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Abstract 
This study aimed to describe and explain the values and attitudes of women 

about gender behaviors in Tehran. The theoretical framework of the study 

has used Ajzen and his colleagues, Julian Rotter, and Chalabi's theory of 

behavior. The survey method has been used for research and its statistical 

population is "All girls and women of 15 years and more of Tehran in 1399". 

The data collection is done through the questionnaire tool and the method of 

sampling is multi -step sampling; According to Cochran formula, the sample 

size is estimated at 1200 people. According to the theoretical framework of 

the research, gender behaviors were considered as dependent variables and 

gender identity, meaning, opportunity and norms as independent variables. 

The findings of the study describe the attitude of marriage, the role of 

maternal, fertility, employment, and the tendency to educate women. Among 

married women the most important concern is maintaining family life; in 

contrast, the marriage is the least important for single girls. In the final 

analysis, it can be concluded that the extrabiological pattern of women's 

gender behaviors in the form of feminist and individualistic values and 

attitudes is overwhelmed by the biological pattern. 

Keywords: Gender Behavior, Gender Identity, Values and Attitudes, 

Women, Tehran. 
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زناندرشهرتهرانیتیجنسیهاهاونگرشارزش

 

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ یشناس جامعه اریدانش    اثوندیاحمد غ


 


 چکیده
ها  زنان پیرامون انواع رفتارهای جنسیتي آن یها نگرش و ها ارزشتوصیف و تبیین  اضر درصددپژوهش ح

جولیان راتر و نیز نظریه  ،و همکارانش زنیآ هی، متأثر از نظرچارچوب نظری مطالعه .باشد يم ر شهر تهراند

دختران و زنان  هیکل»آن را آماری  جمعیتو  گرفته انجام. این پژوهش به روش پیمایش باشد يمچلبي رفتار 

از ابزار پرسشنامه و  ها دادهی آور جمع. برای دهد يمتشکیل  «5911شهر تهران در سال  یسال به باال 51

 5011؛ حجم نمونه مطابق با فرمول کورکران باشد يم« ای گیری چندمرحله نمونه»گیری از نوع  شیوه نمونه

متغیر وابسته و مفاهیم  عنوان بهرفتارهای جنسیتي  ،پژوهش نظریمطابق چارچوب نفر برآورد گردید. 

 ها افتهشد. با مرور یدر نظر گرفته متغیرهای مستقل  عنوان به هویت، معنا، فرصت و هنجارهای جنسیتي

 نیتر مهم، نقش مادری، فرزندآوری، اشتغال، تحصیل کردن مشخص گردید که ازدواجپیرامون تمایل به 

حفظ و پایداری زندگي مشترک؛ و در مقابل ازدواج کردن و تشکیل خانواده کمترین  متأهلدغدغه زنان 

و  یها ارزشدر مطالعه حاضر الگوی فرازیستي در قالب  درمجموع ان مجرد دارد.اهمیت را برای دختر

الگوی پیرامون ابعاد مختلف رفتارهای جنسیتي زنان بر  گرایانهفرد یها العمل و عکسي ستینیفمی ها نگرش

 در حال غلبه شدن است.زیستي 

.ها، زنان، شهر تهران ها و نگرش ارزش ،یتیجنس تیهو ،یتیرفتار جنس :ها واژهکلید

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 تیاستخراج شده که با حما« زنان در شهر تهران یها ها و نگرش ارزش شیمایپ»با عنوان:  يمقاله از طرح پژوهش نیا
 است. دهیتهران انجام گرد یشهردار يو فرهنگ يمعاونت اجتماع يمال
  :نویسنده مسئولAh.ghyasvand@gmail.com 
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 مقدمه

ها و  واسطه نقش که به دنده يم لیرا زنان تشک تیاز جمع يمین حدوددر جامعه ایران،  

خود سهم بسزایي در توسعه و تحوالت جامعه بر عهده دارند. امروزه  ياجتماع یها تیموقع

به البته است.  ریحضور گسترده زنان در عرصه اجتماع و نقش مؤثر آنان در جامعه انکارناپذ

اند،  جهان به دست آورده یکه زنان در همه کشورها یيها شرفتیباوجود پ» دنزیگ ریتعب

 (.Giddens, 2017: 164است ) ياجتماع یها یهمچنان شالوده نابرابر يتیجنس یها تفاوت

ها در زندگي  ها و نفوذ آن وپرورش، رشد رسانه جامعه ایران گسترش آموزش در

فردی و جمعي، رشد شهرنشیني، تمرکز فزاینده جمعیت در شهرها، افزایش سطح آموزش 

 وها  نگرش بیشتر میتاه و توجه موجب زنان، توسعه فرایندهای تفکیك اجتماعي

تحول در حوزه  نیآثار ا .آن گردیده است اتغییرات مرتبط ب زنی و اجتماعي یها ارزش

، (Good,1989) است لیمشاهده و تحل قابل یاز هر قشر شیزنان ب یها و رفتارها نگرش

و  ياجتماع ،يادگخانو یها زنان در عرصه ينیآفر شاهد حضور و نقش توان يم که ینحو به

های اخیر نشان  شروع تغییر و تحوالت فرهنگي در طي دهه درواقع» مختلف بود. يفرهنگ

. این تحوالت ناشي از تغییر و دهد يمجامعه ایران از تحول اساسي در ساختار نظام ارزشي 

به  ،در ایران. تراکم جمعیتي استهای جمعیتي و ساختاری در جامعه  جایي در زمینه جابه

شده و همچنین تحول ساختاری حوزه اقلیتي را موجب عظیمي از جوانان صحنه آمدن خیل 

 ,Azad and Ghiasvand) «است را پدید آورده در نظام اجتماعي یجدید کننده نییتع

2013.) 

ی مختلف قابل تبیین و ها زمانفضا و  ریتأثدر جامعه ایران تحوالت دنیای زنانه تحت 

بیان داشت دنیای زنان ارتباط نزدیکي با تحوالت مدرن  توان يم. به عبارتي باشد يمتحلیل 

ی اخیر تحوالت ها سالدر  که ینحو بهی مدرن دارد؛ ها یتکنولوژو  ها شرفتیپو حتي 

امروزه عواملي مثل تحصیل یا » (.Ghiasvand, 2015) بسیاری را به خود دیده است

ی برای خروج زنان از خانه و نیز امکان ارتباط ا شده شناختههای به رسمیت  اشتغال، موقعیت

مردانه  نیازا شیپآنان با دنیای بیرون از خانه و حضور در فضاهای عمومي و رسمي را که 
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درک  نیبه ا ایدن امروزه (.Alirezanjad and Saraei, 2016: 76)« بود، فراهم نموده است

و  يبر حقوق انسان دیدرواقع تأک و تحول است. رییکه نقش زنان و مردان در حال تغ دهیرس

در این راستا، جسي برناد در کتاب . (Root, 1984) رو به گسترش است يتیجنس یبرابر

دارد؛ فهم ما از زندگي اجتماعي انسان زماني به واقعیت نزدیك  بیان مي 5دنیای زنان

ای از دنیای مردان بلکه  یابد که دنیای زنان را نه پیامدی جانبي و زایده شود و ژرفا مي مي

و برای خود بدانیم. فرض اصلي این کتاب بر  در جای خود، در خود« هستي مستقل»یك 

برند: زنان  به سر مي« های تك جنسیتي جهان»در  ها انسانشتر این استدالل استوار است که بی

در دنیای زنانه و مردان در دنیای مردانه خویش؛ و هر دو جنس به طرق گوناگون چه 

از سوی  .(Bernad, 2015دارند )عیني با یکدیگر تفاوت  ازلحاظذهني و چه  ازلحاظ

 یها سازمان نیتر تا بزرگ واحد اجتماعي یعني خانواده گرفته نیتر از کوچكدیگر، 

در جامعه هستند. هویت فردی و  شده تیالگوهای جنسیتي تثب ریاجتماعي، همه تحت تأث

گروهي و زباني،  یها جنسي، قدرت، رفتارهای قالبي جنسي، طبقه کار میاجتماعي، تقس

و معنای خاصي  رندیگ يجنسیت قرار م ریهمه تحت تأثفراغت، رفتارهای مذهبي و ... 

فرد با  یریپذ . پس ابزاری برای تطابقشود يجانب خاصي هدایت م و به ابندی يم

مطالعه حاضر با پذیرش دگرگوني در  .(Holmes, 2014) باشد ياجتماعي م یها تیموقع

زنان ها  نگرش و ها ارزشتوصیف و تبیین  درصدد زنان ژهیو به، ایران نظام ارزشي جامعه 

. ضرورت پرداختن بدین امر، باشد يم ر شهر تهرانها د پیرامون انواع رفتارهای جنسیتي آن

ي مسائل این حوزه و نیز انجام اقدامات مختلف نیب شیپو تالش در جهت شناخت بیانگر 

. بر این اساس باشد يمي و فرهنگي در قبال زنان اجتماعی گذار استیسو  یزیر برنامهبرای 

 اساسي مطالعه حاضر عبارت از: سؤاالت

 یدختران و زنان شهر تهران برحسب رفتارها یها ها و نگرش ارزش تیوضع ـ 5

 مختلف چگونه است؟ يتیجنس

؟ و باشد يمعوامل مختلف چگونه قابل تبیین  ریتأثرفتارهای جنسیتي زنان تحت  ـ 0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. The Female World 
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 ارائه نمود؟ توان يمچه تفسیری از این وضعیت  تیدرنها

 پیشینه پژوهش

از همدیگر  ها پژوهشدر قالب دو دسته از  توان يم مطالعات صورت گرفته پیرامون زنان را

 ها نگرشو  ها ارزشي در حوزه الملل نیبی، ملي و ا منطقهتشخیص داد؛ نخست، مطالعات 

 موردسنجشموضوعات  که ینحو بهها جنس است؛  که یکي از متغیرهای مستقل آن

؛ دوم، مطالعاتي که پیرامون رندیگ يممتغیر جنس افراد مورد تحلیل آماری قرار  برحسب

ی زنان پرداخته است. درباره دسته ها نگرشو  ها ارزشخاص به سنجش  طور بهجنسیت و 

ی جهاني، مطالعه ها ارزشنخست؛ سابقه چنین مطالعاتي در سراسر دنیا در قالب پیمایش 

ق ی شرها ارزشی بریتانیا و پیمایش ها نگرشو  ها ارزشی اروپائیان، پیمایش ها ارزش

دگرگوني » تحت عنوانچارچوب نظری همچنین رونالد اینگلهارت در قالب  .باشد يمآسیا 

طور  بهو تاکنون  5110تا  5111و بعد  5199 - 5191از سال « مادی/ فرامادی یها ارزش

سایر کشورهای اروپایي و آسیایي از آمده  دست های به مقایسه داده سعي نموده بهپانل 

 (.Inglehart, 2013)بپردازد 

ی اجتماعي و ها نگرشی ملي در ایران در حوزه ها شیمایپهمچنین سابقه انجام 

ها و رفتارهای اجتماعي ـ  بررسي نگرش»بر زنان و خانواده عبارتنداز:  دیتأکفرهنگي با 

ها،  بررسي آگاهي»طرح ملي (، 5919)توسط علي اسدی و همکارانش « فرهنگي در ایران

(، 5991) توسط منوچهر محسني« اجتماعي و فرهنگي در ایرانها و رفتارهای  نگرش

( توسط وزارت 5991و  5990)موج اول و دوم( )« ها ایرانیان ها و نگرش ارزش»پیمایش 

و احمد  توسط تقي آزادارمکي« های فرهنگي در ایران تغییرات ارزش»طرح ملي ارشاد، 

ایرانیان در  یها ا و نگرشه تحلیل ثانویه اطالعات ارزش» (، پژوهش5999غیاثوند )

« ها ایرانیان ها و نگرش ارزش»پیمایش ، یاحمد يعل دیامتوسط « 5990 و 5991 یها سال

 یها ها و نگرش ارزش«  يشیمایپ ، پژوهش5911های ملي در سال  )موج سوم( در دفتر طرح

 يطرح پژوهش (،5911توسط محسن گودرزی ) «يشهروندان تهران يفرهنگ ياجتماع

توسط جهاد دانشگاهي واحد استان البرز با مدیریت ایرج فیضي و « ملي خانواده شیمایپ»
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نگرش جوانان نسبت به ازدواج و  يبررس» يطرح پژوهش ،5919در سال  مرضیه ابراهیمي

امر  نیمطالعه درصدد ا نیاساس در ا نیبر ا (.5111) اثوندیتوسط احمد غ« فرزندآوری

گانه شهر تهران  00زنان در مناطق  یبود که در ابعاد مختلف ارزش ها و نگرش ها میخواه

ضروری به نظر  جهت نیازامطالعه حاضر ؛ بنابراین، ردیمورد سنجش و مطالعه قرار گ

ها و خاص در شهر تهران پیرامون ارزش طور بهدر ایران و نیز  تاکنونکه  رسد يم

 ها پژوهش مستقلي انجام صورت نگرفته است. آنو رفتارهای جنسیتي  های زنان نگرش

 چارچوب نظری

)رفتار  هیزنان در شهر تهران، متأثر از نظر یها ها و نگرش ارزش شیمایپچارچوب نظری 

و نیز ( (Julian Rotter,1972جولیان راتر  ،(Ajzen,2005) و همکارانش زنیبخردانه( آ

از دو عنصر اصلي تشکیل  و همکارانش زنیتئوری آ. باشد يم( 5911چلبي )رفتار نظریه 

کننده یك قصد  ينیب شیها پ شده است؛ بخش شخصي و بخش اجتماعي، که ترکیب آن

از اعتقاد  يناشبنابراین رفتار، کننده رفتار است؛  مشخص تیرفتاری است، قصدی که درنها

فرد در  اعتقادات زیشخص در زمینه نتایج رفتار مشخص و ارزیابي او از نتایج ممکن و ن

 ياجتماع یو هنجارها یفرد يابیگفت ارز توان يپس م ؛باشد يدستیابي به آن انتظارات م

« جولیان راتر» .(Ajzen,2005:135) گردد يماجتماعي افراد به رفتار  يده موجب شکل

Julian Rotter,1972)) 

رفتار را، تنها با تکیه بر  میتوان ياجتماعي، معتقد است که ما نم يشناس روان پرداز هینظر

کنیم. شیوه رفتار یك شخص به انتظارهای او در مورد نتایج  ينیب شیمتغیرهای موقعیتي، پ

، افتهی میانتظارهای تعم ذهني یا ادراک از این نتایج نیز بستگي دارد. یها رفتار و ارزش

انسجام و ثبات این . کنند يانتظارهایي هستند که یادگیری عمیق و نسبتاً پایداری منعکس م

 Baron and) سازد يها را با صفات در نظریه یادگیری اجتماعي معادل م انتظارها، آن

Byrne,2019). یادگیری اجتماعي معتقدند که رفتار، از تعامل  پردازان هیدرمجموع نظر

. در میان دیآ يسیال و پیوسته بین متغیرهای شخصي و متغیرهای موقعیتي به وجود م

 یها ، راهبردهای کدگذاری، انتظارها، ارزشها تیبه صالح توان يشخصي م متغیرهای
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 ری(. به تعبMichel, 1986: 312-308اشاره کرد ) يمیخودتنظ یها ها و طرح ذهني، نظام

در هر سطح و هر  ،يو جمع یکنشگر، اعم از فرد تارهر رف»: دارد يمبیان  يچلبدیگری، 

 نیدر نخست .انتظار و معنا وابسته است از،یفرصت، ن شیو آرا فیبه کم و ک ،یا حوزه

 ،يتابع کل كیواقع، ممکن است رابطه رفتار را با چهار سازه مزبور به شکل  تقرب به

 :يعنی(؛ Chalabi, 2015: 100« )کرد نیتدو ر،یشده ز صورت ساده به

 = رفتارfفرصت(  از،ی)معنا، انتظار، ن

ي از چارچوب مفهومي پژوهش، مفاهیم میزان تمایل به رفتار جنسیتي، تأسبر این اساس، با 

 عنوان بهی جنسیتي، هویت جنسیتي و معنای جنسیتي ها فرصتهنجارهای جنسیتي، 

متغیر وابسته، رابطه  عنوان بهمتغیرهای مستقل در نظر تا با هر یك از رفتارهای جنسیتي 

 ي قرار گیرد.موردبررسها  آماری آن

به مدل مفهومي زیر، رفتار نهادی )جنسیتي( نوعي انجام رفتار و ایفای با عنایت 

که در حال انجام بوده؛ و یا در مواردی در قالب  شده گرفتهی زنانه در نظر ها نقش

. به تعبیر گردد يمبه انجام آن در بین دختران یا زنان مشاهده « میل»زنان « تمایالت رفتاری»

متغیر وابسته پژوهش یاد نمود که  عنوان بهاز آن  توان يم تر يانضمامدیگری و در سطح 

بحث از عوامل  بر این اساس در .باشد يمهنجارها و باورهای فردی و اجتماعي  ریتأثتحت 

نوعي فشار یا تا حدودی الزام « هنجارهای اجتماعي»رفتارهای جنسیتي زنان،  کننده نییتع

(. Horton,2015ز سوی زنان دارند. )انجام رفتار جنسیتي ا« انتظار»است که دیگران 

ایفای نقش را برحسب « امکان و موقعیت»نوعي « فرصت جنسیتي»همچنین در این راستا 

 ریتأثکه در کنار  باشند يمی مختلف مالي، جسمي، اجتماعي و ... ها تیمحدودموقعیت و 

 .شود يمهنجارهای جنسیتي، بعد تبییني و ساختاری رفتارهای جنسیتي محسوب 

قرار دارد که به نحوی اهمیت داشتن و « هویت جنسیتي»در بخش فردی و عاملیتي،  

بودن یك موقعیت یا انجام رفتار جنسیتي برای زنان در نظر گرفته شده است. در این « مهم»

فرد در قبال رفتار جنسیتي از اهمیت « فهم و ادراک»، در قالب «معنای جنسیتي»میان نیز 

ی مختلف ها شیگراچراکه تفسیر زنان از رفتارهایشان در قالب  بسزایي برخوردار است؛
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. به عبارتي عاملیت بخشي به زنان در کنار گردد يم ها آني به کنش ده جهتموجب 

ها تعیین بخشد. بر این اساس مدل نظری زیر ترسیم و  به کنش آن توانند يمساختار عیني 

 فرضیات زیر استخراج شده است:

 بر رفتارهای جنسیتی زنان مؤثرمدل نظری عوامل  .1شکل 

Figure 1. Theoretical Model of Women’s Factors on Gender Behviours 



 فرضیات پژوهش

ها رابطه  بین انواع معاني جنسیتي زنان با وضعیت رفتارهای جنسیتي آن رسد يمـ به نظر 

 آماری معناداری وجود دارد.

ها  ی جنسیتي زنان با وضعیت رفتارهای جنسیتي آنها فرصتبین وضعیت  رسد يمـ به نظر 

 رابطه آماری معناداری وجود دارد.

ها  ت رفتارهای جنسیتي آنبین وضعیت هنجارهای جنسیتي زنان با وضعی رسد يمـ به نظر 

 رابطه آماری معناداری وجود دارد.

بین وضعیت هویت جنسیتي )اهمیت( زنان با وضعیت رفتارهای جنسیتي  رسد يمـ به نظر 

 ها رابطه آماری معناداری وجود دارد. آن

 جنسیتی یهاتیهو

 جنسیتی یهافرصت

 معانی جنسیتی

 رفتار جنسیتی هنجارهای جنسیتی
)تمایالت 
 رفتاری(
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 پژوهشروش 

 ومجرد دختران  هیکل»آن را آماری  جمعیتو  گرفته انجامپژوهش حاضر به روش پیمایش 

در مطالعه حاضر . دهد يمتشکیل  «5911شهر تهران در سال  یسال به باال 51 متأهل زنان

و از نوع  يگیری این مطالعه احتمال شیوه نمونهاز پرسشنامه و  ها دادهی آور جمعبرای 

از شیوه طي مراحل متفاوت،  دیگرد سعي  ؛ به نحوی کهباشد يم 1ای گیری چندمرحله نمونه

تدریج به  بهی استفاده شود تا بتوان ا مهیسهی و ا طبقه ،سیستماتیك، تصادفي ساده های

نفر در نظر گرفته  5011. حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران دست یافتمورد نظر نمونه 

 شد.

ها و  سنجش ارزش یبراپنج متغیر اساسي پژوهش  يمطابق با چارچوب مفهوم

0رفتار جنسیتيشد. نخست؛ در نظر گرفته و دختران زنان  یها نگرش  توان يم درمجموع:

 ها نقشیي در نظر گرفت که زنان در قالب یکسری اعمال و ها کنشی جنسیتي را رفتارها

در مطالعه حاضر ابتدا . باشد يم ها آنو هنجارهای جامعه مقید به ایفای  ها ارزشمتناسب با 

ی ها دغدغهخصوص مسائل و با انجام مصاحبه کیفي و با تحلیل تماتیك صورت گرفته در 

 شده انیبی و بسامد موارد ساز برجستهزنان در شهر تهران در نهایت با در نظر گرفتن میزان 

 1رفتار جنسیتي بیش از همه مورد تشخیص داده شدند که در این مقاله  1از سوی زنان، 

رفتارهای فرزندآوری، ایفای از:  اند عبارتکه  رندیگ يمي مورد تحلیل قرار تیرفتار جنس

به لحاظ نقش مادری، تمایل به ازدواج، وضعیت اشتغال، تحصیل کردن، انجام امور منزل. 

 1 یاز کنش ها كیبه هر  لیانجام و تما زانیمبر حسب شاخص های مستقیم،  ياتیعمل

هنجارها قواعدی برای  :9هنجار جنسیتيدوم، . ه استمورد سنجش قرار گرفتگانه فوق، 

 ,Giddens) بخشند يمیا تجسم  کنند يمی یك فرهنگ را منعکس ها ارزشرفتارند که 

 (ی جنسیتي هستندها نقشهنجارهای جنسیتي اصول راهنمای تجویزی برای  (.35 :2015

Grossi, 2015: 53) بنابراین با توجه به در نظر گرفتن انواع رفتار و تمایالت جنسیتي برای ؛
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Multi- stage sampling 

2. behavior Gender 

3. Gender norms 
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میزان انتظاری که خانواده و یا اطرافیان از زنان برای انجام آن نقش دارند به  توان يمن زنا

هویت قرار گیرد. سوم،  موردسنجشلحاظ عملیاتي تحت عنوان هنجارهای جنسیتي 

چه کسي هستند و چه چیزی  که نیاهویت به درک و تلقي مردم از )اهمیت(:5جنسیتي

در پیوند با  ها يتلق. این درک و شود يم(؛ مربوط Tajfel,1982برایشان معنادار است )

 ,Giddens)که بر سایر منابع معنایي اولویت دارند  ردیگ يمخصوصیات معیني شکل 

0فرصت جنسیتي، (. چهارم45 :2015 یي که منجر به ها تیموقعفرصت، به امکانات و :

 یها فرصت. به لحاظ عملیاتي گردد يماطالق  گردد يمی یك رفتار نهادی ریگ شکل

که باعث  گردد يمبه میزان امکانات و شرایط مختلف برای زنان اطالق  يتیجنس

تا زنان بتواند همپای مردان از  گردد يمی برابر در زندگي اجتماعي و اقتصادی ها فرصت

از منظر  ها دهیپدمعنای :9ادراک یا معاني جنسیتيی برابری استفاده کنند. پنجم، ها فرصت

ی است. ریگیپ قابلي، یا از نگاه روانشناسي اجتماعي در قالب مفهوم ادراک شناس جامعه

؛ شود يمی حسي است و با تجربه افراد آمیخته ها اندامادراک فراتر از  درواقع

ي و فهم اطالعات محیطي است که شامل ده سازمانی، آور جمعادراک،  گرید عبارت به

 (.Hilgard, 2015) شود يمی نیز گذار ارزشتفسیری و ابعاد شناختي، احساسي، 

در این مطالعه بر اساس مطالعه کیفي اکتشافي و با کمك گرفتن از تحلیل تماتیك، 

نوعي »معنای فمینیستي:  ـ 5چهار معنای جنسیتي از یکدیگر تشخیص داده شده است: 

 نی( اGardiner,1992. )باشد يمی است که معتقد به برابری حقوق زن با مرد ریگ جهت

معنا در قالب مضامیني چون مقاومت، ایستادن یا برابر قرار دادن موقعیت زنان در برابر 

ی ریگ جهتمعنای فردگرایي )مدرن(: نوعي  ـ 0است.  قرارگرفته موردسنجشمردان بیشتر 

 9 است که توجه بیشتری به نیازها و پیشرفت فکری، استقالل و مدیریت بدن زن و ... دارد.

کارکرد به معنای نتیجه و اثری است که انطباق یا سازگاری یك  معنای کارکردی: ـ

معنای دیني: با عنایت  ـ 1نماید.  ساختار معین یا اجزای آن را با شرایط الزم محیط فراهم مي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 .Gender identity 

2. Gender opportunities 

3. Gender perception 
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ی ریگ جهتی جنسیتي، برخي از وجه نظرهای زنان ها نقشو  ها تیموقعبه پیوند بسیاری از 

ی زنانه را ها نقشی دین را در بیشتر اعمال و گستر هیسا که ینحو بهدارند؛ و سویه دیني 

 مشاهده نمود. تواند يم

 اعتبار صوری  این پژوهش جهت سنجش وضعیت اعتبار مفاهیم و متغیرها از روش در

 و نیز برای سنجش پایایي از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. و مالک

 ی پژوهشها افتهی

. اند نکردهدرصد هرگز ازدواج  90درصد، متأهل و در مقابل  19در بین افراد نمونه پژوهش 

سال و بیشترین فراواني  91 ، برابر باموردمطالعهمیانگین کل سن دختران و زنان  نیهمچن

 هاست. ساله 91مربوط 

در بحث از تعداد فرزندان موجود در بین ی زنان نسبت به فرزند:ها نگرشو  ها ارزش

درصد( دارند.  91، یك فرزند دختر )موردمطالعهی شهر تهران، بیشتر زنان متأهل ها خانواده

درصد دو فرزند پسر دارند. البته  00درصد زنان اظهار داشتند که یك فرزند و  10همچنین 

، حدود دئالیات فرزندان درصد از زنان اصالً فرزند پسری ندارند. در بحث از وضعی 01

درصد( تمایل دارند، یك فرزند دختر داشته باشند،  14نیمي از دختران و زنان شهر تهران )

. دیگر نتایج حاصل نشان اند کردهدرصد افراد به داشتن دو فرزند دختر اشاره  09همچنین 

درصد تمایل دارند دو  01یك فرزند و  موردمطالعهدرصد زنان و دختران  19که  دهد يم

 فرزند پسر در طول زندگي داشته باشند.

 دئالیاتمایل به فرزند موجود و  برحسبتوزیع پاسخگویان  .1جدول 

Table 1. Distribution of respondents by existing and ideal child 
وضعیت

فرزندان

دئالیافرزندفرزندموجود

پسردخترپسردختر

 24 19 29 35 بدون فرزند
 48 46 42 39 یك فرزند
 24 28 22 20 دو فرزند
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وضعیت

فرزندان

دئالیافرزندفرزندموجود

پسردخترپسردختر

 5/2 4 5 4 سه فرزند

 1 1 1 1 چهار فرزند
 5/0 1 1 1 بیشتر و پنج

 100 100 100 100 جمع

درصد زنان در  95بررسي حاصل پیرامون هنجار اجتماعي فرزندآوری بیانگر آن است که 

که خانواده یا اطرافیان انتظار دارند که فرزند داشته  اند کردهحد زیاد و خیلي زیاد اعالم 

شهر تهران، فرصت مناسبي  متأهلنیمي از زنان  درصد در سطح اصالً و کم(؛ 55باشند )

در بین اکثریت زنان شهر تهران، درصد(؛  59درصد در مقابل  11برای فرزند آوری دارند )

درصد در حد زیاد و خیلي  99اری دارد )اهمیت بسی مشترکشانداشتن فرزند در زندگي 

 زیاد(.
 فرزندآوریی ها نگرشو  ها ارزش برحسبتوزیع پاسخگویان  .2جدول 

Table 2. Distribution of respondents in terms of childbirth values and 

attitudes 
جمعخیلیزیادزیادتاحدودیکماصالًپیرامونفرزندآورییزنانهانگرشوهاارزش

چقدر خانواده یا اطرافیان، انتظار دارند که شما فرزند داشته 

 باشید؟
4 7 18 37 34 100 

بوده/  شما فراهم امکان و موقعیت داشتن فرزند برای چقدر

 است؟
4 13 33 36 14 100 

 100 43 35 15 6 1 در زندگي، داشتن فرزند چقدر برای شما مهم بوده است؟

درصد زنان در معنایي کارکردی نسبت به فرزندآوری معتقدند:  99ی حاصل ها افتهطبق ی

درصد در معنایي  91همچنین «. پدر و مادر است یيو تنها یریحال دوران پ فرزند کمك»

درصد با برداشتي  51؛ «رسد يمزودتر  اش یروز دیآ يمفرزند که دنیا : »اند نمودهدیني بیان 

« اندازد يزن را به عقب م یها شرفتیها و پ خواستهداشتن فرزند، »فردگرایانه با عبارت: 

را « بر عهده زن باشد نه مرد دیداشتن فرزند با یبرا میتصم»درصد جمله  50و نیز  اند موافق

 توان يمبنابراین ؛ باشد يم باره نیدراي ستینیفمنگرشي  کننده يتداعـ که  اند کردهانتخاب 



 04 |  اثوندیغ؛ زنان در شهر تهران یتیجنس یها ها و نگرش ارزش

تهران معنای دیني و کارکردی نسبت به  چنین قضاوت نمود که اکثر زنان جامعه شهری

 فرزند دارند.

 معنای فرزند برحسبتوزیع پاسخگویان  .3جدول 

Table 3. Distribution of respondents in terms of child's meaning 
 38 دوران پیری و تنهایي پدر و مادر است )کارکردی( حال کمكفرزند 

 39 )دیني( رسد يمزودتر  اش یروز دیآ يمفرزند که دنیا 
 10 )فردی( اندازد يمی زن را به عقب ها شرفتیپو  ها خواستهداشتن فرزند، 

 13 تصمیم برای داشتن فرزند باید بر عهده زن باشد نه مرد )فمینیستي(
 100 جمع

چارچوب مفهومي  برحسبزنان  دئالیادر بحث از تبیین میزان فرزندآوری و فرزند 

که اهمیت  دهد يماستفاده از آزمون آماری مناسب نشان )هویت، فرصت، هنجار و معنا( 

، فرصت فرزندآوری با ضریب همبستگي 59/1فرزند )هویت( برابر با ضریب همبستگي 

با متغیر تعداد فرزندان موجود معنادار شده است.  09/1و نیز معنای فرزند با ضریب  54/1

هر چه زنان اهمیت زیادتری به داشتن فرزند و نیز فرصت  گردد يمهده مشا درواقع

فرزندآوری بیشتری داشته و نیز معنای نهادی )کارکردی و دیني( به فرزندآوری داشته 

؛ ولي متغیر هنجار اجتماعي برعکسباشند، تعداد فرزندان بیشتری در زندگي دارند و 

درصد زنان اعالم  91؛ با عنایت بدین که دهد ينمفرزندآوری رابطه معناداری را نشان 

؛ ولي عمالً چنین چیزی در دار شوند انتظار دارند که بچه انیاطراف اید که خانواده بودنکرده 

ی بر تعداد فرزند موجود و ریتأثبنابراین فشار هنجاری فرزندآوری ؛ عمل اتفاق نیفتاده است

 مطلوب ندارد.
 با فرزندآوری ی زنانها نگرشو  ها ارزشماتریس همبستگی  .0جدول 

Table 4. Matrix correlation of women's values and attitudes with 

childbirth 

ضرایب

تعداد

فرزند

موجود

تعداد

فرزند

مطلوب

اهمیت

فرزندآوری

هنجار

فرزندآوری

فرصت

فرزندآوری

معنای

فرزندآوری

 **23/0 **16/0 07/0 **17/0 **29/0 1تعداد 
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ضرایب

تعداد

فرزند

موجود

تعداد

فرزند

مطلوب

اهمیت

فرزندآوری

هنجار

فرزندآوری

فرصت

فرزندآوری

معنای

فرزندآوری

فرزند 

 موجود

تعداد 

فرزند 

 مطلوب

29/0** 1 15/0 ** 10/0** 11/0** 16/0** 

اکثریت مطلق دختران مجرد و زنان ی زنان نسبت به نقش مادری:ها نگرشو  ها ارزش

درصد  51درصد(، گر چه  49متأهل تهراني عالقه بسیاری به پذیرش نقش مادری دارند )

و انتظارات خانواده و اطرافیان از یك زن مبني بر  ریتأثچندان تمایل ندارند. در بحث از 

درصد زنان به ترتیب در سطح زیاد و خیلي زیاد بدین هنجار  91و  99ایفای نقش مادری، 

ی فردی و خانوادگي پذیرش نقش ها چالشدر بحث از موانع و  .اند کردهاجتماعي اشاره 

 .اند کردهن اشاره درصد در حد کم، بدا 00و درصد به گزینه اصالً  01مادری 

 نقش مادریی ها نگرشو  ها ارزش برحسبتوزیع پاسخگویان  .7جدول 

Table 5. Distribution of respondents in terms of maternal values and 

attitudes 
نقشپیرامونیزنانهانگرشوهاارزش

مادری
زیادتاحدودیکماصالً

خیلی

زیاد
جمع

 100 40 28 17 10 5 عالقه و تمایل دارید؟چقدر به مادر شدن 
چقدر خانواده یا اطرافیان، انتظار دارند که شما مادر 

 شوید؟
8 8 17 33 34 100 

 100 57 25 10 4 4 ؟دیکن يمچقدر به مادر شدن خود افتخار 
 تیمادر شدن با مشکل و محدود یچقدر برا

 د؟یا مواجه
25 22 25 14 14 100 

درصد زنان با داشتن برداشتي کارکردی با عبارت  14فهم نقش مادری، در بحث از معنا و 

درصد در وجه نظری  95. همچنین اند موافق« کنند يم دایزنان با مادر شدن عزت و احترام پ»
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درصد با موافقت پیرامون  4هستند. البته « بهشت زیر پای مادران است»دیني موافق با گویه 

درصد با انتخاب  54نظر فمینیستي و « زند يممادر شدن به بدن و جسم زن لطمه »گزینه 

نسبت به نقش برداشتني فردگرایانه « مادر بودن چیزی جز زحمت و مسئولیت نیست»گزینه 

 مادری دارند.

 معنای نقش مادری برحسبتوزیع پاسخگویان  .9جدول 

Table 6. Distribution of respondents in terms of maternal role 
 46 )کارکردی( کنند يمزنان با مادر شدن عزت و احترام پیدا 

 31 )دیني( بهشت زیر پای مادران است
 10 )فردگرایي( مسئولیت نیستمادر بودن چیزی جز زحمت و 

 13 )فمینیستي( زند يممادر شدن به بدن و جسم زن لطمه 
 100 جمع

، متغیرهای هویت، فرصت، هنجار و معنای جنسیتي برحسبدر بحث از تبیین نقش مادری 

رابطه آماری تمایل به پذیرش نقش مادری با میزان احساس اهمیت و  گردد يممالحظه 

افتخار نسبت به مادر شدن معنادار و همبستگي مثبت و باالیي دارد. در این میان نیز متغیر 

بر تمایل به مادر شدن رابطه آماری  آور الزامی اجتماعي ها تیواقعهنجار اجتماعي در قالب 

 شانیمعناسویي به موازات اینکه زنان و دختران در شهر تهران  . ازدهد يممعناداری را نشان 

؛ البته ابدی يمها به مادر شدن کاهش  از مادری فمینیستي و فردگرایانه باشد، میزان تمایل آن

 میزان فرصت داشتن برای مادری، ارتباطي با پذیرش و تمایل نسبت بدان ندارد.

 ی زنان با نقش مادریها نگرشو  ها ارزشماتریس همبستگی  .4جدول 

Table 7. The correlation matrix of women's values and attitudes with 

maternal role 
 معنای نقش مادری اهمیت مادری فشاری هنجار مادری فرصت مادری تمایل به نقش مادری

 ** 32/0 ** 56/0 ** 31/0 ** -12/0 ضرایب

زنان و دختران نمونه میانگین سن ازدواج:ی دختران پیرامون ها نگرشو  ها ارزش

سال اعالم  01را  موردنظرسالگي، میانه سن و بیشترین سن  01مناسب برای دختران را 
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طبق نتایج حاصل نسبت دختراني که در شهر تهران تمایل به ازدواج دارند با  .اند کرده

درصد دختران در حد  99 درصد(. 91در برابر  01کساني که تمایل ندارند، تقریباً برابرند )

؛ بنابراین دختران ها اهمیت دارد زیاد و خیلي زیاد ازدواج و تشکیل خانواده برای آن

، بیش از کساني است که تشکیل کنند يممجردی که از طریق ازدواج احساس هویت 

پیرامون انتظار  آمده دست بهنتایج درصد(.  04در برابر  99مهم نیست ) شانیبرازندگي 

درصد در سطح زیاد  01و  00خانواده و اطرافیان برای ازدواج دختران، بیانگر آن است که 

 اند داشتهبیان  موردمطالعه. همچنین حدود نیمي از دختران اند کردهو خیلي زیاد بدان اشاره 

مشکل  درصد معتقدند با 51ها مسیر است؛ و در مقابل  که امکان و فرصت ازدواج برای آن

 .اند مواجهو محدودیت برای ازدواج کردن 

 ی ازدواجها نگرشو  ها ارزش برحسب: توزیع پاسخگویان 8جدول 

Table 8: Distribution of respondents in terms of marriage values and 

attitudes 

زیادتاحدودیکماصالًازدواجپیرامونیزنانهانگرشوهاارزش
خیلی

زیاد
جمع

 100 10 19 37 20 14 چقدر تمایل به ازدواج و تشکیل زندگي مشترک دارید؟
 100 14 24 37 17 9 چقدر ازدواج کردن و تشکیل زندگي، برای شما مهم دارد؟

 100 25 22 28 14 11 چقدر خانواده یا اطرافیان، انتظار دارند که شما ازدواج کنید؟
شما فراهم بوده  برای امکان و فرصت ازدواج تاکنون چقدر

 است؟
12 7 32 45 4 100 

درصد زنان در معنایي  19بررسي حاصل پیرامون معنای ازدواج بیانگر آن است که 

در این میان نیز «. ازدواج نکند و مستقل زندگي کند تواند يمیك دختر »فمینیستي معتقدند: 

زنان  يو عاطف يستیز یازهایازدواج باعث رفع ن»درصد با برداشتي فردگرایانه، گزینه  09

درصد افراد با نگاهي دیني، ازدواج را سنتي دیني و در  51. اند کردهرا انتخاب « شود يم

درصد زنان در برداشتي کارکردی  1. کمتر از همه اند نمودهراستای تکمیل شدن زن بیان 

 .اند نمودهبه ازدواج به صاحب شأن و منزلت اجتماعي شدن از طریق ازدواج اشاره 
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 معنای ازدواج برحسبتوزیع پاسخگویان  .6دول ج

Table 9. Distribution of respondents in terms of marriage meaning 
 23 )فردگرایانه( شود يمازدواج باعث رفع نیازهای زیستي و عاطفي زنان 

 53 ازدواج نکند و مستقل زندگي کند )فمینیستي( تواند يمیك دختر 
 15 )دیني( شود يمازدواج یك سنت دیني است و موجب تکامل زن 

 9 )کارکردی( شود يم ين و منزلت اجتماعأدختر با ازدواج کردن صاحب ش
 100 جمع

در تبیین صورت گرفته، رابطه آماری بین دو متغیر فرصت ازدواج با تمایل به ازدواج 

. در این باشد يم 11/1معنادار شده است. ضریب الزام برای ازدواج در بین جوانان برابر با 

؛ دارد ریتأثمیان نیز متغیر اهمیت و ارزش ازدواج بیش از دو متغیر قبلي بر تمایل به ازدواج 

میزان اهمیتي است که این  ریتأثبنابراین گرایش دختران جوان نسبت به ازدواج بیشتر تحت 

ازدواج احساس هویت بیشتری  واسطه بهها دارد؛ به عبارتي کساني که  پدیده در زندگي آن

، آمادگي بیشتری برای ازدواج دارند. همچنین دختراني که معنای نهادی نسبت به ندینما يم

ی ا رابطهد بیشتر تمایل به ازدواج داشتند و در مقابل کساني که پنداشتي ازدواج داشتن

 )فمینیستي و فردگرایانه( داشتند، رغبت چنداني نسبت به ازدواج ندارند.

 ی آنها کننده نییتعبا  نگرش به ازدواجماتریس همبستگی  .14جدول 

Table 10. Matrix correlation of attitude to marriage with its 

determinants 

ضرایب
سنمناسب

ازدواج

تمایلبه

ازدواج

اهمیت

ازدواج

فشارهنجاری

ازدواج

فرصت

ازدواج

معنای

ازدواج

سن مناسب 

 ازدواج
1 19/0** 13/0* 09/0 001/0 03/0 - 

تمایل به 

 ازدواج
19/0** 1 72/0** 40/0** 46/0** 14/0** 

که  دهد يمنشان  ها يبررس پیرامون انجام امور منزل:ی زنان ها نگرشو  ها ارزش

درصد(،  15) و پخت غذا یآشپزاکثریت مطلق زنان خودشان به انجام امور مختلف منزل، 
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درصد(  91) و نظافت منزل يزگیپاکدرصد( و  94) ها و شستن ظرف یآور جمع

که  اند کردهدرصد در حد زیاد اعالم  55و  1، 1. همچنین در این میان به ترتیب پردازند يم

 .کنند يمهمسرانشان در این سه حوزه کمك 

 انجام امور منزل برحسبتوزیع پاسخگویان  .11جدول 

Table 11. Distribution of respondents in terms of homework 

امورمنزل
همسرمخودم

جمع
زیادتاحدیاصالًزیادتاحدیاصالً

 100 5 37 58 91 8 1 آشپزی و پخت غذا
 100 9 46 45 86 13 1 ها ظرفی و شستن آور جمع

 100 11 44 45 89 10 1 پاکیزگي و نظافت منزل

عمدتاً تمایل زیادی به  موردمطالعه، دختران و زنان دهد يمی پژوهش نشان ها دادهنتایج 

درصد اصالً تمایلي به انجام امور منزل  59انجام امور مختلف منزل دارند. در این میان 

 41ندارند. اکثر زنان تهراني انجام وظایف مختلف با امور منزل برایشان مهم است، حدود 

شاره درصد در سطح کم و اصالً بدان ا 55درصد در حد زیاد و خیلي زیاد و در مقابل 

که خانواده و  اند کردهدرصد زنان اعالم  11. طبق بررسي صورت گرفته حدود اند کرده

 اند داشتهدرصد افراد بیان  45اطرافیان انتظار دارند که به امور منزل رسیدگي کنند. همچنین 

فراهم است و بدون هیچ محدودیت و چالشي به  شانیبراکه فرصت رسیدگي به امور منزل 

 .پردازند يممنزل انجام امور 

 پیرامون امور منزل یها نگرشو  ها ارزش برحسبتوزیع پاسخگویان  .12جدول 

Table 12. Distribution of respondents in terms of values and attitudes 

around homework 
امورپیرامونیزنانهانگرشوهاارزش

منزل
زیادتاحدودیکماصالً

خیلی

زیاد
جمع

 100 19 29 30 4 18 به انجام دادن امور منزل هستید؟ مند عالقهچقدر 
چقدر رسیدگي و توجه به امور منزل، برای شما 

 اهمیت دارد؟
5 6 20 33 36 100 

 100 23 36 29 8 4انتظار دارند که شما به انجام  ان،یاطراف ایچقدر خانواده 
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امورپیرامونیزنانهانگرشوهاارزش

منزل
زیادتاحدودیکماصالً

خیلی

زیاد
جمع

 د؟یامور منزل بپرداز

 100 25 36 28 9 2 وقت دارید؟چقدر برای رسیدگي به امور منزل 

ی ریگ جهتدر پاسخ به معنای انجام امور منزل، در  موردمطالعهبیشتر دختران و زنان تهراني 

درصد(.  11« )دانند يم نه صرفاً بر عهده زن، بلکه بر عهده مردانجام امور منزل را »فمینیستي 

 01«. کند يو زن را فرسوده م کنواختیانجام کار منزل »درصد اظهار داشتند:  55همچنین 

درصد به  00درصد در برداشتي دیني، تلقي داشتن ثواب از انجام امور منزل دارند. البته 

 .اند موافقزنانه )درون منزل( و مردانه )خارج از منزل(  صورت بهتقسیم امور منزل 

 معنای انجام امور منزل برحسب: توزیع پاسخگویان 13جدول 

Table 13: Distribution of respondents in terms of homework 
 44 انجام امور منزل نه صرفاً بر عهده زن، بلکه بر عهده مرد هم هست )فمینیستي(

 22 بهتر است کارهای داخل منزل برای زن و بیرون برای مردان باشد )کارکردی(
 11 )فردگرایانه( کند يمانجام کار منزل یکنواخت و زن را فرسوده 

 24 است )دیني( بیشتر ثوابش کاری هر از زن انجام امور منزل برای
 100 جمع

تمایل افراد به انجام امور منزل، میزان  کننده نییتعاز میان چهار متغیر  دهد يمنشان  ها يبررس

و میزان فرصت داشتن برای انجام امور  11/1اهمیت انجام امور منزل با ضریب همبستگي 

بیشتری دارند. البته فشار هنجاری مبني بر انجام امور  09/1با ضریب همبستگي  ریتأثمنزل 

 دهد يم. همچنین دیگر نتایج نشان دهد ينممنزل با تمایل، رابطه آماری معناداری را نشان 

ی به انجام امور منزل دارند، رغبت کمتری نسبت به ا رابطهکه زنان متأهلي که گرایش 

در مقابل زناني که گرایش کارکردی و دیني )نهادی( دارند، عالقه  انجام امور منزل دارند؛

بسیاری به انجام امور منزل دارند و نیز انتظار کمتری از همسر برای انجام کارهای خانه 

 دارند.

 آن یها کننده نییبا تعانجام امور منزل  یهمبستگ سیماتر .10جدول 
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Table 14. The correlation matrix of doing homework with its 

determinants 

انجامامورمنزل
اهمیتانجام

امورمنزل

فشارهنجاریانجام

امورمنزل

فرصتانجام

امورمنزل

معنایانجام

امورمنزل

تمایل به انجام امور 

 منزل
50/0** 04/0 27/0** 08/0-* 

طبق بررسي صورت گرفته، بیشتر زنان پیرامون تحصیالت:ی زنان ها نگرشو  ها ارزش

درصد(  01« )دیپلم»درصد( و  91« )کارداني و کارشناسي»تهران دارای تحصیالت در شهر 

« ابتدایي و راهنمایي»و « ارشد يکارشناس». همچنین نسبت افراد دارای تحصیالت باشند يم

 11بیان داشت که حدود  توان يم گرید عبارت بهدرصد است؛  55و  50به ترتیب برابر با 

درصد زیر دیپلم هستند. اکثریت  00درصد دیپلم و  01درصد زنان نمونه باالتر از دیپلم، 

تمایل دارند که تحصیالتشان را در مقاطع مختلف  موردمطالعهمطلق دختران و زنان تهراني 

، ارشد يکارشناس درصد تا مقطع 0/09 تر قیدق طور بهتحصیالت دانشگاهي ادامه بدهند؛ 

درصد تا مقطع دکتری به ادامه  1/90درصد زنان تا مقطع کارداني و کارشناسي و  0/04

، ادامه تحصیل موردمطالعهتحصیل در چنین مقاطعي امید دارند. بیش از نیمي از افراد نمونه 

اند؛  نمودهتلقي  تیبااهمدرصد(  19)در سطح مدارج عالي را در سطح زیاد و خیلي زیاد 

ي زنان با افزایش سرمایه فرهنگي عیني ابی تیهوبیان نمود که بخشي از  توان يمبنابراین 

دختران و زنان نمونه از فرصت آموزشي الزم برای  سوم كاست. حدود ی خورده گرهها  آن

ادامه تحصیل برخوردار نیستند؛ در مقابل زناني که برای ادامه تحصیل محدودیت و مشکل 

 اند که وقت و فرصت الزم برای تحصیل را ندارند. بر بیشتر از کسانيخاصي ندارد دو برا

 پیرامون تحصیالت یها نگرشو  ها ارزش برحسبتوزیع پاسخگویان  .17جدول 

Table 15. Distribution of respondents in terms of values and attitudes 

around education 

زیادتاحدودیکماصالًپیرامونتحصیالتیزنانهانگرشوهاارزش
خیلی

زیاد
جمع

 100 31 26 29 9 5 رسیدن به مدارج تحصیلي باال چقدر برای شما مهم است.
 100 16 23 29 22 10 است؟ شما فراهم امکان و موقعیت ادامه تحصیل برای چقدر
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درصد زنان در  01حاکي از آن است که  ها يبررسدر بررسي معنای تحصیل برای زنان، 

درصد در  51زن،  نفس اعتمادبهتحصیالت بر شکوفایي و  ریتأثبرداشتي فردگرایي به 

برداشتي فمینیستي، تحصیالت زنان را موجب افزایش توان و قدرت زنان در برابر مردان 

تحصیل  واسطه بهدرصد در وجه نظری دیني به رشد اخالقي و معنوی زن  99، دانند يم

درصد به کارکرد سواد مبني بر حضور و مشارکت زنان در  09کردن اشاره نموده و نیز 

 سطح شهر معتقد هستند.

 معنای تحصیل کردن برحسبتوزیع پاسخگویان  .19جدول 

Table 16. Distribution of respondents in terms of education 
 29 )فردگرایانه( شود يمزن  نفس اعتمادبهتحصیل کردن موجب شکوفایي و 

 10 ي(ستینیفم) برد يمتحصیالت توان و قدرت زنان را در برابر مردان باال 
 38 کند )دیني( تحصیالت برای زنان بیش از هر چیزی باید به رشد اخالقي و معنوی آن کمك

 23 )کارکردی( کند يمها را در اجتماع بیشتر  آن تحصیالت زنان امکان حضور
 100 جمع

بر میزان سواد و تمایل به ادامه تحصیل، فشار هنجاری جامعه برای  مؤثردر میان چهار متغیر 

از افراد  انیخانواده و اطراف يانتظار اجتماعبنابراین ؛ دارد ریتأثادامه تحصیل بیش از همه 

. در مرحله بعد دو متغیر اهمیت و فرصت ادامه کردن افراد دارند لیدر تحص یيبسزا ریتأث

. در این میان نیز پنداشت و دهد يمکه رابطه آماری معناداری را نشان  باشند يمیل تحص

درک زنان و دختران از تحصیل کردن، رابطه آماری معناداری را با میزان سواد و نیز میزان 

 .دهد ينمها نسبت به ادامه تحصیل نشان  تمایل آن

 ی آنها کننده نییتعبا  لیتحص تیوضعماتریس همبستگی  .14جدول 

Table 17. Matrix correlation of education with its determinants 

ضرایب
میزان

سواد

تمایلبه

ادامه

تحصیل

اهمیت

ادامه

تحصیل

فشارهنجاری

تحصیلکردن

فرصت

ادامه

تحصیل

معنای

تحصیل

کردن

 01/0 ** 31/0 ** 45/0 ** 14/0 **44/0 1 میزان سواد

ادامه تمایل به 

 تحصیل
- 1 38/0 ** 49/0 ** 26/0 ** 01/0 
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درصد زنان  11طبق بررسي صورت گرفته پیرامون اشتغال:ی زنان ها نگرشو  ها ارزش

درصد  4درصد دانشجو و  55. در این میان نیز اند شاغلدرصد  04و  دار خانه، موردمطالعه

با سه درصد کمترین  هرکداممحصل هستند. همچنین زنان بازنشسته و در جستجوی کار 

. طبق ارقام مندرج در جدول زیر اند دادهوضعیت را در حوزه اشتغال به خود اختصاص 

درصد( تقریباً سه برابر کساني است  41نسبت زناني که تمایل دارند به سرکار رفتن بروند )

بیان داشت که  توان يمهمچنین  .اند نداده)اصالً و کم( از خود نشان  یا عالقهکه چندان 

درصد است. دختران و زنان  19فشار اجتماعي بسیار برای شاغل شدن زنان برابر با 

درصد در سطح زیاد و خیلي زیاد و در  11در پاسخ به اهمیت رفتن به سرکار،  موردمطالعه

بنابراین اند؛  کردهبدان اشاره « کم»و « اصالً»درصد( در حد  01) چهارم كمقابل حدود ی

نسبت زناني که سرکار رفتن برایشان اهمیت دارد، دو برابر کساني است  گردد يممشاهده 

در پاسخ به داشتن فرصت الزم  موردمطالعه. زنان دهند ينمکه به شاغل شدن چندان اهمیت 

در حد زیاد و خیلي زیاد و نیز در حد کم و اصالً بدان  سوم كبرای شاغل شدن، حدود ی

 .دهد يمرابری را نشان ـ که نسبت ب اند کردهاشاره 

 پیرامون اشتغالی زنان ها نگرشو  ها ارزش برحسبتوزیع پاسخگویان  .18جدول 

Table 18. Distribution of respondents in terms of women's values and 

attitudes on employment 

زیادتاحدودیکماصالًپیراموناشتغالیزنانهانگرشوهاارزش
خیلی

زیاد
جمع

 100 37 28 17 7 11 چقدر دوست دارید که شاغل باشید؟

چقدر خانواده یا اطرافیان، انتظار دارند که شما سرکار 

 بروید؟
26 12 19 19 24 100 

 100 25 25 24 11 15 رفتن به سرکار چقدر برای شما مهم است؟

 100 12 24 28 21 15 چقدر فرصت سرکار رفتن برای شما وجود دارد؟

که بیش  دهد يمنشان  ها يبررسدر بحث از درک و معنای اشتغال در بین زنان شهر تهران، 

در  درصد 59از نیمي از زنان شهر تهران برداشتني فردگرایانه از سرکار رفتن دارد. همچنین 

درصد از افراد در  54. در مقابل اند مشاغلرویکردی فمینیستي، موافق اشتغال زنان در تمام 



 94 |  اثوندیغ؛ زنان در شهر تهران یتیجنس یها ها و نگرش ارزش

درصد در برداشتني کارکردی به  54. دانند يمبرداشتي دیني، آن را منوط به توافق همسر 

 .اند کردهی بر امور خانه و خانواده توجه رگذاریتأثاشتغال بر  ریتأث

 معنای اشتغال زنان برحسبتوزیع پاسخگویان  .16جدول 

Table 19. Distribution of respondents in terms of women's employment 

meaning 
 50 )فردگرایي( زنان باید سرکار بروند تا استقالل مالي داشته باشد

 16 سرکار رفتن زنان باید با موافقت همسرش باشد )دیني(

 16 )کارکردی( کند يم کمك خانواده و خانه امور به بایستي زن سرکاررفتن

 18 )فمینیستي( کنند کار مردان دوشادوش توانند يم مشاغل تمام در زنان

 100 جمع

رابطه آماری تمایل به شاغل شدن با دو متغیر،  دهد يمچنانچه ماتریس همبستگي زیر نشان 

و نیز فشار هنجاری جامعه با ضریب  11/1اهمیت شاغل شدن با ضریب همبستگي 

بیش از سایر متغیرها معنادار شده است؛ به عبارتي سرکار رفتن برای زنان،  11/1همبستگي 

 ریتأثفیان از افراد و نیز انتظار اجتماعي خانواده و اطرا شود يممحسوب  بخش تیهوامری 

ی به شاغل شدن زنان ا رابطهبسزایي در شاغل شدن زنان دارد. همچنین زناني که گرایش 

رغبت کمتر برای شاغل شدن در بین  برعکسدارند تمایل بیشتری به سرکار رفتن دارند؛ و 

 .گردد يمزنان با گرایش نهادی )دیني و کارکردی( بیشتر مشاهده 

 ی آنها کننده نییتعبا اشتغال ماتریس همبستگی  .24جدول 

Table 20. Employment correlation matrix with its determinants 
تیوضع

اشتغال

اهمیتشاغل

شدنبرایزنان

فشارهنجاریشاغل

شدنبرایزنان

فرصتشاغل

شدنزنان

شاغلیمعنا

زنانیبودنبرا

 **-26/0 **22/0 **49/0 **50/0 ضرایب

 یریگ جهینتبحث و 

ی دختران و زنان در ها نگرشو  ها ارزشی صورت گرفته پیرامون ها نییتببا توصیف و 

از رفتارهای  توان يمي است که چه تفسیری شناس جامعهشهر تهران، جای این پرسش 
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 جنسیتي دختران و زنان در شهر تهران داشت؟

، تداوم زندگي مشترک، ازدواجی صورت گرفته پیرامون تمایل به ها افتهبا توجه به ی

ها و  و نیز فاصله گرفتن از آن پذیرش نقش مادری، فرزندآوری، اشتغال، تحصیل کردن

و روند  الگوتحوالت ارزشي و نگرشي زنان را در قالب دو  توان يمانتزاع بخشیدن به نتایج 

)فرهنگي و اجتماعي( مورد تحلیل و « يفرازیستالگوی »و  «الگوی زیستي»تحت عنوان 

بوده و تمایالت و نیازهای  چراکه انسان هم موجودی طبیعي )زیستي( تفسیر بیشتر قرار داد؛

در الگوی از سویي  ؛زند يماولیه و غریزی است که آن را به محیط فیزیکي پیرامون پیوند 

و  ها فرصت، موقعیتيصر اعنی جنسیتي به رفتارهااظهار کرد،  توان يمفرازیستي 

 فیتعریي مانند ها تی: موقعدهد يشکل مها  به آنها  بستگي دارد که ارزش ها تیمحدود

. افتد يکه تعامل در آن اتفاق م یا نهیفرد از خود و اهداف، باورها و انتظارات دیگران و زم

و  یها ارزشمشخص گردید که در مطالعه حاضر الگوی فرازیستي در قالب  ها افتهبا مرور ی

پیرامون ابعاد مختلف رفتارهای جنسیتي  گرایانهفرد یها العمل و عکسي ستینیفمی ها نگرش

 در حال غلبه شدن است.الگوی زیستي زنان بر 

 یا هیو پا «يستیهای ز سائق»بر  يزنان و مردان هم مبتن يتیجنس یرفتارها درواقع 

بوده که به  يستیفراز یا دهیپد زیجهاني بوده و از سویي ن یا دهیخاطر پد نیاست؛ بد

 یها تا مدت دیگشا يرا بر برابر افراد م ياست که فهم و تجربه خاص« فرهنگ هیسا» یریتعب

شدن، زندگي  دار بچه)میل به ازدواج،  يستیز التیو تما ازهاین شهیهم یبرا ایو  يطوالن

 یالگو رشیو با پذ اندازد يم قیبه تعو نیرا در پس قواعد، باورها، تابوها، قوانزناشویي( 

جامعه  ایخود  يستیفراز یدرخور الگو يمنزلت شود يم يسع ،يستیبر امور ز هیعبور از تک

در بحث از معنای ی توصیفي و تبییني اشاره گردید ها افتهکه در ی طور همان .دیکسب نما

چنین قضاوت نمود که بیشترین معنای رفتار جنسیتي در بین  توان يمسرانجام ،جنسیتي زنان

. در بین زنان متأهل باشد يمدرصد  19دختران مجرد، معنای فمینیستي پیرامون ازدواج با 

بیشترین معنای غالب از نوع فمینیستي مربوط به میزان انجام امور منزل، بیشترین معنای 

و در آخر بیشترین معنای  تحصیل نمودنفردگرایي درباره سرکار رفتن زنان و ادامه 
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 زنان نتایج ی جنسیتيها فرصت. در زمینه باشد يمکارکردی مربوط به پذیرش نقش مادری 

، فرصت کم برای 91/9که وقت نداشتن برای انجام امور منزل با میانگین  دهد يمنشان 

، 55/9گین برای دختران با میانامکان و فرصت ازدواج ، 11/9فرزندآوری با میانگین 

 ،95/0 نیانگیمفرصت مادر شدن با  ،50/9محدودیت برای ادامه تحصیل با میانگین 

از جمله مشکالت و موانعي هستند  19/0ی مربوط به سرکار رفتن با میانگین ها تیمحدود

طبق . درباره هنجارهای جنسیتي زنان )فشار هنجاری(اند مواجهکه زنان در شهر تهران با آن 

، 9/1، هنجارهای اجتماعي مربوط به ادامه تحصیل با میانگین آمده تدس بهبررسي 

، هویت همسری با 94/9، پذیرش نقش مادری با میانگین 91/9 نیانگیمفرزندآوری با 

بیش از سایر رفتارهای جنسیتي بوده؛ در مقابل انجام رفتارهایي از قبیل شاغل  4/9میانگین 

کمتر مورد انتظار  91/9دختران با میانگین  موقع به، ازدواج کردن 19/9شدن با میانگین 

 .باشد يمجامعه 

و نیز  ها خانوادهنتیجه گرفت فضای عمومي  توان يمی این وضعیت بند جمعدر 

اطرافیان در عین اینکه از زنان و دختران انتظار دارند که ادامه تحصیل بدهند، اما چندان 

الگوی فرازیستي  گردد يممشاهده  ،رو نیازاتوقع ندارد که شاغل شوند و به سرکار بروند. 

ی هنجارهای فرهنگي و اجتماعي، ادراک و تجربه زنان از رفتارها و گستر هیسابا 

ی جنسیتي ها شهیکلی جنسیتي را مبتني بر برابرخواهي، ایستادگي در برابر قدرت و ها نگرش

. دهد يمامعه سوق ی فردی و مفید بودن برای خود و جها شرفتیپمردانه و نیز توجه به 

به ازیستي از الگوی فر یيها مؤلفه گستر هیسائق زیستي در پناه هژموني سابدین معنا که 

 دهند ينمسرکار رفتن اهمیتي به داشتن فرزند  خاطر بهي که متأهلزنان  .شود يم حاشیه رانده 

 دئالیا؛ ولي فرزندان اندازد يمو حتي اولین بارداری خود را حدود چند سال به تعویق 

و یا برای  ها مدتی تحصیلي ها شرفتیپ خاطر به، دختراني که کنند يمبیشتری را آرزو 

ی ها ارزش. اینگلهارت در تبیین حرکت از اندازد يمهمیشه نیازهای جنسي خود را عقب 

 Inglehart, 1999کند ) يماقتصادی بنا  نیتأممادی به فرامادی تکیه اساسي را بر امنیت و 

Abramsonl and) ؛ در این مطالعه پذیرش الگوی فرازیستي را بیشتر در بین دختران و زنان
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جستجو  توان يمافزایش سواد زنان، فرصت محدود، اشتغال، استقالل مالي و ...  ریتأثتحت 

خاطر دامنه  است که پذیرش این الگو به یریالبته آنچه اهمیت دارد تأث و تحلیل نمود.

جامعه و نیز شاغل  کرده لیتحصدختران، جوان، مجرد، شمول و گستردگي آن در بین 

بنابراین با توجه به اینکه تراکم دختران، دارد؛  ها ها آن ، بر هنجارها و قضاوتشهری تهران

و نیز شاغل در گروه الگوی فرازیستي بیشتر است و چنین  کرده لیتحصجوان، مجرد، 

ي و فرهنگي جامعه فرصت کمتر و ی جنسیتي، به لحاظ ساختار اجتماعها نگرشو  ها ارزش

پذیرش پاییني دارد؛ پس این دسته از دختران و زنان جامعه، به لحاظ هنجاری و نیز وجه 

و مقایسه  مرور به. چنانچه ندیآ يم حساب بهافراد  نیرتریپذ بیآسنظر زندگي روزمره از 

ه به ترتیب ک دهد يمی احساس هویت جنسیتي زنان، بنگریم نتایج نشان ها تیوضعانواع 

، 04/1افتخار به مادر شدن با میانگین  ،19/1حفظ و تداوم زندگي مشترک با میانگین 

، 50/1، ارزش و داشتن فرزند با میانگین 91/9اهمیت دادن به انجام امور منزل با میانگین 

و  91/9، شاغل شدن با میانگین 41/9ادامه تحصیل در مقاطع باالتر با میانگین اهمیت 

، به 59/9و تشکیل خانواده در بین دختران با میانگین ازدواج اهمیت داده به  تیدرنها

مواردی هستند که برای زنان و دختران دغدغه و بیش از سایر موارد مهم به  ازجملهترتیب 

جامعه شهری تهران حفظ و  متأهلدغدغه زنان  نیتر مهم. به عبارتي امروزه رسند يمنظر 

ر مقابل ازدواج کردن و تشکیل خانواده کمترین اهمیت را پایداری زندگي مشترک؛ و د

نداشتن فرصت برای انجام وظایف  گردد يمهمچنین مالحظه برای دختران مجرد دارد. 

امکان و برای زنان متأهل و نیز نداشتن  داشتن فرزند تیامکان و موقعهمسری، نداشتن 

بل شاغل شدن کمترین مسائل زنان و در مقا نیتر مهمبرای دختران  فرصت ازدواج

ی بیانگر تغییرات بطئي و کند در ا افته. چنین یدهد يمنشان  متأهلمحدودیت را برای زنان 

( و جك برم Festinger, 2021، یا به تعبیر فستینگر )باشد يمبین نگرش دختران و زنان 

(Brehm, 2001 ) ی و ها ارزشنوعي واکنش به هر آنچه تهدید در برابر تغییر در

 و هنجارهای ها ارزشی زنان تفسیر نمود؛ نوعي استقالل و آزادی در نگاه به ها نگرش

 در نظر گرفت. توان يمرسمي جامعه را 
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 تشکر و سپاسگزاری

، نکات دقیق شان یداورآقای دکتر حسین سراج زاده ناظر محترم که در مراحل مختلف از 

را ارائه نمودند، تشکر کنم. همچنین از سرکار خانم ملك محمدی و  شان يعلمو ارزشمند 

و  ها کمك خاطر بهسرکار خانم موسي نژاد از اداره بانوان شهرداری تهران 

این مطالعه در دو موج اول  سپاسگزارم.بسیار در طول انجام تحقیق یشان ها هماهنگي

جتماعي و فرهنگي شهرداری امور ا( با حمایت مالي معاونت 5911( و موج دوم )5914)

 انجام گردیده است. تهران

 تعارض منافع

 تعارض منافع وجود ندارد.
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