٛ ذ٣ زٚ، تح٥ُّ ٚاض٤ب٘ؽ ٤ب آ٘ٛا ،اظ يط٤ت ٕٞجؿت٣ٍ اؾپ٥طٔٗ ،ٞب فطي٥ٝٔتغ٥٥طٞب٢ ٔٛرٛز زض 
 .ت٣ اؾت٥ٛز٘ت اؾتفبزٜ قسٜ اؾت

 
 جبهؼٔ آهبرٕ
وبضثطز٢ ٟٔطاٖ  - ٣ّٕٖ ٚ ٘ٛض ٥بْپ، زا٘كز٤ٛبٖ زا٘كٍبٜ آظاز ١ٖجبضت اؾت اظ و٥ّ ،ا٤ٗ پػٚٞف رب١ٗٔ آٔبض٢

ثب تٛرٝ ثٝ اٞساف تحم٥ك  قس ٚت٥٥ٗٗ  ،ثٝ ٖٙٛاٖ حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝاظ آٟ٘ب ٘فط  400وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ فطَٔٛ وٛوطاٖ 
 . اؾتفبزٜ ٌطز٤س ا٢ َجم٣ٝ تهبزف ٥ٌط٢ ٕ٘ٛ٘ٝاظ ضٚـ  ،رب١ٗٔ آٔبض٢ٚ ٤ٚػ٣ٌ 

سهیال ناصری - محبوبه ناصری
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روش تحقیق
ــن صــورت کــه  ــه ای ــردی( اســت؛ ب روش پژوهــش حاضــر، اســنادی و پیمایشــی )توصیفــی - کارب
محققــان، جهــت ســنجش و شناســایی تحقیقــات قبلــی، بررســی تئوری هــا و نظریه هــا و ارائــۀ چارچــوب 
نظــری، بــه روش اســنادی از کتاب هــا و مقــاالت و ... اســتفاده کردنــد و از آنجــا کــه درصــدد بودنــد تــا 
بــا جمــع آوری اطالعــات از یــک گــروه نمونــه نتایــج حاصــل را بــه کل جامعــه تعمیــم دهنــد و در پــی 
کشــف و شناســایی ویژگی هــا، فراوانــی و توزیــع ایــن ویژگی هــا و نیــز رابطــۀ بیــن متغییرهــای وابســته و 
مســتقل و همینطــور بررســی آزمــون فرضیــات ارائه شــده بودنــد؛ لــذا روش مــورد اســتفادۀ آنــان، پیمایــش 
ــک  ــتفاده از تکنی ــا اس ــات ب ــردآوری اطالع ــس از گ ــن روش، پ ــت؛ در ای ــردی( اس ــی کارب )توصیف
پرســش نامه و پــردازش اطالعــات بــا بهره گیــری از نرم افــزار spss و بــا توجــه بــه نــوع فرضیــه و ســطح 
ــوا،  ســنجش متغییرهــای موجــود در فرضیه هــا، از ضریــب همبســتگی اســپیرمن، تحلیــل واریانــس یــا آن

آزمــون خــی دو و آزمــون تــی اســتیودنت اســتفاده شــده اســت.

جامعۀ آماری
جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش، عبــارت اســت از کلیــۀ دانشــجویان دانشــگاه آزاد، پیام نــور و علمــی - کاربــردی 
مهــران کــه بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران 400 نفــر از آنهــا بــه عنــوان حجــم نمونــه، تعییــن شــد و بــا توجــه بــه 

اهــداف تحقیــق و ویژگــی جامعــۀ آمــاری، از روش نمونه گیــری تصادفــی طبقــه ای اســتفاده گردیــد. 

روش و ابزار گردآوری اطالعات
ابــزار جمــع آوری اطالعــات در ایــن تحقیــق، عــالوه بــر اســناد کــه دربرگیرنــدۀ کتاب هــا و مقــاالت اســت، 

پرسشــنامه می باشــد. 

سنجش اعتبار و روایی پرسشنامه
در ایــن تحقیــق بــرای تعییــن اعتبــار مفاهیــم مــورد نظــر از اعتبــار صــوری اســتفاده شــد کــه بــا رعایــت ضوابــط 
علمــی و نظرخواهــی از اســاتید و متخصصــان، جهــت ســنجش مفاهیــم مــورد نظــر انتخــاب گردید. بــه منظور 
اندازه گیــری روایــی و ســنجش میــزان انســجام درونــی گویه هــا نیــز از آزمــون آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــد. 
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 اطالػبت گزدآٍرٕرٍش ٍ اثشار 

پطؾكٙبٔٝ  ،ٔمبالت اؾت ٞب ٚ ةبوت ٠ٖالٜٚ ثط اؾٙبز وٝ زضثط٥ٌط٘س ،آٚض٢ اَالٖبت زض ا٤ٗ تحم٥ك اثعاض رٕٕ
 . سثبق ٣ٔ
 

 ؾٙزف اٖتجبض ٚ ضٚا٣٤ پطؾكٙبٔٝ
ثب ضٖب٤ت يٛاثٍ ٣ّٕٖ ٚ  وٝ تفبزٜ قسزض ا٤ٗ تحم٥ك ثطا٢ ت٥٥ٗٗ اٖتجبض ٔفب٥ٞٓ ٔٛضز ٘ٓط اظ اٖتجبض نٛض٢ اؾ

٥ٌط٢  ثٝ ٔٙٓٛض ا٘ساظٜ .ٌطز٤سا٘تربة  رٟت ؾٙزف ٔفب٥ٞٓ ٔٛضز ٘ٓط ،ذٛا٣ٞ اظ اؾبت٥س ٚ ٔترههبٖ٘ٓط
 ٞب ٥٘ع اظ آظٖٔٛ آِفب٢ وطٚ٘جبخ اؾتفبزٜ قس.  ضٚا٣٤ ٚ ؾٙزف ٥ٔعاٖ ا٘ؿزبْ زض٣٘ٚ ٤ٌٛٝ

 
  آظٖٔٛ ٞب٢ پطؾكٙبٔٝ ٤ب تٗساز ظ٤طٔز١ٖٕٛ ؾؤاَ 

 آظٖٔٛ  ٚاض٤ب٘ؽ ظ٤ط ام
 ٚاض٤ب٘ؽ وُ آظٖٔٛ  

 
 ّب ضزٗت پبٗبٖٗ گَِٗٔ هحبسج(. 2رسَٚ قٕبض٠ )

 آلفب ّب تؼداد گَِٗ اثؼبد
 084/0 12 ارتٕب٣ٖ -پب٤ٍبٜ التهبز٢ 

 084/0 13 ٍ٘طـ رٙؿ٥ت٣ زا٘كز٤ٛبٖ
 072/0 7 ٍ٘طـ رٙؿ٥ت٣ ٚاِس٤ٗ

 081/0 6 ٞب اؾتفبزٜ اظ ضؾب٘ٝ
 072/0 7 اؾتفبزٜ اظ أىب٘بت فط٣ٍٙٞ

 
 

 ٞب ضٚـ تزع٤ٝ ٚ تح٥ُّ زازٜ
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 اطالػبت گزدآٍرٕرٍش ٍ اثشار 

پطؾكٙبٔٝ  ،ٔمبالت اؾت ٞب ٚ ةبوت ٠ٖالٜٚ ثط اؾٙبز وٝ زضثط٥ٌط٘س ،آٚض٢ اَالٖبت زض ا٤ٗ تحم٥ك اثعاض رٕٕ
 . سثبق ٣ٔ
 

 ؾٙزف اٖتجبض ٚ ضٚا٣٤ پطؾكٙبٔٝ
ثب ضٖب٤ت يٛاثٍ ٣ّٕٖ ٚ  وٝ تفبزٜ قسزض ا٤ٗ تحم٥ك ثطا٢ ت٥٥ٗٗ اٖتجبض ٔفب٥ٞٓ ٔٛضز ٘ٓط اظ اٖتجبض نٛض٢ اؾ

٥ٌط٢  ثٝ ٔٙٓٛض ا٘ساظٜ .ٌطز٤سا٘تربة  رٟت ؾٙزف ٔفب٥ٞٓ ٔٛضز ٘ٓط ،ذٛا٣ٞ اظ اؾبت٥س ٚ ٔترههبٖ٘ٓط
 ٞب ٥٘ع اظ آظٖٔٛ آِفب٢ وطٚ٘جبخ اؾتفبزٜ قس.  ضٚا٣٤ ٚ ؾٙزف ٥ٔعاٖ ا٘ؿزبْ زض٣٘ٚ ٤ٌٛٝ

 
  آظٖٔٛ ٞب٢ پطؾكٙبٔٝ ٤ب تٗساز ظ٤طٔز١ٖٕٛ ؾؤاَ 

 آظٖٔٛ  ٚاض٤ب٘ؽ ظ٤ط ام
 ٚاض٤ب٘ؽ وُ آظٖٔٛ  

 
 ّب ضزٗت پبٗبٖٗ گَِٗٔ هحبسج(. 2رسَٚ قٕبض٠ )

 آلفب ّب تؼداد گَِٗ اثؼبد
 084/0 12 ارتٕب٣ٖ -پب٤ٍبٜ التهبز٢ 

 084/0 13 ٍ٘طـ رٙؿ٥ت٣ زا٘كز٤ٛبٖ
 072/0 7 ٍ٘طـ رٙؿ٥ت٣ ٚاِس٤ٗ

 081/0 6 ٞب اؾتفبزٜ اظ ضؾب٘ٝ
 072/0 7 اؾتفبزٜ اظ أىب٘بت فط٣ٍٙٞ

 
 

 ٞب ضٚـ تزع٤ٝ ٚ تح٥ُّ زازٜ

روش تجزیه و تحلیل داده ها
بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا از نرم افــزار SPSS اســتفاده شــد. ایــن مطالعــه در دو ســطح آمــار توصیفــی و 
آمــار اســتنباطی صــورت گرفــت کــه در بخــش آمــار اســتنباطی، بــه منظــور تســت فرضیه هــا بــا توجــه بــه نــوع 
فرضیه هــای ارائه شــده و ســطح متغییرهــای به کاررفتــه در فرضیه هــا، از آزمــون همبســتگی اســپیرمن، تحلیــل 

واریانــس یــا آنــوا، آزمــون خــی دو و آزمــون تــی اســتیودنت اســتفاده شــد. 

نتایج توصیفی
ویژگی جمعیت نمونۀ مورد مطالعه

نتایــج تحقیــق، نشــانگر آن اســت کــه 87 درصــد از پاســخگویان، 18–26؛ 9/5 درصــد، 26–30؛ 0/8 درصــد، 
30-35 و 0/3 درصــد از آنهــا 35 ســاله و باالتــر بوده انــد. از ایــن تعــداد، 94/5 درصــد در شــهر و 5/5 درصــد 
در روســتا ســکونت داشــته اند. 90/5 درصــد از پاســخگویان نیــز مجــرد و 9/5 درصــد متأهــل بوده انــد. از لحــاظ 
میــزان تحصیــالت والدیــن، بیشــترین فراوانــی )0/30 درصــد( مربــوط بــه افــرادی بــوده کــه ســطح تحصیــالت 
مــادر آنهــا زیــر دیپلــم و کمتریــن فراوانــی )3/5 درصــد( نیــز مربــوط بــه افــرادی بوده کــه تحصیالت مــادر آنها 
لیســانس و باالتــر بــوده اســت. در خصــوص تحصیــالت پدر نیــز بیشــترین فراوانــی )33/3 درصــد( را افــراد زیر 
دیپلــم و کمتریــن فراوانــی )2/5 درصــد( را افــراد لیســانس و باالتــر بــه خود اختصــاص داده اســت. در خصوص 
نــوع مالکیــت مســکونی، 63/5 درصــد اظهــار داشــتند کــه منــزل مســکونی شــخصی، 15/3 درصد منــزل رهنی 
یــا اجــاره ای و 1/3 درصــد منــزل ســازمانی دارنــد و 18/5 درصــد نیــز در منــزل پــدری ســکنی داشــتند. 76/3 
درصــد دارای وســیلۀ نقلیــه شــخصی و 0/20 درصــد نیــز فاقــد وســیلۀ نقلیــۀ شــخصی هســتند. شــغل پــدِر 39/5 
ــه دار، 10/3  ــا، خان ــد از آنه ــادِر 81/5 درص ــغل م ــد، آزاد و  ش ــی و 38/8 درص ــخگویان، دولت ــد از پاس درص
درصــد، دولتــی و 0/4 درصــد نیــز آزاد بــوده اســت. در مــورد درآمــد ماهیانــۀ پــدر، بیشــترین فراوانــی متعلــق به 
درآمــد بــاالی 500 هــزار تومــان و کمتریــن درآمــد بیــن 300 -400 هــزار تومــان و  درآمــد مــادر نیــز بــه همیــن 

میــزان بــوده اســت. 

سهیال ناصری - محبوبه ناصری
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ا٤ٗ ُٔبِٗٝ زض زٚ ؾُح آٔبض تٛن٥ف٣ ٚ آٔبض  قس.اؾتفبزٜ  SPSS افعاض ٘طْاظ  ٞب زازٜتزع٤ٝ ٚ تح٥ُّ ثطا٢ 
٢ ٞب فطي٥ٝثب تٛرٝ ثٝ ٘ٛٔ  ٞب فطي٥ٝثٝ ٔٙٓٛض تؿت  ،زض ثرف آٔبض اؾتٙجب٣َ وٝاؾتٙجب٣َ نٛضت ٌطفت 

، تح٥ُّ ٚاض٤ب٘ؽ ٤ب آ٘ٛا، اظ آظٖٔٛ ٕٞجؿت٣ٍ اؾپ٥طٔٗ ،ٞب فطي٥ٝوبضضفتٝ زض  قسٜ ٚ ؾُح ٔتغ٥٥طٞب٢ ثٝٝ ئاضا
 . قساؾتفبزٜ  آظٖٔٛ ت٣ اؾت٥ٛز٘ت ٚ آظٖٔٛ ذ٣ زٚ

 
 ًتبٗج تَص٘فٖ

 هَرد هطبلؼِ ٍٔٗضگٖ جوؼ٘ت ًوًَ
 35-30 ،زضنس 8/0 ؛30–26 ،زضنس 5/9 ؛26–18 ،پبؾر٤ٍٛبٖاظ  زضنس 87٘كبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ  ،٘تب٤ذ تحم٥ك

ضٚؾتب  زض زضنس 5/5 قٟط ٚ زضزضنس  5/94 ،اظ ا٤ٗ تٗساز. ا٘س ثٛزٜثبالتط  ٚ ٝؾبِ 35آٟ٘ب  اظ زضنس 3/0 ٚ
اظ ِحبِ ٥ٔعاٖ . ا٘سٜ ثٛز تأُٞزضنس ٔ 5/9 ٚ ٔزطز٥٘ع زضنس اظ پبؾر٤ٍٛبٖ  5/90. ا٘س ؾىٛ٘ت زاقتٝ

وٝ ؾُح تحه٥الت ٔبزض آٟ٘ب ظ٤ط  ٌٜ ثٝ افطاز٢ ثٛزٔطثٛزضنس(  30/0)ث٥كتط٤ٗ فطاٚا٣٘  ،تحه٥الت ٚاِس٤ٗ
وٝ تحه٥الت ٔبزض آٟ٘ب ٥ِؿب٘ؽ ٚ ثبالتط ثٛزٜ  ٜٔطثٌٛ ثٝ افطاز٢ ثٛززضنس( ٥٘ع  5/3)وٕتط٤ٗ فطاٚا٣٘  ٚز٤پّٓ 
ظ٤ط ز٤پّٓ ٚ وٕتط٤ٗ فطاٚا٣٘ افطاز  زضنس( ضا 3/33)ث٥كتط٤ٗ فطاٚا٣٘ ٥٘ع  زض ذهٛل تحه٥الت پسض .اؾت

 5/63 ،زض ذهٛل ٘ٛٔ ٔبِى٥ت ٔؿى٣٘ٛ. ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ اؾت٥ِؿب٘ؽ ٚ ثبالتط طاز زضنس( ضا اف 5/2)
زضنس ٔٙعَ  3/1 ٚ ا٢ اربضٜ زضنس ٔٙعَ ض٣ٙٞ ٤ب 3/15 ،زضنس اْٟبض زاقتٙس وٝ ٔٙعَ ٔؿى٣٘ٛ قره٣

 ٘م٥ّٝ قره٣ ٚ ١زضنس زاضا٢ ٚؾ٥ّ 3/76. زض ٔٙعَ پسض٢ ؾى٣ٙ زاقتٙس٥٘ع زضنس  5/18ٚ  زاض٘س ؾبظٔب٣٘
 8/38 زِٚت٣ ٚ ،پبؾر٤ٍٛبٖاظ زضنس  5/39 قغُ پسضِ. سٞؿتٙقره٣  ١٘م٥ّ ١فبلس ٚؾ٥ّ٘٥ع  زضنس 20/0

. ثٛزٜ اؾتآظاز  ٥٘ع زضنس 4/0 زِٚت٣ ٚ ،زضنس 3/10، زاض ذب٘ٝ ،آٟ٘باظ زضنس  5/81 قغُ ٔبزضِ ٚ آظاز  ،زضنس
 300 عاض تٛٔبٖ ٚ وٕتط٤ٗ زضآٔس ث٥ٗٞ 500ث٥كتط٤ٗ فطاٚا٣٘ ٔتّٗك ثٝ زضآٔس ثبال٢ ، پسض ١زضآٔس ٔب٥ٞب٘ ٔٛضززض 

 . ٜ اؾتزثٛزضآٔس ٔبزض ٥٘ع ثٝ ٥ٕٞٗ ٥ٔعاٖ  ٚ  ٞعاض تٛٔبٖ 400-
  

 ّب فزضِ٘آسهَى آهبرٕ 
 

 ٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢تفبٚت ث٥ٗ رٙؿ٥ت ٚ ٍ٘طـ ٘ؿجت ثٝ (. 3) ٠رسَٚ قٕبض
 (P) سطح هؼٌبدارٕ قضبٍت ًَع آسهَى

15 
 

 003/0 تحم٥ك ١پص٤طـ فطي٥ ت٣ اؾت٥ٛز٘ت

آظٖٔٛ ت٣  ثب اؾتفبزٜ اظ ،٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢پؿط ٘ؿجت ثٝ  ٍ٘طـ زا٘كز٤ٛبٖ زذتط ٚ، اَٚ ١فطي٥ زض
 ،(p;003/0)آٔسٜ  زؾتٝ ث  p،(1قٕبض٠ ) ٢ رسَٚٞب زازٜثط اؾبؼ  .اؾت ٔٛضز ُٔبِٗٝ لطاض ٌطفتٝ ،اؾت٥ٛز٘ت
 ،ثٝ ٖجبضت ز٤ٍط ؛زقٛ ٣ٕٔ ٔٛضز پص٤طـ ٚال ،تحم٥ك فطي١٥ ان٣ِّصا  ؛اؾت (p <05/0ٔٛضز ٘ٓط ) pوٕتط اظ 

 . تفبٚت ٔٗٙبزاض٢ ٚرٛز زاضز ،٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢پؿط ٘ؿجت ثٝ  ث٥ٗ ٍ٘طـ زا٘كز٤ٛبٖ زذتط ٚ
 

 ٕ جٌس٘تّٖب ًبثزاثزّٕوجستگٖ ث٘ي سي داًشجَٗبى ٍ ًگزش آًبى ًسجت ثِ  (.4) ٓجدٍل شوبر
 (P)سطح هؼٌبدارٕ r (N) تؼداد ًَع آسهَى

 680/0 -012/0 390 آظٖٔٛ ٕٞجؿت٣ٍ اؾپ٥طٔٗ

اظ آظٖٔٛ  ،٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢ثطا٢ ثطضؾ٣ ٕٞجؿت٣ٍ ث٥ٗ ؾٗ ٚ ٍ٘طـ زا٘كز٤ٛبٖ ٘ؿجت ثٝ  ،فطي١٥ زْٚزض 
 ،(p;680/0آٔسٜ ) زؾتٝ ث p (،4قٕبض٠ ) ٢ رسَٚٞب زازٜثط اؾبؼ  .ٕٞجؿت٣ٍ اؾپ٥طٔٗ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت

 ،ظٖٔٛآ٢ ا٤ٗ ٞب ٤بفتٝاؾبؼ  ثط ٚ قٛز ضز ٣ٔ ،كتحم٥ فطي١٥ ان٣ِّصا  ؛اؾت (p <05/0ٔٛضز ٘ٓط ) pث٥كتط اظ 
ٔٛضز  ٥ٝ،ٕٞجؿت٣ٍ ٚرٛز ٘ساضز ٚ ا٤ٗ فطي ،٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢ث٥ٗ ؾٗ زا٘كز٤ٛبٖ ٚ ٍ٘طـ آ٘بٖ ٘ؿجت ثٝ 

 . زقٛ ٥٤٣ٕس ٚالٕ ٘أت

 

 ٖت٘جٌس ّٕب ًبثزاثزٕ ثِ ًسجت آًبى ًگزش ٍ بىٗداًشجَ تأّل تٍ٘ضؼ ه٘بى تفبٍت(. 5جدٍل شوبرٓ )

 (P) سطح هؼٌبدارٕ N r df)) تؼداد َىًَع آسه
 030/0 3 983/8 400 آظٖٔٛ  ذ٣ زٚ

ثب  ٞب٢ رٙؿ٥ت٣ ٘بثطاثط٢زا٘كز٤ٛبٖ ٚ ٍ٘طـ آ٘بٖ ٘ؿجت ثٝ  تأُٞٚي٥ٗت  ٥ٔبٖ ضاث١ُثٝ ثطضؾ٣  فطي١٥ ؾْٛ
 ،(P;030/0زؾت آٔسٜ )ٝ ث P ،(5قٕبض٠ ) ٢ رسَٚٞب زازٜثط اؾبؼ  اؾت.پطزاذتٝ  ،اؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛ ذ٣ زٚ

 ،ثٝ ٖجبضت٣ ز٤ٍط ؛زقٛ ٣ٔٔٛضز پص٤طـ ٚالٕ  ،تحم٥ك فطي١٥ ان٣ِّصا  ؛اؾت (p <05/0) ٔٛضز ٘ٓط Pوٕتط اظ 
 .تفبٚت ٔٗٙبزاض٢ ٚرٛز زاضز ،٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢زا٘كز٤ٛبٖ ٚ ٍ٘طـ آ٘بٖ ٘ؿجت ثٝ  تأُٞث٥ٗ ٚي٥ٗت 

  
 ًگزش  ّب ٍ ه٘شاى استفبدُ اس رسبًِ ه٘بىتفبٍت (. 6جدٍل شوبرٓ )

در فرضیــۀ اول، نگــرش دانشــجویان دختــر و پســر نســبت بــه نابرابری هــای جنســیتی، بــا اســتفاده از آزمون 
تــی اســتیودنت، مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت. بــر اســاس داده هــای جــدول شــمارۀ )p،)1  به دســت آمده 
ــع  ــرش واق ــورد پذی ــق، م ــی تحقی ــۀ اصل ــذا فرضی ــت؛ ل ــر )p >0/05( اس ــورد نظ ــر از p م )p=0/003(، کمت
می شــود؛ بــه عبــارت دیگــر، بیــن نگــرش دانشــجویان دختــر و پســر نســبت بــه نابرابری هــای جنســیتی، تفاوت 

معنــاداری وجــود دارد.

15 
 

 003/0 تحم٥ك ١پص٤طـ فطي٥ ت٣ اؾت٥ٛز٘ت

آظٖٔٛ ت٣  ثب اؾتفبزٜ اظ ،٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢پؿط ٘ؿجت ثٝ  ٍ٘طـ زا٘كز٤ٛبٖ زذتط ٚ، اَٚ ١فطي٥ زض
 ،(p;003/0)آٔسٜ  زؾتٝ ث  p،(1قٕبض٠ ) ٢ رسَٚٞب زازٜثط اؾبؼ  .اؾت ٔٛضز ُٔبِٗٝ لطاض ٌطفتٝ ،اؾت٥ٛز٘ت
 ،ثٝ ٖجبضت ز٤ٍط ؛زقٛ ٣ٕٔ ٔٛضز پص٤طـ ٚال ،تحم٥ك فطي١٥ ان٣ِّصا  ؛اؾت (p <05/0ٔٛضز ٘ٓط ) pوٕتط اظ 

 . تفبٚت ٔٗٙبزاض٢ ٚرٛز زاضز ،٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢پؿط ٘ؿجت ثٝ  ث٥ٗ ٍ٘طـ زا٘كز٤ٛبٖ زذتط ٚ
 

 ٕ جٌس٘تّٖب ًبثزاثزّٕوجستگٖ ث٘ي سي داًشجَٗبى ٍ ًگزش آًبى ًسجت ثِ  (.4) ٓجدٍل شوبر
 (P)سطح هؼٌبدارٕ r (N) تؼداد ًَع آسهَى

 680/0 -012/0 390 آظٖٔٛ ٕٞجؿت٣ٍ اؾپ٥طٔٗ

اظ آظٖٔٛ  ،٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢ثطا٢ ثطضؾ٣ ٕٞجؿت٣ٍ ث٥ٗ ؾٗ ٚ ٍ٘طـ زا٘كز٤ٛبٖ ٘ؿجت ثٝ  ،فطي١٥ زْٚزض 
 ،(p;680/0آٔسٜ ) زؾتٝ ث p (،4قٕبض٠ ) ٢ رسَٚٞب زازٜثط اؾبؼ  .ٕٞجؿت٣ٍ اؾپ٥طٔٗ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت

 ،ظٖٔٛآ٢ ا٤ٗ ٞب ٤بفتٝاؾبؼ  ثط ٚ قٛز ضز ٣ٔ ،كتحم٥ فطي١٥ ان٣ِّصا  ؛اؾت (p <05/0ٔٛضز ٘ٓط ) pث٥كتط اظ 
ٔٛضز  ٥ٝ،ٕٞجؿت٣ٍ ٚرٛز ٘ساضز ٚ ا٤ٗ فطي ،٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢ث٥ٗ ؾٗ زا٘كز٤ٛبٖ ٚ ٍ٘طـ آ٘بٖ ٘ؿجت ثٝ 

 . زقٛ ٥٤٣ٕس ٚالٕ ٘أت

 

 ٖت٘جٌس ّٕب ًبثزاثزٕ ثِ ًسجت آًبى ًگزش ٍ بىٗداًشجَ تأّل تٍ٘ضؼ ه٘بى تفبٍت(. 5جدٍل شوبرٓ )

 (P) سطح هؼٌبدارٕ N r df)) تؼداد َىًَع آسه
 030/0 3 983/8 400 آظٖٔٛ  ذ٣ زٚ

ثب  ٞب٢ رٙؿ٥ت٣ ٘بثطاثط٢زا٘كز٤ٛبٖ ٚ ٍ٘طـ آ٘بٖ ٘ؿجت ثٝ  تأُٞٚي٥ٗت  ٥ٔبٖ ضاث١ُثٝ ثطضؾ٣  فطي١٥ ؾْٛ
 ،(P;030/0زؾت آٔسٜ )ٝ ث P ،(5قٕبض٠ ) ٢ رسَٚٞب زازٜثط اؾبؼ  اؾت.پطزاذتٝ  ،اؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛ ذ٣ زٚ

 ،ثٝ ٖجبضت٣ ز٤ٍط ؛زقٛ ٣ٔٔٛضز پص٤طـ ٚالٕ  ،تحم٥ك فطي١٥ ان٣ِّصا  ؛اؾت (p <05/0) ٔٛضز ٘ٓط Pوٕتط اظ 
 .تفبٚت ٔٗٙبزاض٢ ٚرٛز زاضز ،٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢زا٘كز٤ٛبٖ ٚ ٍ٘طـ آ٘بٖ ٘ؿجت ثٝ  تأُٞث٥ٗ ٚي٥ٗت 

  
 ًگزش  ّب ٍ ه٘شاى استفبدُ اس رسبًِ ه٘بىتفبٍت (. 6جدٍل شوبرٓ )

در فرضیــۀ دوم، بــرای بررســی همبســتگی بین ســن و نگرش دانشــجویان نســبت به نابرابری های جنســیتی، 
از آزمــون همبســتگی اســپیرمن اســتفاده شــده اســت. بــر اســاس داده هــای جــدول شــمارۀ )p ،)4 به دســت آمده 
)p=0/680(، بیشــتر از p مــورد نظــر )p >0/05( اســت؛ لــذا فرضیــۀ اصلــی تحقیــق، رد می شــود و بــر اســاس 
یافته هــای ایــن آزمــون، بیــن ســن دانشــجویان و نگــرش آنــان نســبت بــه نابرابری هــای جنســیتی، همبســتگی 

وجــود نــدارد و ایــن فرضیــه، مــورد تأییــد واقــع نمی شــود.
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 003/0 تحم٥ك ١پص٤طـ فطي٥ ت٣ اؾت٥ٛز٘ت

آظٖٔٛ ت٣  ثب اؾتفبزٜ اظ ،٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢پؿط ٘ؿجت ثٝ  ٍ٘طـ زا٘كز٤ٛبٖ زذتط ٚ، اَٚ ١فطي٥ زض
 ،(p;003/0)آٔسٜ  زؾتٝ ث  p،(1قٕبض٠ ) ٢ رسَٚٞب زازٜثط اؾبؼ  .اؾت ٔٛضز ُٔبِٗٝ لطاض ٌطفتٝ ،اؾت٥ٛز٘ت
 ،ثٝ ٖجبضت ز٤ٍط ؛زقٛ ٣ٕٔ ٔٛضز پص٤طـ ٚال ،تحم٥ك فطي١٥ ان٣ِّصا  ؛اؾت (p <05/0ٔٛضز ٘ٓط ) pوٕتط اظ 

 . تفبٚت ٔٗٙبزاض٢ ٚرٛز زاضز ،٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢پؿط ٘ؿجت ثٝ  ث٥ٗ ٍ٘طـ زا٘كز٤ٛبٖ زذتط ٚ
 

 ٕ جٌس٘تّٖب ًبثزاثزّٕوجستگٖ ث٘ي سي داًشجَٗبى ٍ ًگزش آًبى ًسجت ثِ  (.4) ٓجدٍل شوبر
 (P)سطح هؼٌبدارٕ r (N) تؼداد ًَع آسهَى

 680/0 -012/0 390 آظٖٔٛ ٕٞجؿت٣ٍ اؾپ٥طٔٗ

اظ آظٖٔٛ  ،٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢ثطا٢ ثطضؾ٣ ٕٞجؿت٣ٍ ث٥ٗ ؾٗ ٚ ٍ٘طـ زا٘كز٤ٛبٖ ٘ؿجت ثٝ  ،فطي١٥ زْٚزض 
 ،(p;680/0آٔسٜ ) زؾتٝ ث p (،4قٕبض٠ ) ٢ رسَٚٞب زازٜثط اؾبؼ  .ٕٞجؿت٣ٍ اؾپ٥طٔٗ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت

 ،ظٖٔٛآ٢ ا٤ٗ ٞب ٤بفتٝاؾبؼ  ثط ٚ قٛز ضز ٣ٔ ،كتحم٥ فطي١٥ ان٣ِّصا  ؛اؾت (p <05/0ٔٛضز ٘ٓط ) pث٥كتط اظ 
ٔٛضز  ٥ٝ،ٕٞجؿت٣ٍ ٚرٛز ٘ساضز ٚ ا٤ٗ فطي ،٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢ث٥ٗ ؾٗ زا٘كز٤ٛبٖ ٚ ٍ٘طـ آ٘بٖ ٘ؿجت ثٝ 

 . زقٛ ٥٤٣ٕس ٚالٕ ٘أت

 

 ٖت٘جٌس ّٕب ًبثزاثزٕ ثِ ًسجت آًبى ًگزش ٍ بىٗداًشجَ تأّل تٍ٘ضؼ ه٘بى تفبٍت(. 5جدٍل شوبرٓ )

 (P) سطح هؼٌبدارٕ N r df)) تؼداد َىًَع آسه
 030/0 3 983/8 400 آظٖٔٛ  ذ٣ زٚ

ثب  ٞب٢ رٙؿ٥ت٣ ٘بثطاثط٢زا٘كز٤ٛبٖ ٚ ٍ٘طـ آ٘بٖ ٘ؿجت ثٝ  تأُٞٚي٥ٗت  ٥ٔبٖ ضاث١ُثٝ ثطضؾ٣  فطي١٥ ؾْٛ
 ،(P;030/0زؾت آٔسٜ )ٝ ث P ،(5قٕبض٠ ) ٢ رسَٚٞب زازٜثط اؾبؼ  اؾت.پطزاذتٝ  ،اؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛ ذ٣ زٚ

 ،ثٝ ٖجبضت٣ ز٤ٍط ؛زقٛ ٣ٔٔٛضز پص٤طـ ٚالٕ  ،تحم٥ك فطي١٥ ان٣ِّصا  ؛اؾت (p <05/0) ٔٛضز ٘ٓط Pوٕتط اظ 
 .تفبٚت ٔٗٙبزاض٢ ٚرٛز زاضز ،٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢زا٘كز٤ٛبٖ ٚ ٍ٘طـ آ٘بٖ ٘ؿجت ثٝ  تأُٞث٥ٗ ٚي٥ٗت 

  
 ًگزش  ّب ٍ ه٘شاى استفبدُ اس رسبًِ ه٘بىتفبٍت (. 6جدٍل شوبرٓ )

فرضیــۀ ســوم بــه بررســی رابطــۀ میــان وضعیــت تأهــل دانشــجویان و نگــرش آنــان نســبت بــه نابرابری هــای 
جنســیتی بــا اســتفاده از آزمــون خــی دو، پرداختــه اســت. بــر اســاس داده هــای جــدول شــمارۀ )P ،)5 بــه دســت 
آمــده )P=0/030(، کمتــر از P مــورد نظــر )p >0/05( اســت؛ لــذا فرضیــۀ اصلــی تحقیــق، مــورد پذیــرش واقع 
می شــود؛ بــه عبارتــی دیگــر، بیــن وضعیــت تأهل دانشــجویان و نگــرش آنان نســبت بــه نابرابری های جنســیتی، 

تفاوت معنــاداری وجــود دارد.
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 003/0 تحم٥ك ١پص٤طـ فطي٥ ت٣ اؾت٥ٛز٘ت

آظٖٔٛ ت٣  ثب اؾتفبزٜ اظ ،٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢پؿط ٘ؿجت ثٝ  ٍ٘طـ زا٘كز٤ٛبٖ زذتط ٚ، اَٚ ١فطي٥ زض
 ،(p;003/0)آٔسٜ  زؾتٝ ث  p،(1قٕبض٠ ) ٢ رسَٚٞب زازٜثط اؾبؼ  .اؾت ٔٛضز ُٔبِٗٝ لطاض ٌطفتٝ ،اؾت٥ٛز٘ت
 ،ثٝ ٖجبضت ز٤ٍط ؛زقٛ ٣ٕٔ ٔٛضز پص٤طـ ٚال ،تحم٥ك فطي١٥ ان٣ِّصا  ؛اؾت (p <05/0ٔٛضز ٘ٓط ) pوٕتط اظ 

 . تفبٚت ٔٗٙبزاض٢ ٚرٛز زاضز ،٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢پؿط ٘ؿجت ثٝ  ث٥ٗ ٍ٘طـ زا٘كز٤ٛبٖ زذتط ٚ
 

 ٕ جٌس٘تّٖب ًبثزاثزّٕوجستگٖ ث٘ي سي داًشجَٗبى ٍ ًگزش آًبى ًسجت ثِ  (.4) ٓجدٍل شوبر
 (P)سطح هؼٌبدارٕ r (N) تؼداد ًَع آسهَى

 680/0 -012/0 390 آظٖٔٛ ٕٞجؿت٣ٍ اؾپ٥طٔٗ

اظ آظٖٔٛ  ،٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢ثطا٢ ثطضؾ٣ ٕٞجؿت٣ٍ ث٥ٗ ؾٗ ٚ ٍ٘طـ زا٘كز٤ٛبٖ ٘ؿجت ثٝ  ،فطي١٥ زْٚزض 
 ،(p;680/0آٔسٜ ) زؾتٝ ث p (،4قٕبض٠ ) ٢ رسَٚٞب زازٜثط اؾبؼ  .ٕٞجؿت٣ٍ اؾپ٥طٔٗ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت

 ،ظٖٔٛآ٢ ا٤ٗ ٞب ٤بفتٝاؾبؼ  ثط ٚ قٛز ضز ٣ٔ ،كتحم٥ فطي١٥ ان٣ِّصا  ؛اؾت (p <05/0ٔٛضز ٘ٓط ) pث٥كتط اظ 
ٔٛضز  ٥ٝ،ٕٞجؿت٣ٍ ٚرٛز ٘ساضز ٚ ا٤ٗ فطي ،٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢ث٥ٗ ؾٗ زا٘كز٤ٛبٖ ٚ ٍ٘طـ آ٘بٖ ٘ؿجت ثٝ 

 . زقٛ ٥٤٣ٕس ٚالٕ ٘أت

 

 ٖت٘جٌس ّٕب ًبثزاثزٕ ثِ ًسجت آًبى ًگزش ٍ بىٗداًشجَ تأّل تٍ٘ضؼ ه٘بى تفبٍت(. 5جدٍل شوبرٓ )

 (P) سطح هؼٌبدارٕ N r df)) تؼداد َىًَع آسه
 030/0 3 983/8 400 آظٖٔٛ  ذ٣ زٚ

ثب  ٞب٢ رٙؿ٥ت٣ ٘بثطاثط٢زا٘كز٤ٛبٖ ٚ ٍ٘طـ آ٘بٖ ٘ؿجت ثٝ  تأُٞٚي٥ٗت  ٥ٔبٖ ضاث١ُثٝ ثطضؾ٣  فطي١٥ ؾْٛ
 ،(P;030/0زؾت آٔسٜ )ٝ ث P ،(5قٕبض٠ ) ٢ رسَٚٞب زازٜثط اؾبؼ  اؾت.پطزاذتٝ  ،اؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛ ذ٣ زٚ

 ،ثٝ ٖجبضت٣ ز٤ٍط ؛زقٛ ٣ٔٔٛضز پص٤طـ ٚالٕ  ،تحم٥ك فطي١٥ ان٣ِّصا  ؛اؾت (p <05/0) ٔٛضز ٘ٓط Pوٕتط اظ 
 .تفبٚت ٔٗٙبزاض٢ ٚرٛز زاضز ،٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢زا٘كز٤ٛبٖ ٚ ٍ٘طـ آ٘بٖ ٘ؿجت ثٝ  تأُٞث٥ٗ ٚي٥ٗت 

  
 ًگزش  ّب ٍ ه٘شاى استفبدُ اس رسبًِ ه٘بىتفبٍت (. 6جدٍل شوبرٓ )
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 جَٗبى ًسجت ثِ ًبثزاثزٕ جٌس٘تٖداًش
 (P) سطح هؼٌبدارٕ df  (N) تؼداد ًَع آسهَى

 647/0 16 394 آظٖٔٛ ذ٣ زٚ

ٚ  ٞب ضؾب٘ٝزا٘كز٤ٛبٖ اظ  ٠ث٥ٗ ٥ٔعاٖ اؾتفبز ضاث١ُثٝ ثطضؾ٣ ثب اؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛ ذ٣ زٚ، چٟبضْ  ١فطي٥
زؾت ٝ ث  p(،6رسَٚ قٕبض٠ )٢ ٞبٜ زازثط اؾبؼ پطزاذتٝ اؾت. ٢ رٙؿ٥ت٣ ٞب ٘بثطاثط٢ٍ٘طـ آ٘بٖ ٘ؿجت ثٝ 

ٔٛضز پص٤طـ ٚالٕ  ،تحم٥ك فطي١٥ ان٣ِّصا  ؛اؾت (p <05/0ٔٛضز ٘ٓط ) pث٥كتط اظ  ،(p;647/0آٔسٜ )
٢ ٞب ٘بثطاثط٢ٚ ٍ٘طـ آٟ٘ب ٘ؿجت ثٝ  ٞب ضؾب٘ٝزا٘كز٤ٛبٖ اظ  ٥ٌط٢ ثٟطٜث٥ٗ ٥ٔعاٖ  ،ثٝ ٖجبضت ز٤ٍط ؛زقٛ ٣ٔ

 . تفبٚت ٔٗٙبزاض٢ ٚرٛز ٘ساضز ،رٙؿ٥ت٣
 

 تفبٚت ث٥ٗ ٔحُ ؾىٛ٘ت زا٘كز٤ٛبٖ ٚ ٍ٘طـ(. 7دٍل شوبرٓ )ج
 ٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢آ٘بٖ ٘ؿجت ثٝ  

 (P) سطح هؼٌبدارٕ قضبٍت ًَع آسهَى
 061/0 ٖسْ پص٤طـ فطي٥ٝ آظٖٔٛ ت٣ اؾت٥ٛز٘ت

ث٥ٗ ٔحُ ؾىٛ٘ت زا٘كز٤ٛبٖ ٚ ٍ٘طـ آ٘بٖ  ضاث١ُثٝ ثطضؾ٣  ثب اؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛ ت٣ اؾت٥ٛز٘ت، پٙزٓ ١فطي٥
زؾت آٔسٜ ٝ ث p(، 7قٕبض٠ )٢ رسَٚ ٞب زازٜثط اؾبؼ اؾت. ٢ رٙؿ٥ت٣ پطزاذتٝ ٞب ٘بثطاثط٢٘ؿجت ثٝ 

(061/0;p)،  ث٥كتط اظp ( ٔٛضز ٘ٓطp <05/0) ؛زقٛ ٣ٔٔٛضز پص٤طـ ٚالٕ  ،تحم٥ك فطي١٥ ان٣ِّصا  ؛اؾت 
تفبٚت ٔٗٙبزاض٢  ،٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢ث٥ٗ ٍ٘طـ زا٘كز٤ٛبٖ قٟط٢ ٚ ضٚؾتب٣٤ ٘ؿجت ثٝ  ،ثٝ ٖجبضت ز٤ٍط

  .ٚرٛز ٘ساضز

 
 ٘ي ًگزش داًشجَٗبى ٍ ٍالدٗيتفبٍت ث(. 8جدٍل شوبرٓ )

 ٕ جٌس٘تّٖب ًبثزاثزًٕسجت ثِ  آًبى 
 (Pسطح هؼٌبدارٕ) (N) تؼداد ًَع آسهَى

 061/0 400 تح٥ُّ ٚاض٤ب٘ؽ

٢ ٞب ثطاثط٢٘بث٥ٗ ٍ٘طـ ٚاِس٤ٗ ٘ؿجت ثٝ  ضاث١ُثٝ ثطضؾ٣ ثب اؾتفبزٜ اظ تح٥ُّ ٚاض٤ب٘ؽ قكٓ  ١فطي٥
 ٢ رسَٚٞب زازٜاؾبؼ ثط اؾت. ٢ رٙؿ٥ت٣ پطزاذتٝ ٞب ٘بثطاثط٢رٙؿ٥ت٣ ٚ ٍ٘طـ زا٘كز٤ٛبٖ ٘ؿجت ثٝ 

 ،تحم٥ك فطي١٥ ان٣ِّصا  ؛اؾت (p <05/0) ٔٛضز ٘ٓط pوٕتط اظ  ،(p;001/0)زؾت آٔسٜ ٝ ث p (،8قٕبض٠ )

بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به ....



دورۀ هفدهم شماره 52 و 53 )پاییز و زمستان 1395(

111

فصلنامه علمي- ترويجي

فرضیــۀ چهــارم بــا اســتفاده از آزمــون خــی دو، به بررســی رابطــۀ بین میزان اســتفادۀ دانشــجویان از رســانه ها 
و نگــرش آنــان نســبت بــه نابرابری هــای جنســیتی پرداخته اســت. بــر اســاس داده هــای جــدول شــمارۀ )p،)6  به 
دســت آمــده )p=0/647(، بیشــتر از p مــورد نظــر )p >0/05( اســت؛ لــذا فرضیــۀ اصلــی تحقیق، مــورد پذیرش 
واقــع می شــود؛ بــه عبــارت دیگــر، بیــن میــزان بهره گیــری دانشــجویان از رســانه ها و نگــرش آنهــا نســبت بــه 

نابرابری هــای جنســیتی، تفــاوت معنــاداری وجود نــدارد.

16 
 

 جَٗبى ًسجت ثِ ًبثزاثزٕ جٌس٘تٖداًش
 (P) سطح هؼٌبدارٕ df  (N) تؼداد ًَع آسهَى

 647/0 16 394 آظٖٔٛ ذ٣ زٚ

ٚ  ٞب ضؾب٘ٝزا٘كز٤ٛبٖ اظ  ٠ث٥ٗ ٥ٔعاٖ اؾتفبز ضاث١ُثٝ ثطضؾ٣ ثب اؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛ ذ٣ زٚ، چٟبضْ  ١فطي٥
زؾت ٝ ث  p(،6رسَٚ قٕبض٠ )٢ ٞبٜ زازثط اؾبؼ پطزاذتٝ اؾت. ٢ رٙؿ٥ت٣ ٞب ٘بثطاثط٢ٍ٘طـ آ٘بٖ ٘ؿجت ثٝ 

ٔٛضز پص٤طـ ٚالٕ  ،تحم٥ك فطي١٥ ان٣ِّصا  ؛اؾت (p <05/0ٔٛضز ٘ٓط ) pث٥كتط اظ  ،(p;647/0آٔسٜ )
٢ ٞب ٘بثطاثط٢ٚ ٍ٘طـ آٟ٘ب ٘ؿجت ثٝ  ٞب ضؾب٘ٝزا٘كز٤ٛبٖ اظ  ٥ٌط٢ ثٟطٜث٥ٗ ٥ٔعاٖ  ،ثٝ ٖجبضت ز٤ٍط ؛زقٛ ٣ٔ

 . تفبٚت ٔٗٙبزاض٢ ٚرٛز ٘ساضز ،رٙؿ٥ت٣
 

 تفبٚت ث٥ٗ ٔحُ ؾىٛ٘ت زا٘كز٤ٛبٖ ٚ ٍ٘طـ(. 7دٍل شوبرٓ )ج
 ٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢آ٘بٖ ٘ؿجت ثٝ  

 (P) سطح هؼٌبدارٕ قضبٍت ًَع آسهَى
 061/0 ٖسْ پص٤طـ فطي٥ٝ آظٖٔٛ ت٣ اؾت٥ٛز٘ت

ث٥ٗ ٔحُ ؾىٛ٘ت زا٘كز٤ٛبٖ ٚ ٍ٘طـ آ٘بٖ  ضاث١ُثٝ ثطضؾ٣  ثب اؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛ ت٣ اؾت٥ٛز٘ت، پٙزٓ ١فطي٥
زؾت آٔسٜ ٝ ث p(، 7قٕبض٠ )٢ رسَٚ ٞب زازٜثط اؾبؼ اؾت. ٢ رٙؿ٥ت٣ پطزاذتٝ ٞب ٘بثطاثط٢٘ؿجت ثٝ 

(061/0;p)،  ث٥كتط اظp ( ٔٛضز ٘ٓطp <05/0) ؛زقٛ ٣ٔٔٛضز پص٤طـ ٚالٕ  ،تحم٥ك فطي١٥ ان٣ِّصا  ؛اؾت 
تفبٚت ٔٗٙبزاض٢  ،٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢ث٥ٗ ٍ٘طـ زا٘كز٤ٛبٖ قٟط٢ ٚ ضٚؾتب٣٤ ٘ؿجت ثٝ  ،ثٝ ٖجبضت ز٤ٍط

  .ٚرٛز ٘ساضز

 
 ٘ي ًگزش داًشجَٗبى ٍ ٍالدٗيتفبٍت ث(. 8جدٍل شوبرٓ )

 ٕ جٌس٘تّٖب ًبثزاثزًٕسجت ثِ  آًبى 
 (Pسطح هؼٌبدارٕ) (N) تؼداد ًَع آسهَى

 061/0 400 تح٥ُّ ٚاض٤ب٘ؽ

٢ ٞب ثطاثط٢٘بث٥ٗ ٍ٘طـ ٚاِس٤ٗ ٘ؿجت ثٝ  ضاث١ُثٝ ثطضؾ٣ ثب اؾتفبزٜ اظ تح٥ُّ ٚاض٤ب٘ؽ قكٓ  ١فطي٥
 ٢ رسَٚٞب زازٜاؾبؼ ثط اؾت. ٢ رٙؿ٥ت٣ پطزاذتٝ ٞب ٘بثطاثط٢رٙؿ٥ت٣ ٚ ٍ٘طـ زا٘كز٤ٛبٖ ٘ؿجت ثٝ 

 ،تحم٥ك فطي١٥ ان٣ِّصا  ؛اؾت (p <05/0) ٔٛضز ٘ٓط pوٕتط اظ  ،(p;001/0)زؾت آٔسٜ ٝ ث p (،8قٕبض٠ )

فرضیــۀ پنجــم بــا اســتفاده از آزمــون تــی اســتیودنت، بــه بررســی رابطــۀ بیــن محــل ســکونت دانشــجویان و 
نگــرش آنــان نســبت بــه نابرابری هــای جنســیتی پرداختــه اســت. بــر اســاس داده هــای جــدول شــمارۀ )p ،)7 بــه 
دســت آمــده )p=0/061(، بیشــتر از p مــورد نظــر )p >0/05( اســت؛ لــذا فرضیــۀ اصلــی تحقیق، مــورد پذیرش 
ــای  ــه نابرابری ه ــبت ب ــتایی نس ــهری و روس ــجویان ش ــرش دانش ــن نگ ــر، بی ــارت دیگ ــه عب ــود؛ ب ــع می ش واق

جنســیتی، تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد.
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 جَٗبى ًسجت ثِ ًبثزاثزٕ جٌس٘تٖداًش
 (P) سطح هؼٌبدارٕ df  (N) تؼداد ًَع آسهَى

 647/0 16 394 آظٖٔٛ ذ٣ زٚ

ٚ  ٞب ضؾب٘ٝزا٘كز٤ٛبٖ اظ  ٠ث٥ٗ ٥ٔعاٖ اؾتفبز ضاث١ُثٝ ثطضؾ٣ ثب اؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛ ذ٣ زٚ، چٟبضْ  ١فطي٥
زؾت ٝ ث  p(،6رسَٚ قٕبض٠ )٢ ٞبٜ زازثط اؾبؼ پطزاذتٝ اؾت. ٢ رٙؿ٥ت٣ ٞب ٘بثطاثط٢ٍ٘طـ آ٘بٖ ٘ؿجت ثٝ 

ٔٛضز پص٤طـ ٚالٕ  ،تحم٥ك فطي١٥ ان٣ِّصا  ؛اؾت (p <05/0ٔٛضز ٘ٓط ) pث٥كتط اظ  ،(p;647/0آٔسٜ )
٢ ٞب ٘بثطاثط٢ٚ ٍ٘طـ آٟ٘ب ٘ؿجت ثٝ  ٞب ضؾب٘ٝزا٘كز٤ٛبٖ اظ  ٥ٌط٢ ثٟطٜث٥ٗ ٥ٔعاٖ  ،ثٝ ٖجبضت ز٤ٍط ؛زقٛ ٣ٔ

 . تفبٚت ٔٗٙبزاض٢ ٚرٛز ٘ساضز ،رٙؿ٥ت٣
 

 تفبٚت ث٥ٗ ٔحُ ؾىٛ٘ت زا٘كز٤ٛبٖ ٚ ٍ٘طـ(. 7دٍل شوبرٓ )ج
 ٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢آ٘بٖ ٘ؿجت ثٝ  

 (P) سطح هؼٌبدارٕ قضبٍت ًَع آسهَى
 061/0 ٖسْ پص٤طـ فطي٥ٝ آظٖٔٛ ت٣ اؾت٥ٛز٘ت

ث٥ٗ ٔحُ ؾىٛ٘ت زا٘كز٤ٛبٖ ٚ ٍ٘طـ آ٘بٖ  ضاث١ُثٝ ثطضؾ٣  ثب اؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛ ت٣ اؾت٥ٛز٘ت، پٙزٓ ١فطي٥
زؾت آٔسٜ ٝ ث p(، 7قٕبض٠ )٢ رسَٚ ٞب زازٜثط اؾبؼ اؾت. ٢ رٙؿ٥ت٣ پطزاذتٝ ٞب ٘بثطاثط٢٘ؿجت ثٝ 

(061/0;p)،  ث٥كتط اظp ( ٔٛضز ٘ٓطp <05/0) ؛زقٛ ٣ٔٔٛضز پص٤طـ ٚالٕ  ،تحم٥ك فطي١٥ ان٣ِّصا  ؛اؾت 
تفبٚت ٔٗٙبزاض٢  ،٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢ث٥ٗ ٍ٘طـ زا٘كز٤ٛبٖ قٟط٢ ٚ ضٚؾتب٣٤ ٘ؿجت ثٝ  ،ثٝ ٖجبضت ز٤ٍط

  .ٚرٛز ٘ساضز

 
 ٘ي ًگزش داًشجَٗبى ٍ ٍالدٗيتفبٍت ث(. 8جدٍل شوبرٓ )

 ٕ جٌس٘تّٖب ًبثزاثزًٕسجت ثِ  آًبى 
 (Pسطح هؼٌبدارٕ) (N) تؼداد ًَع آسهَى

 061/0 400 تح٥ُّ ٚاض٤ب٘ؽ

٢ ٞب ثطاثط٢٘بث٥ٗ ٍ٘طـ ٚاِس٤ٗ ٘ؿجت ثٝ  ضاث١ُثٝ ثطضؾ٣ ثب اؾتفبزٜ اظ تح٥ُّ ٚاض٤ب٘ؽ قكٓ  ١فطي٥
 ٢ رسَٚٞب زازٜاؾبؼ ثط اؾت. ٢ رٙؿ٥ت٣ پطزاذتٝ ٞب ٘بثطاثط٢رٙؿ٥ت٣ ٚ ٍ٘طـ زا٘كز٤ٛبٖ ٘ؿجت ثٝ 

 ،تحم٥ك فطي١٥ ان٣ِّصا  ؛اؾت (p <05/0) ٔٛضز ٘ٓط pوٕتط اظ  ،(p;001/0)زؾت آٔسٜ ٝ ث p (،8قٕبض٠ )

فرضیــۀ ششــم بــا اســتفاده از تحلیــل واریانــس به بررســی رابطــۀ بین نگــرش والدین نســبت بــه نابرابری های 
جنســیتی و نگــرش دانشــجویان نســبت بــه نابرابری هــای جنســیتی پرداختــه اســت. بــر اســاس داده هــای جــدول 
ــۀ اصلــی  ــذا فرضی ــر از p مــورد نظــر )p >0/05( اســت؛ ل ــه دســت آمــده )p=0/001(، کمت شــمارۀ )p ،)8 ب
تحقیــق، مــورد پذیــرش واقــع می شــود؛ بــه عبــارت دیگــر، بیــن نگــرش دانشــجویان و والدیــن آنهــا نســبت بــه 

نابرابری هــای جنســیتی، تفــاوت معنــاداری وجــود دارد.

17 
 

٢ ٞب ٘بثطاثط٢ب ٘ؿجت ثٝ ٟآ٘ ث٥ٗ ٍ٘طـ زا٘كز٤ٛبٖ ٚ ٚاِس٤ٗ ،ثٝ ٖجبضت ز٤ٍط ؛زقٛ ٣ٔٔٛضز پص٤طـ ٚالٕ 
  .تفبٚت ٔٗٙبزاض٢ ٚرٛز زاضز ،رٙؿ٥ت٣

 
 ى هٌشلت شغلٖ ٍالدٗي ٍ ًگزشه٘بتفبٍت (. 9جدٍل شوبرٓ )

 ٕ جٌس٘تٖ ّب ًبثزاثزٕداًشجَٗبى ًسجت ثِ  
ANOVA 

P ٞب قبذم 
 ٔٙعِت قغ٣ّ فطز 04/0
 ٔٙعِت قغ٣ّ پسض 15/0
 ٔٙعِت قغ٣ّ ٔبزض 13/0

ث٥ٗ  زٞس وٝ تفبزٜ اظ تح٥ُّ ٚاض٤ب٘ؽ ٤ب آ٘ٛا ٔٛضز ثطضؾ٣ لطاض ٌطفتٝ اؾت، ٘كبٖ ٣ٔوٝ ثب اؾٞفتٓ  ١فطي٥
ثط  .تفبٚت ٔٗٙبزاض٢ ٚرٛز زاضز ،٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢ٔٙعِت قغ٣ّ ٚاِس٤ٗ ٚ ٍ٘طـ زا٘كز٤ٛبٖ ٘ؿجت ثٝ 

١٥ فطيِصا  ؛اؾت (p <05/0)ٔٛضز ٘ٓط  pوٕتط اظ  ،زؾت آٔسٜٝ ث  p(،9قٕبض٠ )٢ رسَٚ ٞب زازٜاؾبؼ 
 .زقٛ ٣ٔٔٛضز پص٤طـ ٚالٕ  ،تحم٥ك ان٣ّ

 
 اجتوبػٖ ٍالدٗي ٍ ًگزش - ّبٕ اقتصبدٕ تفبٍت ث٘ي پبٗگبُ(. 91جدٍل شوبرٓ )

 ٕ جٌس٘تّٖب ًبثزاثزٕداًشجَٗبى ًسجت ثِ  
ANOVA 

P ٞب قبذم 
 تحه٥الت ٔبزض 011/0
 تحه٥الت پسض 020/0
 ل٥ٕت ٔٙعَ ٔؿى٣٘ٛ 003/0
 ل٥ٕت ٚؾب٤ُ ٘م٥ّٝ 013/0
 فطز ١زضآٔس ٔب٥ٞب٘ 035/0
 پسض ١زضآٔس ٔب٥ٞب٘ 007/0
 ٔبزض ١زضآٔس ٔب٥ٞب٘ 027/0

ث٥ٗ پب٤ٍبٜ وٝ زٞس  ٌطفتٝ اؾت، ٘كبٖ ٣ٔ وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ تح٥ُّ ٚاض٤ب٘ؽ ٔٛضز ثطضؾ٣ لطاضٞكتٓ  ١فطي٥
رٛز تفبٚت ٔٗٙبزاض٢ ٚ ،٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢ارتٕب٣ٖ ٚاِس٤ٗ ٚ ٍ٘طـ زا٘كز٤ٛبٖ ٘ؿجت ثٝ  التهبز٢ ٚ

سهیال ناصری - محبوبه ناصری
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فرضیــۀ هفتــم کــه بــا اســتفاده از تحلیــل واریانــس یــا آنــوا مــورد بررســی قــرار گرفته اســت، نشــان می دهد 
کــه بیــن منزلــت شــغلی والدیــن و نگــرش دانشــجویان نســبت بــه نابرابری هــای جنســیتی، تفــاوت معنــاداری 
 )0/05< p( مــورد نظــر p بــه دســت آمــده، کمتــر از  p،)9( وجــود دارد. بــر اســاس داده هــای جــدول شــمارۀ

اســت؛ لــذا فرضیــۀ اصلــی تحقیــق، مــورد پذیــرش واقــع می شــود.
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٢ ٞب ٘بثطاثط٢ب ٘ؿجت ثٝ ٟآ٘ ث٥ٗ ٍ٘طـ زا٘كز٤ٛبٖ ٚ ٚاِس٤ٗ ،ثٝ ٖجبضت ز٤ٍط ؛زقٛ ٣ٔٔٛضز پص٤طـ ٚالٕ 
  .تفبٚت ٔٗٙبزاض٢ ٚرٛز زاضز ،رٙؿ٥ت٣

 
 ى هٌشلت شغلٖ ٍالدٗي ٍ ًگزشه٘بتفبٍت (. 9جدٍل شوبرٓ )

 ٕ جٌس٘تٖ ّب ًبثزاثزٕداًشجَٗبى ًسجت ثِ  
ANOVA 

P ٞب قبذم 
 ٔٙعِت قغ٣ّ فطز 04/0
 ٔٙعِت قغ٣ّ پسض 15/0
 ٔٙعِت قغ٣ّ ٔبزض 13/0

ث٥ٗ  زٞس وٝ تفبزٜ اظ تح٥ُّ ٚاض٤ب٘ؽ ٤ب آ٘ٛا ٔٛضز ثطضؾ٣ لطاض ٌطفتٝ اؾت، ٘كبٖ ٣ٔوٝ ثب اؾٞفتٓ  ١فطي٥
ثط  .تفبٚت ٔٗٙبزاض٢ ٚرٛز زاضز ،٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢ٔٙعِت قغ٣ّ ٚاِس٤ٗ ٚ ٍ٘طـ زا٘كز٤ٛبٖ ٘ؿجت ثٝ 

١٥ فطيِصا  ؛اؾت (p <05/0)ٔٛضز ٘ٓط  pوٕتط اظ  ،زؾت آٔسٜٝ ث  p(،9قٕبض٠ )٢ رسَٚ ٞب زازٜاؾبؼ 
 .زقٛ ٣ٔٔٛضز پص٤طـ ٚالٕ  ،تحم٥ك ان٣ّ

 
 اجتوبػٖ ٍالدٗي ٍ ًگزش - ّبٕ اقتصبدٕ تفبٍت ث٘ي پبٗگبُ(. 91جدٍل شوبرٓ )

 ٕ جٌس٘تّٖب ًبثزاثزٕداًشجَٗبى ًسجت ثِ  
ANOVA 

P ٞب قبذم 
 تحه٥الت ٔبزض 011/0
 تحه٥الت پسض 020/0
 ل٥ٕت ٔٙعَ ٔؿى٣٘ٛ 003/0
 ل٥ٕت ٚؾب٤ُ ٘م٥ّٝ 013/0
 فطز ١زضآٔس ٔب٥ٞب٘ 035/0
 پسض ١زضآٔس ٔب٥ٞب٘ 007/0
 ٔبزض ١زضآٔس ٔب٥ٞب٘ 027/0

ث٥ٗ پب٤ٍبٜ وٝ زٞس  ٌطفتٝ اؾت، ٘كبٖ ٣ٔ وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ تح٥ُّ ٚاض٤ب٘ؽ ٔٛضز ثطضؾ٣ لطاضٞكتٓ  ١فطي٥
رٛز تفبٚت ٔٗٙبزاض٢ ٚ ،٢ رٙؿ٥ت٣ٞب ٘بثطاثط٢ارتٕب٣ٖ ٚاِس٤ٗ ٚ ٍ٘طـ زا٘كز٤ٛبٖ ٘ؿجت ثٝ  التهبز٢ ٚ

فرضیــۀ هشــتم کــه بــا اســتفاده از تحلیــل واریانــس مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت، نشــان می دهــد کــه 
بیــن پایــگاه اقتصــادی و اجتماعــی والدیــن و نگــرش دانشــجویان نســبت بــه نابرابری هــای جنســیتی، تفــاوت 
 p( مــورد نظر p بــه دســت آمــده، کمتــر از p ،)10( معنــاداری وجــود دارد. بــر اســاس داده هــای جــدول شــمارۀ
>0/05( اســت؛ لــذا فرضیــۀ اصلــی تحقیــق، مــورد پذیــرش واقــع می شــود؛ بــه عبــارت دیگــر، بیــن پایگاه هــای 
ــه نابرابری هــای جنســیتی، تفــاوت معنــاداری  اقتصــادی - اجتماعــی والدیــن و نگــرش دانشــجویان نســبت ب

وجــود دارد. 

نتیجه گیری
نابرابــری جنســیتی بــه عنــوان یکــی از انــواع نابرابری هایــی کــه بــر مبنــای جنســیت زنــان شــکل گرفتــه اســت، 
نــه تنهــا خــاص یــک کشــور و منطقــه نیســت؛ بلکــه بــه گونــه ای گســترده در همــۀ فرهنگ هــا و جوامــع و بــه 
قدمــت تاریــخ کهــن بشــری وجــود داشــته اســت. نتایــج پژوهــش، تفــاوت بیــن نگــرش دانشــجویان دختــر و 
پســر نســبت بــه نابرابــری جنســیتی را نشــان می دهــد. همچنیــن نتایــج نشــان می دهــد که بین ســن دانشــجویان و 
بهره گیــری آنهــا از رســانه و نگــرش بــه نابرابری هــای جنســیتی، رابطــه وجــود نــدارد و ایــن فرضیه، مــورد تأیید 
واقــع نشــد؛ همچنیــن نتایــج، نشــان از رابطــۀ بیــن وضعیــت تأهــل دانشــجویان و نگــرش آنــان بــه نابرابری هــای 
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جنســیتی دارد. یافته هــا نشــان می دهــد کــه بیــن نگرش دانشــجویان شــهری و روســتایی نســبت بــه نابرابری های 
جنســیتی، تفاوتــی وجــود نــدارد؛ ایــن فــرض کــه مــورد پذیــرش قــرار نگرفــت بــا نتایــج ریاحــی )1386( در 
مقالــۀ »عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر میــزان کلیشــه های جنســیتی در اســتان مازنــداران« کــه نشــان مــی داد بیــن 
جنســیت، محــل ســکونت، میــزان تحصیــالت، میــزان درآمــد خانــواده و میــزان ســختگیری والدیــن بــا میــزان 
پذیــرش کلیشــه های جنســیتی، رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد، همخوانــی نــدارد. بــر اســاس یافته هــای آزمــون، 
بیــن منزلــت شــغلی دانشــجویان و والدیــن و نگــرش دانشــجویان نســبت بــه نابرابری هــای جنســیتی، تفــاوت 
معنــاداری وجــود دارد و ایــن فرضیــه پذیرفتــه می شــود و بــا پژوهــش لهســایی زاده )1380( در مقالــۀ »عامل های 
مؤثــر بــر نگــرش مــردان نســبت بــه نقــش زنــان در جامعــه« کــه بــه صــورت مــوردی در شــهر شــیراز انجــام 
شــده بــود، همســو اســت کــه نشــان می دهــد کــه میــان الیه هــای اجتماعــی و منزلــت شــغلی مــردان نســبت بــه 
زنــان، رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد و بــر ایــن اســاس، مــردان بــا دانــش بــاال و کســانی کــه دارای شــغل های 
باالتــری می باشــند، نگــرش مثبت تــری نســبت بــه زنــان دارند؛ همچنیــن بیــن پایگاه هــای اقتصــادی - اجتماعی 
والدیــن و نگــرش دانشــجویان نســبت بــه نابرابری هــای جنســیتی، تفــاوت معنــاداری وجــود دارد. نتایج تحقیق، 
تأییدکننــدۀ چارچــوب نظــری تحقیــق اســت. بــر اســاس تئــوری ســتیز و منابــع، هرچــه افــراد، منابع بیشــتری در 
اختیــار داشــته باشــند، از قــدرت بیشــتری برخــوردار خواهنــد بــود و خواهنــد توانســت از ایــن قــدرت در روابط 

خانوادگــی و تأثیرگــذاری در تصمیمــات اســتفاده نمایند. 

پیشنهادات
- ایجــاد فرصت هــای الزم بــرای تأســیس انجمن هــا، مؤسســات، ســازمان ها و بــه طــور کلــی، مراکــز تجمــع 

زنانــه بــرای آگاهــی از کــم و کیــف پتانســیل های موجــود؛ 
- بررسی وضعیت و مسائل زنان در زمینه های مختلف و انتشار گزارش به مراکز مربوط؛ 

- تــالش در جهــت حمایــت از صاحب نظــران و محققــان و هدایــت رســاله ها و پایان نامه هــا و تحقیقــات در 
جهــت نیازهــا و اولویت هــای تحقیقاتــی زنــان؛ 

- تشــویق و ترغیــب مدیرانــی کــه از زنــان در ســطوح بــاالی ســازمانی اســتفاده می کننــد و امــکان اثبــات لیاقت 
آنــان را بــا دادن فرصت هــای الزم فراهــم می آورنــد؛ 

- انجــام پژوهش هــای علمــی دربــارۀ مســائل زنــان؛ به ویــژه در مباحــث اشــتغال و مدیریــت و نقــش آنــان در 
ــعۀ کشور؛  توس

- برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــرای زنــان و آشــنا کــردن آنهــا بــا حقــوق خــود، فراهــم کــردن زمینه هــای 
ــه قابلیت هــا و توانایی هــای فردیشــان.  ــان و آگاه کــردن آنهــا ب ــاوری در آن خودب

سهیال ناصری - محبوبه ناصری
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