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بررسي سطح تبعيض بین دختران و پسران در خانواده
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چکیده
اعمال تبعیض در خانواده با سایر تحوالت ارزشی برابر گرایانه در جهان امروز در تعارض است و تبعیض جنسیتی
یگذارد.
درخانواده طی جامعه پذير کردن و نهادينه سازی هنجارها و فرهنگ رفتاری بر فرایند توسعه انساني اثرم 
پژوهش حاضر دو هدف را دنبال کرده است  :شناخت میزان تبعیض در خانواده میان دختر و پسر و شناخت اثرسطح
تبعیض در خانواده بر انتظارت والدین از ازدواج آینده دخترانشان  .تحقیق به کمیو روش تحقیق پیمایشی است و نمونه
ای شامل  0 50نفر از والدین ساکن در تهران که حداقل یک فرزند پسر و دختر دارند ،مورد مطالعه قرار گرفته اند .بر
اساس نتایج تحقیق  :میزان تبعیض در پنج مولفه ؛ بین دختر وپسر در درون خانواده درسطح کم ،ولی با ورود دختران به
جامعه میزان تبعیض افزایش مییابد .بین سطح تبعیض جنسیتی در خانواده و سن والدین ،شغل آنها ،در آمد خانواده،
طول عمر خانواده و تعداد فرزندان ر ابطه معنی دار وجود ندارد  .بین سطح تبعیض و تحصیالت مادر رابطه منفی و بین
سطح تبعیض و انتظارات والدین از ازدواج دختران رابطه معنی دار قوی و مثبت وجود دارد .هر چه تبعیض میان دختر و
پسر در خانواده کمتر میشود والدین به خصوص پدر انتظار برابری بیشتر میان دختر خود و داماد را دارند.
واژگان کلیدی :تبعیض جنسیتی ،جامعه پذیر کردن جنسیتی ،عمر خانواده ،انتظارات والدین
تاریخ دریافت1399 / 04 / 09 :

تاریخ پذیرش1399 /50/ 25 :

 -1استادیار رشته جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمیواحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
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مقدمه

یباشند
زنان و مردان هر دو از نظر زیست شناسی و پزشکی دارای وجوه مشترک نوع بشر یا انسان م 
و فقط تفاوت آنها از نظر زیستی تفاوت جنسی است ،اما در جوامع در حال توسعه برای این انسان
یها و
یهای مختلف و قواعد حقوقی مختلف وجود دارد ،که توانای 
دو نوع امکانات مختلف توانای 
يهاي مختلف بين زنان و مردان را به عوامل
یکند .در زمانهاي گذشته نابرابر 
رشد آنها را محدود م 
فيزيولوژ يكي نسبت مي دادند .اما با ظهور موج دوم فمنيسم دو واژه " جنس" و "جنسيت" از
كي ديگر تف كيك

تهاي بيولوژ كي
شدند .اصطالح جنس بر تفاو 

و فيز يكي ميان مردان و زنان

يهاي شخصي و رواني و تفاوتهاي اكتسابي
داللت دارد ،حال آنكه جنسيت ناظر بر ويژگ 
فرهنگي ،اجتماعي و روان شناختي ميان زنان و مردان مي باشد كه جامعه آن را تع يي ن مي كند.
(گيدنز ) :75 3 137 ،پسر يا دختر به دنيا آمدن،پيامد مهمي براي همه جنبههاي زندگي خواهد داشت.
مردانگي و زنانگي كه در طي جريان جامعه پذيري شكل مي گيرد منجر به تمايزات و تفاوتهاي
گوناگون بين زنان و مردان خواهد شد(گرت .)1 :9 9 37 ،درحالیکه جامعه ایرانی شرایط در حال
یگذراند .تحرک اجتماعی ،رشد تکنولوژی،
یکند ،خانواده نیزتحوالت جدی را م 
گذار را طی م 
گسترش زندگی شهری و جابه جایی بیشتر و ارتباطات گسترده رخ داده اما همچنان
عناصرکارکردی و ساختاری و ارزشی از خانواده گسترده خاص جامعه روستایی سعی در حفظ خود
دارد .تعارض میان واقعیت عینی (نوع زندگی شهری ،ارتباطات گسترده -جابه جائی مکانی) و
هنجارهای خانواده گسترده مانند :اقتدار پدر ،مداخلههای خانواده درانتخاب فرزندان ،اعمال قدرت
یباشد .عواملي مثل تحصيالت
وتفاوت گذاری میان دختر و پسر با زندگی امروزی هماهنگ نم 
زنان ،وضعيت اشتغال و نوع شغل زنان ،ميزان تحصيالت پدر و مادر ،وضعيت اشتغال مادر،
تحصيالت و نوع شغل و نيز درآمد شوهر را بر نگرش زنان بر نابرابري جنسيتي موثر دانسته اند.
(موحد .) 1384 ،در بررسي اثر مذهب بر نگرش به نقش جنسيتي در بين زنان آمر كي ا يي عرب تبار و
اعضاي كي

گروه قوي شامل مسيحيان و مسلمانان به پيش داوري رايج درباره زنان آمر كي ا يي عرب

تبار اشاره مي كند كه آنها را سنت گرايان اسالمي پيچيده در چادر و محصور در خانه تصور مي
شها و رفتارهاي زنان
كند  .با اين حال ،به اعتقاد او ،مطالعات تجربي اند يك  ،اثر اسالم را بر نگر 
آمر كي ا يي عرب تبار مستند ساخته است .همچنين اين تحليل نشان مي دهد كه در شكل دادن به
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نگرش به نقش جنسيتي ،مذهبي بودن و قوميت مهم تر از پيوندهاي آنها به عنوان مسلمان و مسيحي

است" (طالب.) 30 : 1383 ،

در جامعه ایران ،خانوادهها در گیر تعارض میان دو نسل هستند معموال فرزند دختر و پسر خود را با
امیدها و آرزوهای یکسان و برابر پرورش میدهند ولی زمان ازدواج فرزندان ،خانواده دچار نگرانی

یشود .والدین شرایط نا برابر هنجاری در زندگی
یو اضطراب برای ازدواج دختر خود م 
– سردرگم 

خانوادگی و قواعد رسم و رسومات محدود کننده زن را شاهد اند ،از ابتدای ازدواج به جهت یاری
یشوند و زندگی هسته ای جدید ایجاد شده سرشار از مالحظات
رساندن به دختر خود دچار بحران م 
یماند و
یگردد و استقالل عمل و نیز زندگی آرام فقط بشکل یک رویا باقی م 
خانواده پسر و دختر م 
یشود .بدین ترتیب شناخت سطح تبعیض ميان دختر و پسر در
در عمل جنگها و تضادها شروع م 

خانواده که دارای اثرات دو سویه "مثبت و منفی "است ،برای برنامه ریزی توسعه ای خانواده و پیش

گیری از انفجار خانواده مهم است .شناخت سطح تبعیض میان دختر و پسر خانواده و بررسی
یکند تا عوامل موثر بر آن شناخته شده وبتوان با تغییر برخی عوامل موثر
تغییرات ان کمک م 
راهکارهایی برای ایجاد حس عدالت و برابری بیشتر در خانواده ایجاد کرد و در اینجا آرامش و
صلح از خانواده به بیرون منتقل خواهد شد  .و زمینههای اجتماع توسعه یافته اینگونه فاهم
یگردد.از سوی با شناخت انتظارات والدین از ازدواج دختران و فاصله این انتظارات با واقعیات
م 
جامعه میتوان به عاملهای بی ثباتی خانواده رسید .با توجه به موارد فوق سوال اولیه و آغازین تحقيق
یپردازد که :در ایران چه میزان تبعیض میان دختران و پسران در خانواده انجام میگیرد؟ و
به این م 
یشود :الف -شناخت ميزان تبعیض میان
چه عواملی بر آن اثر دارند؟ در این تحقیق دو هدف دنبال م 
فرزند دختر و پسر در خانواده ،ب--شناخت اثر میزان تبعیض بین پسر و دختر بر انتظارات والدین از
ازدواج دخترشان .
مرور مطالعات داخلی و خارجی در مورد موضوع مورد بررسی نتایج زیر را به دست داده است .
مطالعه اي توسط فربر در قالب نظرخواهي از  113زوج در پيوريادي كاتور و  409زوج در پيوريادي
كاتور و  409زوج در ش كي اگو انجام شده است .محقق به تأثير اشتغال رنان در تغ يي ر هرم قدرت
خانواده پرداخته و نتيجه مي گيرد كه زناني كه در خارج از خانه كار مي كنند ،سهم بيشتري در
يهاي خانوادگي دارند .همچنين در مواردي چون پول خرج كردن ،اين كه پول چه
تصميم گير 
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كسي و در چه مواردي خرج شود زنان شاغل نظرات تع يي ن كننده اي داشته اند( .فربر 457 : 1982 ،و
 .) 479كول كي

در سال  9991بررسی روابط قدرت زندگي زناشو يي  ،منابع آن و ايدئولوژي نقش

جنسيتي را شناسا يي کرد .اين تحقيق تأثير مجموعه متنوعي از متغيرها شامل منابع ،مشاركت عاطفي
و عوامل پيش زمينه اي را بر سر روابط قدرت و وابستگي به همسر بررسي كرده است ..نتایج مي
گويد هر كدام از همسران كه منابع بيشتري در اختيار داشته باشند ،قدرت بيشتري خواهد داشت.
نظريه فرهنگي رومن به نقل از كول كي

بر اين باور است كه روابط قدرت زوجين تحت تأثير

هنجارهاي معطوف به نقش جنسيتي و منابع قابل دسترسي شكل مي گيرد( .كول كي

.)891 :9991 ،

كاتارد و همكارانش سال  ، 2005تأثير باورهاي قالبي جنسيتي دانش آموزان بر روي قضاوت و
حدس زني دانش آموزان در مورد نمرات شان را به صورت شبه آزمايشي و در دو مرحله انجام
دادند .هدف از اين مطالعه بررسي تأثير باورهاي قالبي جنسيتي دانش آموزان بر برآورد نمرات
درسي شان بود .دروس به دو حوزه هنري (حوزه زنانه) و رياضيات (حوزه مردانه) تقسيم شده بود.
نتايج مرحله نخست بدون دست كاري باورهاي قالبي جنسيتي نشان داد كه باورهاي قالبي جنسيتي
تأثير فراواني بر تخمين و قضاوت نمره درسي شان داشته ،به گونه اي كه دختران نمره رياضي خود
را بسيار كمتر از نمره واقعي خود پيش از اعالم نمره واقعي تخمين زده بودند .در حالي كه پسران
نمره خود را در درس هنر قبل از اعالم نمره واقعي كمتر از حد واقعي اعالم شده تخمين زده بودند.
در مرحله دوم ،با دست كاري باورهاي قالبي دانش آموزان نتايج متعادل تر شده بودند و نشان دهنده
تهاي افراد تأثير به سزا يي
اين موضوع بود كه باورهاي قالبي جنسيتي در ديدگاه و نگرشها و قضاو 
دارد( .كاتارد و ديگران .)1 :5 : 2005 ،هس و همكارانش سال  2000به بررسي باورهاي قالبي در
خصوص عواطف و احساسات مردان و زنان دست زده اند .ارتباط باورهاي قالبي در خصوص
احساسات را با رفتارهاي احساسي زنان و مردان بررسي شد .زنان در عمل احساسات منفي بيش از
مردان از خود نشان نداده اند( .هس و ديگران 936 : 2000 ،و .)016
تايمرز و همكارانش در سال  2003در هلند باورهاي رايج نسبت به رفتارهاي احساسي زنان و مردان
را با سه مطالعه جداگانه بررسی کردند .در مطالعه اول 081 ،نفر از پاسخ گويان باورهاي خود را
نسبت به رفتارهاي احساسي زن و مرد در طبقات چهارگانه تقسيم بندي كردند .اين چهار طبقه
عبارت اند از باورهاي تجويزي ،باورهاي توصيفي ،باورهاي كليشه اي و باورهاي غير كليشه اي.
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پاسخگويان بيشتر با باورهاي توصيفي موافق بودن ،نه با باورهاي تجويزي ،همچنان كه بيشتر با
باورهاي كليشه اي شده موافق بودند .به عالوه ،پاسخگويان بيشتر با باورهاي كليشه اي در مورد
رفتارهاي زنان موافق بودند تا باورها يي كه در مورد رفتار احساسي مردان وجود داشت .در مطالعه
دوم و سوم نيز اين نتايج همچنان تكرار شد (تايمرز و ديگران .) :41 3 200 ،وود و شرمن درباره
يهاي موجود در بين سفيد پوستان و سياه پوستان پرداخته اند،
وجود نابرابري نژادي ،به مطالعه نابرابر 
نتايج مطالعه نشان مي دهد كه تفاوت قابل توجهي بين اين دو قشر (سفيد پوستان و سياه پوستان) در
زمينه دارا بودن مشاغل اداري ،تصاحب پستهاي سياسي ،مسائل بهداشتي ،تحصيالت ،مسكن،
ميزان درآمد و  ...وجود دارد .وود و شرمن در تب يي ن اين نابرابري به وجود سدهاي مصنوعي (عقايد
قالبي) اشاره كرده اند( .وود ، 366 1 ،صص .)101- 108جان رابينز در مطالعه اي از بين رفتن تبعيض
شهاي گوناگون نشان
نژادي در جامعه آمر كي ا را رد كرده و معتقد است كه نتايج مطالعات و پژوه 
دهنده وجود تبعيض نژادي در زمينههاي اقتصادي ،فرهنگي ،آموزشي و شغلي است و نمي توان
يها يي را كتمان كرد ايشان به نقش مهم دولت در ناديده گرفتن چنين تبعيضي و نيز
چنين نابرابر 
لزوم دخالت دولت در ريشه كن كردن آن اشاره دارد( .رابينز.) 386 1 ،
سراج زاده و جواهري  1385در مطالعه اي ،برابري گرا يي جنسيتي در ميان دانشجويان ،به اثر
متغيرهاي زمينه اي و نگرشي بر برابري گرا يي جنسيتي پرداخته اند .يافتهها در  1522دانشجوي دختر
و پسر از  21دانشگاه سراسر كشور نشان داد دانشجویان ،برابري گرا يي جنسيتي بر اساس دو بعد
شهاي جديد
شهاي اجتماعي دارند ،و در حد قابل مالحظه اي به نگر 
شهاي خانگي و نق 
نق 
شهاي جنسي گرايش دارند .با وجود اين ،در برخي از زمينهها هنوز واجد
برابرگرا در تقسيم نق 
ديدگاههاي سنتي هستند .زنان بيش از مردان برابري گرا بودند .همچنين متغيرهاي پايگاه اقتصادي
اجتماعي ،توسعه يافتگي محل سكونت ،مداراي فكري ،و گرايش سياسي اصالح گرا با برابري
گرا يي جنسيتي رابطه مثبت ،و دينداري و محافظه كاري با آن رابطه منفي داشتند( .سراج زاده و

جواهري .) 3: 1385 ،علي امامي نصير محله سال  1383به "بررسي عوامل موثر بر ميزان قدرت زنان
در تصميم گيريهاي خانواده" نشان داد  :رابطه ميان درآمد ،ميزان تحصيالت ،ميزان اعتقاد به

يهاي خانواده معناداراست .اما
بهاي جنسيتي ،و تعداد فرزندان و قدرت زنان در تصميم گير 
قال 
ميان وضعيت اشتغال ،منزلت شغلي ،فاصله سني زوجين ،طول مدت ازدواج ،ميزان قدرت مادر
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پاسخگويان و ميزان عالقه شوهر به همسر و قدرت زنان در تصميم گيريهاي خانواده رابطه
معناداري يافت نشد( .امامي نصير محله اي.) 1383 ،احمدی و گروسی عوامل موثر بر نابرابري
جنسيتي ،به ويژه عوامل ايدئولوژ كي

و عقايد قالبي ،را در  286نفر از زنان متأهل ساكن شهر كرمان

و روستاهاي پيرامون آن بررسی کرد .در اين منطقه نابرابري جنسيتي به گونه اي محسوس وجود
دارد .مهم ترين عوامل موثر سطج تحصيالت مرد و زن ،سن زن و مرد ،محل سكونت ،تعداد اعضاي
خانواده ،جامعه پذيري جنسيتي ،ايفاي نقش جنسيتي ،ايدئولوژي جنسيتي ،عقايد قالبي جنسيتي و
است .بين متغيرهاي مستقل و وابسته رابطه معناداري وجود داشت .بيشتر زنان به عقايد قالبي كه زنان
را ضعيف ،وابسته ،ناتوان ،بي صالحيت ،احساساتي ،و غير منطقي مي داند باور دارند( .گروسي،
.)8313
تبعیض در اصطالح دانش جامعهشناسی ،موقیعتی است که افراد در برابر نقشهای یکسان از مزایای
مچنین حالتی که ویژگیها و معیارهای انتسابی مبنای توزیع
یشوند.ه 
اجتماعی نابرابر برخوردار م 
قدرت یا ثروت قرار گیرد؛ تبعیض نامیده میشود.در شرایط تبعیض فرصت تحرک اجتماعی
کسان برای افراد وجود ندارد و افراد در آموزش یا انتخاب شغل شرایط نابرابری دارند .از عواملی
ی 
یگزینی مکانی افراد جامعهاست.تبعیض نژادی،
یکند؛ جدای 
که به رشد تبعیض در جامعه کمک م 
تبعیض جنسی ،تبعیض مذهبی و تبعیض سنی از انواع رایج تبعیض هستند( .رفیع پور.) 1377 ،
«تبعیض متضمن هرگونه رفتاری است که بر دالیل و موجباتی از نوع طبیعی یا اجتماعی مبتنی باشد،
یهای فردی ارتباط دارد و نه با رفتار مشخص فرد».
دالیل و موجباتی که نه با استعدادها یا شایستگ 
(گولد و کولب .) ۲۱۲ : ۱۳۷۶ ،تبعیض ،عمل متفاوت و متمایز ساختن چیزهاست و معنای تفاوت
گها و نژادهای مختل را نیز
گذاشتن متعصبانه و غرض آلود بین مردم به خصوص مردمانی با رن 
یهایی که زنان را فرودستتر
میدهد .تبعیض جنسی یعنی اعمال و رفتار ،پیش داوریها و ایدئولوژ 
تهایی
یدانند .از نظر گیدنـز تبعیض به فعالی 
شتر از مردان و مردان را مسلط بر زنان م 
مارز 
وک
یشود که حق یک گروه را برای استفاده از فرصتهایی که در برابر دیگران گشودهاست
اطالق م 
یکند (گیدنـز .) ۲۶۴ : ۱۳۷ 4 ،تبعیض به طور کلی به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم
سلب م 
یشود .تبعیض مستقیم ،بیتوجهی یا کم توجهی و تفاوت در رفتار با عدهای در مقایسه با دیگران
م 
یافتد که تمایز در رفتار مستقیما و به وضوح ،منحصرا به دلیل
است .تبعیض مستقیم زمانی اتقاق م 
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یهای زنانه و مردانهای به وقوع بپیوندد که نمیتواند با بی طرفی
تفاوتهای مبتنی بر جنسیت و ویژگ 
توجیه شود (.رواسیان کاشی.)۹ : ۱۳۸ 7 ،
با توجه به كاركردهاي گسترده خانواده در سه سطح خرد ،ميانه ،كالن ،در ایران تغ يي رات و
تحوالت تكنولوژ يكي و نيز تغ يي ر ساختار اجتماعي رخ داده است ،طبق نظریه دورکیم خانواده
گسترده كاركردهاي خود را از دست داده و در حال گذار از مدل گسترده به سوی مدل جدید
یباشد .در این مسیر گذار تبعیض جنسیتی که یادگار و کلیشه دایمیدر زندگی
خاص ایران م 
اجتماعی است تغییر اندکی کرده ولی همانند سایرجوامع در حال گذار حضور تبعیض میان دختر و
پسر نمودی از این عدم هماهنگی میان تقسیم کار اقتصادی رخ داده با عدم تقسیم کار اجتماعی (رخ
نداده و یا ناقص) است .و با بهره گرفتن از نظریه تقسیم کار دورکیم در بررسی میزان تبعیض در
یتوان به میزان آنمیناشی از تحقق تقسیم کار اقتصادی و ناقص بوذن تقسیم کار اجتماعی
خانواده م 
مد نظر دورکیم در خانواده رسید .عوامل اجتماعی و فرهنگی که در طی جریان جامعه پذیری ،از
تهای
خانواده تا مدرسه ،همساالن ،نظام شغلی و ...در تحکیم و برجسته کردن هر چه بیشتر تفاو 
جنسیتی بین زنان و مردان و تبعیضات ناشی از آن علیه زنان تأثیر داشته اند و زنان و مردان را به
قلمروهای اجتماعی متفاوت سوق داده اند ،وقایع مهم زندگی افراد مثل کودکی ،همساالن ،ازدواج،
بچه داری ،خانه داری ،اشتغال و ....موجب ایجاد سرمایه اجتماعی جنسیتی و متفاوت شدن
ویژگیهای زنان و مردان و نوع و منبع حمایت دریافتی شان شده وزنان و مردان را از هم متفاوت
یسازد .این چرخه زندگی زنان و مردان و شرایط خاص زندگی زنان است که روابط آنها را
م 
یدهد( .کارتوسی)4 :4 00 2 ،
تحت تأثیر قرار م 
جامعه شناسي تا نيمه دوم قرن بيستم كمتر در تحليل مسائل و پديدههاي اجتماعي به عامل جنسيت
شهاي فمنیستی به ويژه در سالهاي  970 1به بعد و به كمك ايجاد
توجه مي كرد .ولي با رشد جنب 
تمايز ميان تفاوتهاي طبيعي(مذكر -مؤنث بودن) و نابرابريهاي جنسيتي (زن و مرد بودن) منابع نظري
و تجربي مهمي در مورد خانواده طرح گرديد .عليرغم تفاوتهاي ایدئولوژ كي

بين منابع فمنیستی ،راه

حل مورد توجه آنها براي حل تضاد درون خانواده ،در چارچوب ديدگاههاي معمول جامعه شناسي
قرار مي گيرد .اما در این تحقیق با توجه به فضای عینی و ملموس جامعه ایران از نظریات سطح خرد
و میانه در جامعه شناسی وبر و دورکیم و مارکس و نیز کنش متقابل نمادی در حوزه عام جامعه
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شناسی بهره گرفته شد و نظریات فمنیستی کاربردی پیدا نکرد .با رشد آگاهي زنان و دختران از
شرايط خود ،و شناخت بيشتر و آگاهي براي تغ يي ر موقعيت ،نحوه عمل زنان تغ يي ر يافته و ميزان
یکند و افزايش مي يابد .در اینجا با شاغل شدن
استقالل عمل و آزاد اندیشی و حرمت به زن تغییر م 
زن و کسب در آمد بیشتر توسط زن و نیز وقتی طبقه اجتماعی و تحصیالت زن و حتی سن او باال تر
یشود و این پدیده در خانه سبب تغییررفتار
تها و عرف روبرو م 
یرود ،و مرد با واقعیتی خالف سن 
م 
یشود .پس میان متغییرهای زمینه ای والدین
اعضای خانواده با زن و دختر و کمتر شدن تبعیض م 
مانند سن ،شغل ،تحصیالت ،قومیت ،و...و میزان تبعیض گذاری او میان فرزند دختر و پسردر خانه
رابطه وجود دارد .بعضي صاحب نظران اجتماعي منشأ تفاوتهاي روان شناختي بين دو جنس را
شهاي جنسيتي و
مسائل و انتظارات اجتماعي و فرهنگي مي دانند و معتقد هستند اين انتظارات نق 
رفتاري متفاوتي را براي دو جنس به دنبال دارد( .بم.) 162 - 155 : 1974 ،
شهاي جنسيتي مي پردازد ،او استدالل مي
بم در چارچوب نظريه طرح واره جنسيتي به تحول نق 
كند نقش پذيري جنسيتي به واسطه فرآيند يادگيري تدريجي تش يك ل و طرح وارههاي جنسيتي اتفاق
مي افتد .وي نقش مهمي براي فرهنگش در تش يك ل طرح وارههاي جنسيتي قائل است از سویی دیگر
یگیرد .طبق نظر بوردیوسرمايه
انتظارات متاثر از جایگاه و نقش فرد و سرمایه اجتماعی او شکل م 
نمادي نوع ديگري از سرمايه است كه معمو ًالًال به صورت قدرت و منزلت به نمايش در مي آيد .در
مورد سرمايه نمادي ،بورديو بيشتر بر قدرت كه عامل تع يي ن كننده اي در تب يي ن جايگاه فرد درون
سلسله مراتب اجتماعي است تآ يك د مي ورزد (به نقل از گروسي .) 20 1 :8313 ،سرمايه نمادين
حاصل بازشناسي مشروعيت موضع كسي است كه آن را در اختيار دارد .ريشه معنا يي سرمايه نمادين

را كه عبارت است از "قدرت تسلط غالب به شرط قبول مغلوب" مي توان در كي

واقعيت انسان

شناختي پيدا كرد :شخص مسلط قدرت خود را از بازشناسي بي چون و چراي كسي مي گيرد كه
تسلط وي را مشروعًاًا پذيرفته باشد .سرمايه نمادين به اشكالي از تسلط ميدان مي دهد كه وابستگي
ايجاد كند ،وابستگي به كساني كه سرمايه اجازه تسلط را به آنها داده است( .شوپره.) 102 : 1385 ،
تها نقش دارد .خشونت نمادين به معناي
در ديدگاه بورديو ،خشونت نمادين در ساختن واقعي 
تحميل نظامهاي نمادها و معناها (يعني فرهنگ) به گروهها و طبقات است ،به نحوي كه اين نظامها
به صورت نظامها يي مشروع تجربه شوند( .جن يك نز .) 163 : 1385 ،خشونت نمادين در حوزه جنسيتي
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به طبقه مسلط اين امكان را مي دهد كه با تعريف واقعيت به دلخواه خود ،كه بورديو آن را "اختيار

نمادين" مي نامد ،پيوند نظام نمادين و عاليق قدرت را پنهان نگه دارد .خشونت نمادين هميشه مبتني
بر باورهاي جنسيتي است كه گونه اي حمايت براي نظام مسلط اجتماعي فراهم مي كند.مفهوم
عادت واره ،در ديدگاه بورديو ،نوعي آمادگي عملي ،آموختگي ضمني و فراست است .عادت واره
نوعي تربيت يافتگي اجتماعي از نوع ذوق و سليقه است ،كه به عامالن اجتماعي اين امكان را مي
شها ،روشها و ديگر امور حوزه (ميدان) خاص خود
تها ،ارز 
دهد كه روح قواعد ،آداب ،جه 
(ميدان علمي ،اقتصادي ،ورزشي ،هنري ،سياسي و ) ...را دريابند ،و درون آن پذيرفته شوند ،جا
بيفتند و منشأ اثر شوند (بورديو.)61 :8310 ،
والدین در ایران بر اساس نوع برخوردی و الگوهای تربیتی که در خانواده با فرزندان دارند انتظار
دارند که فرزندشان همان اصول ارزشی و رفتاری را در بزرگ سالی نشان دهد تا زحمات آنان هدر
یکنند و برای دختران خود به تساوی رفتار کرده اند و
نرود .در حالی که درجامعه امروزی زندگی م 
او را در ناز ونعمت بزرگ کرده اند ،انتظار دارند که دامادشان قدر زحمات آنها را دانسته و با دختر
شهای جدید را برای دختران پذیرفته اند در واقع
آنان به حرمت و احترام رفتار کند .این والدین نق 
یکنند و انتظارات جدیدی هم از رفتار جامعه با دختران دارند.
شها را درونی کرده و اجرا م 
آ ن نق 
آنان روابط برابرانه تری با دخترو پسر خود بر قرار کرده و در پی آن برای ازدواج آنها نیز انتظارات
و توقعات جدیدی از آینده و روابط خانوادگی دختران خود دارند .این والدین حقوق بیشتری برای
یتوان گفت :هرچه پدر تبعیض کمتری میان
دختر خود نسبت به دوره ازدواج خود قائل هستند .م 
فرزند دختر و پسر خود قائل باشد بیشتر به سمت انتظارات برابری خواهانه در ازدواج دختر خود
گرایش دارد .دختران همانند پسران برای پدر نقش عزیز و جگر گوشه را دارند و پدر و مادر مایل
یگوید و قلدری
نیستند که دست پروده در ناز و نعمت بزرگ شده خود را به کسی بدهند که زور م 
کرده و تنبیه و کتک بزند و یا از خانه بیرون کند این رفتارهای سنتی مردانه در زندگی خانوادگی
نسل امروز به فراوانی دیده شده و عامل جدایی و طالق و حمایت والدین از فرزند دختر خود است.
یگیرد .اما
این روابط غلط در متن سنت و فرهنگ خانواده وجود دارد و از مرد ساالری ریشه م 
امروز عامل اصلی انزجار والدین از داماد است .لذا این مدل از تربیت برابرانه تبعیض در درون
خانواده نسل جدید را بر نمیتابد و انتظارات والدین از ازدواج دختر خود به شدت متاثر از میزان
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یتوان گفت
انرژی و محبت و رفتار عادالنه ای است که والدین به دختر در کودکی داده اند .پی م 
هر چه دختر بدون تبعیض و با اصول برابری بیشتری پرورش یافته باشد والدین او انتظارات عدالت
بیشتری از ازدواج او دارند .پس میان میزان تبعیض بین دختر و پسر در خانواده با نوع انتظارات
والدین از ازدواج دختر رابطه وجود دارد. .
روش شناسی

در این تحقيق از روش " كمي و تکنیک پیمایش استفاده شده و ابتدا به کمک مطالعات نظری،
چارچوب نظری تدوین و فرضیات طرح گردید ،با استفاده از پرسشنامه از جامعه آماری 0 50 ,تن از
والدین که دارای حداقل یک پسر ویک دختر (ازدواج نکرده) هستند ،پرسشگری انجام شد .روش
نمونه گیری احتمالی طبقهبندی شده که از میان مناطق  11گانه تهران ( از  22منطقه به صورت رندوم
 11منطقه انتخاب و سپس از هر منطقه به صورت رندوم تعدادی ناحیه انتخاب شد و در نواحی به
صورت رندوم با کمک جدول اعداد تصادفی به سراغ تعدادی محله و خیابان رفته و و پرسشگری
شد .به منظور توصیف دادهها از جداول فراوانی ،درصد ،میانگین نمرات و در بخش آمار استنباطی
توسط نرم افزار  Spssاز آزمون کای اسکویر برای فرضيههاي داراي متغیرهای رتبه ای و اسمی ،و
آزمون رگرسیون برای سایر متغییرها استفاده شد.
فرضیههای تحقیق به شرح زیر هستند:
• احتماال میان سن مادر و پدر با میزان تبعیض گذاری او میان فرزند دختر و پسردر خانه رابطه
وجود دارد.
• احتماال میان شغل مادر و پدر با میزان تبعیض گذاری او میان فرزند دختر و پسر در خانه رابطه
وجود دارد.
• احتماال میان طول عمر خانواده فرد و میزان تبعیض گذاری او میان فرزند دختر و پسر در خانه
رابطه وجود دارد.
• احتماال میان تحصیالت مادر و پدر میزان تبعیض گذاری او میان فرزند دختر و پسر در خانه رابطه
وجود دارد.
• احتماال میان درامد و میزان تبعیض گذاری او میان فرزند دختر و پسر در خانه رابطه وجود دارد.
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• احتماال بین میزان تبعیض گذاری والدین (میان فرزند دختر و پسر در خانه ) و سطح انتظارات
آنان از ازدواج فرزند دختر خود رابطه وجود دارد.
مدل نظری پژوهش

تعریف نظری تبعیض جنسیتی :برخي نابرابري جنسيتي را نابرابري زن و مرد در امكانات موجود
دانسته اند( .ساروخانی ، 370 1 ،ص  ) 673و برخي ديگر ،هر گونه رفتار ،سياست ،زبان و ديگر
شها يي را كه نشان دهنده ديدگاه ثابت ،فراگير و نهادينه شده اعضاي جامعه نسبت به زنان به
كن 
عنوان موجوداتي فرودست باشد ،به معناي نابرابري جنسيتي دانسته اند (اعزازی ،8310 ،ص .)6در
تعريف ديگري ،نابرابري جنسيتي عبارت است از برخورد يا عملي كه بر اساس جنسيت افراد به
تحقير ،طرد ،خوار شمردن و كليشه بندي آنان مي پردازند( .شادلو ، 380 1 ،ص  .)112با توجه به
حوزههای اصلی ارتباط میان والدین و فرزندان بر اساس کارکردهای اصلی خانواده  :ازادی عمل و
استقالل ،اهمیت و الویت روزانه دادن ،تسهیالت کلی دادن ،حمایت مالی ،یاد دهی امور منزل و
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انجام کارهای یومیه در پنج مولفه تبعیض در قالب تفاوت گذاری میان فرزندان دختر و پسر دیده
یشود .مولفههای تبعیض در دو فضای بیرون و درون خانه مطرح هستند.
م 
تعریف عملیا تی تبعیض جنسیتی  :تبعیض به شکل تفاوت گذاری میان فرزند دختر و پسر در
یباشد .مجموعه این سازه به
خانواده در پنج مولفه زیر طرح شد و هر مولفه دارای چندین پرسش م 
شکل طیف پنج جوابی مورد بررسی قرار گرفت.

آزادی عمل استقالل در جامعه
رفتن به پارک و کوچه و بیرون
رفتن به رستوران
سفر به شهری دیگر
شروع به غذا خوردن
اهمیت و الویت روزانه ا نتخاب کانالهای تلوزیون
تبعیض بین دختر و پسر در خانه
الویت استفاده از ترد میل یا کامپیوتر
اتاق بزرگتر در خانه
تسهیالت کلی دادن استفاده از اتومبیل
مهمانی دادی در خانه
حمایت مالی کردن پول توجیبی
سهای آموزشی هنری
کال 
سرمایه اولیه کسب و کار دادن
انجام کارهای یومیه در خانه

تعریفنظری انتظارات والدین از ازدواج دختر  :انتظارات والدین ازازدواج دختر براساس تجارب
اجتماعی آنان درزندگی خانوادگی خود و اطرافیان ،و طی تجربه استفاده از تکنولوژی ارتباطات
گها و جوامع شکل میگیرد ودر واقع براورد
جدید و گستردگی رسانهها و اگاهی از سایر فرهن 
خانواده از شرایط مطلوب دخترشان در زمینه اشتغال ،ازادی عمل انتخاب رشته تحصیلی ،مسکن،
طالق و ارث میباشد( .اعزازی ،8310 ،ص.) 145 - 20 1
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تعریفعملیاتی انتظارات والدین ازازدواج دختر :درشش مولفه میزان انتظارات والدین ازازدواج
دخترشان بررسی و برای هرمولفه پاسخها در پنجگزینه ازبسیارکم تا بسیارزیاد دستهبندی شدند:
ضرورت اشتغال قبل ازدواج برای دختر ،اجازه اشتغال دختر بعد ازدواج ،اجازه ادامه تحصیل ،اجازه
انتخاب محل سکونت ،حق جدا شدن و طالق ،حق ارث برابر با پسر از پدر
یافتههای تحقیق

براساس تعریف عملیا تی تبعیض میان دختر و پسر دارای پنج بعد اصلی است هرکدام ازاین ابعاد
یباشند که
یشود .هریک ازاین مولفهها دارای چندین پرسش مربوطه م 
خود به چند مولفه تقسیم م 
در زیر مالحظه میکنید و مجموعه این سازه به شکل طیف پنج جوابی مورد بررسی قرارگرفتهاست.
جدول  1توزیع فراوانی میزان تبعیض بین دختر و پسر از دیدگاه والدین

میزان تبعیض کل بین دختر و پسر در خانه

انواع گزینهها
بسیار کم،
کم،
متوسط،
زیاد،
بسیار زیاد
جمع کل

فراوانی
81

درصد

درصد فراوانی تجمعی

16.2

16.2

137

27.5

43.7

150

30.1

73.7

92

18.4

92.2

39

7.8

100.0

499

100.0

بیشترین فراوانی سطح تبعیض متعلق به گزینه متوسط است .در 30درصد که یک سوم از پدران یا
خانوادهها میشوند ،به طور متوسط اعمال تبعیض وجود دارد .کمترین فراوانی را تبعیض زیاد دارد
یتوان گفت که فقط در  26درصد
.نکته جالب اینکه با جمعبندی مقادیر باالی سطح متوسط م 
خانوادهها مقدار زیاد و بسیار زیاد تبعیض بین دختر و پسر وجود دارد  .و در  47درصد خانوادهها
سطح تبعیض کم و بسیار کم است .با کمک آزمون من وایت نی مشخص شد که تفاوت معنی
خهای مادران و پدران به سواالت تبعیض میان دختر و پسر در خانه وجود دارد .
داری میان پاس 
میزا ن تبعیض در خانواده بین دختر و پسر

مقادیر

آزمون من وایت نی Mann-Whitney U

22878.000

آزمون ویل کا کسون Wilcoxon W
آزمون زی

Z

سطح معنی داری

61659.000
-4.907
.000

پدران بیشتر از مادران تبعیض را در خانه گزارش کرده اند .در طرح تحقیقی مربوطه بررسی رابطه
میان پدر ساالری موجود در خانه با میزان تبعیض نتایج نشان داد که هر چه پدرساالری درخانه بیشتر
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یشود( جدول  31 -4در طرح پژوهشی مربوطه ) و این خود
باشد تبعیض میان دختر و پسر نیز بیشتر م 
یباشد .پدران بیشتر از مادران بین دختر و پسر خود
معرف تفاوت عمل کرد پدر و مادر در خانه م 
یگذارند.
فرق م 

جدول  2فراوانی میزان تبعیض بین دختر و پسر از دیدگاه مادر خانواده برحسب نوع رفتار والدین با دختر و
پسر در خانه

مادر

انواع گزینهها

میزان تبعیض بین دختر و پسر در خانه

بسیار کم،
کم،
متوسط،
زیاد،
بسیار زیاد
جمع کل

فراوانی
62

درصد

درصد فراوانی تجمعی

22.3

22.3

79

28.4

50.7

77

27.7

78.4

44

15.8

94.2

16

5.8

278

100.0

100.0

یکنید بیشترین فراوانی
در اینجا ازدید مادران میزان تبعیض مطرح شده است .همانطور که مالحظه م 
متعلق به گزینه کم است و در مجموع  05درصد مادران کم و بسیارکم بین دخترو پسرخود تبعیض
یگذارد پس
یدهد و مادر کمتر تبعیض م 
میبینند که این دیدگاه دقیقا عملکرد مادر را نشان م 
کمترهم گزارش میکند .فقط  21درصد مادران زیاد و بسیار زیاد تبعیض درخانه میان دختر و پسر
یدهد ازنظرمادران میزان تبعیض اعمالی درخانه کمترازمیزان تبعیض
یبینند .این آمار نشان م 
خود م 
یگذارند و چون
کل است به بیان دیگرمادران کمتر از پدران در خانه بین دختر و پسر خود فرق م 
یکنند.
خود قربانی تبعیض پدر ساالری در خانه هستند پس این فشار را روی دختر خود کمتر م 

جدول 3فراوانی میزان تبعیض بین دختر و پسر از دیدگاه پدردر خانواده برحسب نوع رفتار والدین با آنها
پ در

انواع گزینهها

میزان تبعیض بین دختر و پسر در خانه

بسیار کم،
کم،
متوسط،
زیاد،
بسیار زیاد
جمع کل

فراوانی
19

درصد
8.6

درصد فراوانی تجمعی
8.6

58

26.2

34.8

73

33.0

67.9

48

21.7

89.6

23

10.4

221

100.0

100.0

در اینجا از دید پدران میزان تبعیض (تفاوت گذاری) میان دختر و پسر مطرح شده است .همانطور
یدهد از
یکنید بیشترین فراوانی  33.0درصد متعلق به گزینه متوسط است که نشان م 
که مالحظه م 
نظر پدران میزان تبعیض اعمالی در خانه بیشتر به سمت متوسط است .اما نظرات در مقایسه با جدول
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کل تبعیض به سمت زیاد و بسیار زیاد حرکت کرده است .به این مفهوم که میزان تبعیض زیاد
یکنند و مقادیر آن بیشتر از جدول کل شده است .در این مرحله به
وبسیار زیاد را پدران اعمال م 
یپردازیم.
بررسی فراوانی تک تک سوالت تبعیض م 

جدول  4فراوانی میزان تبعیض بین دختر و پسر در خانواده برحسب مولفههای اصلی تبعیض
تبعیض کم

میزان تبعیض بین دختر و پسر در خانه

آزادیعمل استقالل درجامعه

تبعیض زیاد

تبعیض متوسط
گاهی

پسرم

بیشتر پسرم خیلی کم

دختر و پسرم مثل

اغلب

هم

دخترم

دخترم

درصد فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی

ر رفتن به پارک و کوچه و

بیرون

35

رستوران رفتن بیرون غذا خوردن
سفر کوتاه با دوستان

76 1

30
26

150

37
30

148

281

19

00 1

41.7
37.3
46

209
209
231

27.5
27.5
26.9

138
138
135

031

34

171

36

182

50.5

253

30.3
30
26.5

152
152
133

اهمیت و الویت روزانه دادن
شروع به غذا خوردن
ا نتخاب کانالهای تلوزیون
الویت استفاده از تردمیل یا کامپیوتر
تسهیالت کلی دادن
اتاق بزرگتر و نور گیرتر در خانه
استفاده از اتومبیل

57
19.6
51.7

286
98
259

23.6
32
26.3

118
161
132

19
47.8
21.6

95
240
108

مهمانی دادن در خانه
حمایت مالی کردن
پول توجیبی بیشترگرفتن
سهای آموزشی و زبان
کال 
سرمایه اولیه کسب و کار دادن
خرید کادو و وسایل درسی گران
یاد دهی امور منزل وانجام کارهای یومیه در خانه

52.9
66.9
22.8
60.7

19.6

265
335
114
303

98

23
18
21.4
22.2

32

115
90
107
111

161

23.8
14.8
55.5
17

47.8

119
74
278
85

240

انجام دادن كارهاي خانه و نظافت و شستشو و گرد گيري

درمولفه آزادی عمل و استقالل در جامعه بیشترین فراوانی متعلق به تبعیض کم است این مولفه خود
شامل سه پرسش است که به پارک رفتن و کوچه و خیابان گشتن بیشترین فراوانی در مقدار تبعیض
یباشد و دررستوران رفتن و بیرون غذا خوردن جامعه وخانوادهها پذیرای حضور دختران
کم م 
هستند و مقدار تبعیض کم است .ولی در سفر کوتاه و با دوستان بیشترین فراوانی در تبعیض زیاد
است .به این معنا که در خانوادهها به دختران بسیار کمتر از پسران اجازه سفر رفتن با دوستان به
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شهرهای دیگر داده میشود .درمولفه اهمیت و اولویت روزانه  :در همه موارد تبعیض کم است .در
یباشد .انتخاب کانالهای تلوزیون و
شروع به غذا خوردن کردن بیشترین فراوانی در تبعیض کم م 
اقتدار در استفاده از وسایل سرگرم کننده در خانوادهها مقدار تبعیض کم است .الویت استفاده از ترد
میل و کامپیوترهم بیشترین فراوانی در تبعیض کم است .به این معنا که در خانوادهها به دختران و
یشود .درمولفه تسهیالت کلی دادن تبعیض کم است.
پسران اجازه یکسان استفاده از امکانات داده م 
این مولفه خود شامل سه پرسش است :که در انتخاب اتاق پر نور و بزرگ تر مقدار تبعیض کم و در
مهمانی دادن در خانه هم بیشترین فراوانی در تبعیض کم است .به طور کل خانوادهها به دختران و
پسران اجازه یکسان داده میشود .اما در استفاده از اتومبیل تبعیض زیاد است .درمولفه حمایت مالی
سهای
کردن تبعیض کم است .در کل خانوادهها ،سهم دختران از پول توجیبی گرفتن و به کال 
مختلف آموزشی و هنری رفتن ،و خرید کادو و سایل درسی در خانه ،دختروپسران یکسان است .در
چهار پرسش این مولفه :در پول تو جیبی از والدین گرفتن دخترها و پسرها یکسان بوده و در  52در
صد خانوادهها فرقی بین دختر و پسر در میزان پول تو جیبی نیست .استفاده از کالسهای آموزشی و
زبا ن انگلیسی یاد گرفتن نیز دختر و پسر یکسان اند .اما در گرفتن سرمایه اولیه برای کسب و کار
تبعیض زیاد است و پسران بسیار بیشتر از دختران از سرمایه پدر برای کار و درآمد زایی استفاده
یکنند .در خرید کادو نیز یکسانی بین دختر و پسر وجود دارد .درکالس زبان و آموزشی بیشترین
م 
یشود .ودرکسب سرمایه باالترین مقدار تبعیض بین دختر و پیر دیده
برابری میان دختر و پسر دیده م 
یشود.
یشود .در مولفه یاد دهی امور منزل وانجام کارهای یومیه خانه تبعیض زیاد دیده م 
م 
متغییر اصلی دیگر تحقیق به عنوان متییر وابسته سطح انتظارات والدین از ازدواج دختر است که
توسط  6مولفه عملیاتی شد.

جدول  5فراوانی میزان انتظارات والدین(مادر و پدر هردو) ازازدواج دخترخود

انتظارات والدین ازازدواج دخترخود

انواع گزینهها

درصد فروانی تجمعی

درصد فروانی تجمعی

فراوانی

درصد

کم،

70

14

14

متوسط،

250

05

64

86

زیاد،

76 1

36

00 1

36

جمع کل

994

00 1

00 1

یشوند ،انتظارات والدین از ازدواج دختر
از کل پاسخگویان در 05درصد که نیمیاز خانوادهها م 
خود جدید تر شده و با عرف قدیم و توقعات سنتی فاصله گرفته است .انتظارات کم ازازدواج دختر
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خود را فقط  14درصد از والدین دارند 86 .درصد از والدین انتظارات متوسط و زیاد از ازدواج
دختران خود دارند .در این مولفه ما شاهد تحول عجیب نظرات والدین در مورد ازدواج دخترانشان
هستیم در  36در صد والدین یعنی بیش از یک سوم خانوادهها انتظارات زیاد از ازدواج دختر وجود
دارد بدین معنی که از بی اهمیتی جامعه به اشتغال زن حرف میزنند ،انتظار شغل برای دختران خود را
دارند ،حق کار کردن پس از ازدواج برای دختر خود قایل هستند ،حق درس خواندن در خانه شوهر
و حتی اگر همسر دختر اشکال تراشی کرد حق جدا شدن دختر خود را و حتی پدر برای دختر خود
حقارث برابر با پسر خود را قائل است.
انتظارات والدین برای ازدواج دخترشان idaltot
آزمون من وایت نی 24773.000 Mann-Whitney U
49304.000

آزمون ویل کا کسون Wilcoxon W
آزمون زی Z

-3.737
.000

sig

سطح معنی داری

آزمون من وایت نی مشخص کرد ،تفاوت معنی داری میان نظرات مادران و پدران از انتظاراتشان
برای ازداوج دخترشان وجود دارد .مقایسه میان انتظارات پدران و مادران هم انجام شد .

جدول  6مقایسه تفاوت انتظارات مادران و پدران ازازدواج دخترخود در خانوادهها ی مورد بررسی در تهر ان
فراوانی پدران درصد
40

18

115

52

66

30

212

100

انتطارا ت از ازدواج دخترخود
کم،

فراوانی ماادران د رصد
30

01

متوسط،

531

48.6

زیاد،

311

40.6

جمع کل

278

00 1

در بیشترمادران و پدران متوسط خواهاناجازه اشتغال قبل ازدواج به دختر ،اجازه شغل داشتن بعد
ازدواج ،اجازه ادامه تحصیل ،اجازه انتخاب محل سکونت ،حق جدا شدن و طالق ،حق ارث برابر با
پسر از پدرهستند .تفاوت در سطح کم و زیاد در نظرات مادر و پدر وجود دارد .به طوریکه18 :
درصد پدران و  01درصد مادران انتظار کم دارند .در حالیکه  30درصد پدران انتظارات زیاد دارند
اما  40درصد مادران انتظارات زیاد دارند  .به واقع مادران رویای زندگی آزادانه تری برای فرزند
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خود دارند .این نتایج ریشه درنوع زندگی و جامعه پذیری این دو گروه (زن و مرد )دارد .مردان
آزادانه تر در اجتماع درارتباط متقابل با سطوح خرد و میانه و کالن قرار دارند و نهادهای مختلف
یکند و الیههای مختلف اجتماعی و انسانی از
اجتماعی برای آنان تسهیالت و امکانات را مهیا م 
جنس آنهاست .پدر درک مستقیمیاز تبعیض جنسیتی ندارد .حالیکه زنان که خود تجربه تلخ سو
گیری و محدودیت در همه عرصههای ارتباطی با جامعه را دارند .انتظارات مادران بیشترازمیزان
انتظارات کل است .از سویی دیگرمادران میزان تبعیض گری کمتری نسبت به پدر دارند .در واقع
مادر با تجربه فضای خانه و تحت تبعیض بودن ،درک تلخ از تبعیض دارد .لذا مادر انتظارات و
ارزوی ازادی عمل بیشتری برای دختر خود دارد .در حالیکه پدر در خانه مزه تبعیض را نچشیده
یفهمد .گرسنه از سیر خبر ندارد .پس در مادران
است وفقط تبعیض جنسیتی را در سطح ذهنی م 
توقعات محکم تر و جدی و برابر خواهانه تر برای فرزند دختر وجود دارد .به دلیل اهمیت این متغیر
یکنید و مقابسه میان والدین هم در ذیل امده است.
تک تک سواالت آن را مالحظه م 

جدول  7فراوانی میزان انتظارات والدین ازازدواج دخترخودبرحسب مولفههای اصلی آن

انتظارات والدین ازازدواج دخترخود

درخواست برابری کم،

درخواست برابری متوسط،

درخواست برابری زیاد

مادر پدر

مادر پدر

مادر پدر

 -1ضرورت اشتغال قبل ازدواج برای دختر

20

.7 12

62.0

62.9

7.6 1

15.4

-2اجازه اشتغال دختربعد ازدواج
 -3اجازه ادامه تحصیل

37.6

28.1

43.4

48.4

8.6 1

23.5

57.9

48

1 0. 1

19.9

.9 13

.7 13

 4اجازه انتخاب محل سکونت

18.3

18.4

68.3

0 57.

13.3

23.3

64.4

.1 15

25.2

29.9

10.4

19

49.3

54

27.3

33.5

4 3. 2

24

 -5حق جدا شدن و طالق
-6حق ارث برابر با پسر از پدر

از بین همه گزینهها مهمترین تفاوت نظرات در حق طالق است .کمترین فراوانی متعلق به  01درصد
یدانند و بیشترین فراوانی را نیز مادرانی دارند که
مادران است که حق طالق را زیاد حق دخترشان م 
حق طالق را برای دخترشان نمیخواهند و مایلند دخترشان به زور هم شده زند گی کند .این
واقعیت پنهان در عرصه تبعیض قانونی طالق در جامعه است .بیشترین فراوانی با والدینی است که
حق طالق را برای دخترشان نمیخواهند .با وجودی که دختران حقی برای طالق در جامعه ندارند
اما والدین کمیحق طالق را خواسته اند .ومتوسط والدین معتقدند که در صورت کارد به استخوان
رسیدن دخترشان بهتر است با بخشیدن مهر به شوهر طالق بگیرد  .بیشترین تفاوت نظر میان پدر و
مادرها در و زمینه ارث است که مادرها  23درصد ارث برابر را بین دختر و پسر میخواهند و.لی
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پدرها دو برابر مادران مایل به برابری ارث هستند و این نگاه جدید پدران به تبعیض میزاث بری مولد
یتوان گفت که
تحوالت عمیق عرفی در اینده است .در مقایسه کلی تفاوت نگاه مادران با پدران م 
کال :در حق ارث و حق طالق و انتخاب محل سکونت ،پدران بسیار پیشتاز تر از مادران خواهان حق
یها هستند  .اما در حق ادامه تحصیل و
برابری زیاد به دختران هستند  .مادران کمتر خواهان این برابر 
اشتغال بعد و قبل ازدواج پدر و مادرنظرات همسو تری دارند .
در توصیف متغیرهای زمینه ای  :درشغل مادر نیزبیشترین فراوانی متعلق به رده پنجم است 64 .درصد
مادران شغل :معلمی ،کارمند عادی ،منشی ،مستخدمین دیپلم در بخش خصوصی و دولتی ،کارکنان
ماهر شیالت و کشاورزی ،تکنسینهای معمولی در بیمارستانها ،و  ..را دارند .بیشترین فراوانی متعلق
به پدرانی است که دارای مشاغل رده ششم (درتعداد 312خانواده که شامل  44.7درصد ) افراد
صاحب حرفه مهارت ولی بدون مکان :آرایشگر ،نقاش ساختمان ،کبابی ،نجار و جوشکار ،بنا و....
فروشنده ،راننده ....هستند .تقریبا نیمیاز پدران یا خانوادهها مورد بررسی پدران شغل رده متوسط
پایین اجتماعی دارند .از کل پاسخگویان در تعداد  35خانواده زن خانه دار و یا مشاغل بهیاری و
یرسد که تعداد
کارگر نظافت منازل و  ..را دارد .با توجه به وجود نمونه در سطح تهران به نظر م 
فراوان زن شاغل و کم شدن زنان خانه دار نشان از بروز یک واقعیت دیگر دارد که باید جدی
گرفته شود .

جدول 8جدول فراوانی متغییرهای زمینه ای سن وشغل وتحصیالت درامد و عمر خانواده در والدین مورد
بررسی

متغییرهای زمینه

حداکثر فراوانی درصد

حداقل فراوانی درصد

ای
سن مادر

 20تا  30سال

نفر %48 228

 50سال و باالتر

 9نفر %1.8

سن پدر

 40تا  50سال

 241نفر %50

 20تا  30سال

 16نفر %3.4

تحصیالت پدر

فوق دیپلم

 228نفر %45

دکتری

 6نفر %1.8

تحصیالت مادر

فوق دیپلم

نفر

شغل پدر

رده  : 6افراد صاحب حرفه مهارت ولی بدون

229

سیکل

 15نفر % 3.2

%2 8. 4
مکان :آرایشگر
شغل مادر

معلمین ،کارمندان عادی ،بازنشستهها،

در امد

پانصد هزار تومان تا یک ملیون تومان

312

نفب

مدیران رده باال وزارت خانهها و

 2نفر % 4.

مشاغل عالی رتبه در سطح وزارت و

 1نفر 2.

% 44.7
70 1

نفر

% 38.4
253
% .3 15

نمایندگی مجلس
نفر

یک ملیون پانصد تا دو ملیون تومان

درصد
 36نفر % 7.3
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عمر خانواده

01تا  20سال

 30تا  40سال

بیشترین میزان فراوانی عمر خانواده مربوط به پاسخ گویانی است که از عمر خانواده آنان  30تا 40
یباشد .بیشترین فراوانی متعلق
یگذرد و کمترین فراوانی متعلق به  01تا  20سال عمر خانواده م 
سال م 
به گزینه درآمد پانصد هزار تومان تا یک ملیون تومان است و کمترین فراوانی یک ملیون پانصد تا
یباشد.
دو ملیون تومان م 
جداول تحلیل فرضیه :آزمون فرضیههای تحقیق با متغیر وابسته " میزان تبعیض گذاری در خانواده را
ینمایید.
با تک تک متغیرهای مستقل سطح میانه مالحظه م 

جدول  9آزمون فرضیه رابطه میان شغل و تحصیالت و سن والدین با میزا ن تبعیض دختر و پسردر خانواده

متغیر وضع مالی خانواده

نتایج آزمونهای آماری در سطح استنباطی و توصیفی
کی دو
2

X

تحصیالت مادر

درجه ازادی

d.f

معنی داری

Sig.

س ن پ در
سن مادر
شغل مادر
در امد
عمر خانواده

-0.153
-0.262

تجصیالت پدر

شغل پدر،

ضریب اسپیرمن

39.28

32

0.176

معنی داری

Sig.
0.000
.075 0

0.062
0.77

0.181
0.91

-71 0.0

0.356

32.85

28

0.248

-0.018

0.346

-

-

-

-0.142

0,001

0.04

93 1 0.

ضریب رگرسیون
-0.207
-0.287
0.050
0.67

-0.142
0.028

معنی داری

Sig.
0.000
2100.

0.273
0.140

0.001
93 1 0.

سنجش ضریب رگرسیون نشان داد که رابطه معنا دار میان تحصیالت مادر و میزان تبعیض دختر و
پسردر خانواده وجود دارد .تحصیالت پدر با تبعیض رابطه ندارد .یعنی با افزایش تحصیالت پدر
سطح تبعیض تغییری نشان نمیدهد و بین دو متغیر رابطه معناداری دیده نشد .ضریب اسپیرمن و
رگرسیون هیچکدام معنی دار نیستند .در بررسی سن والدین هم رابطه معنا دار میان سن وا لدین و
میزا ن تبعیض دختر و پسردر خانواده وجود ندارد .بین مشاغل مادران و پدران و مقدار تبعیض در
خانواده میان دختر و پسررابطه ای وجود ندارد .در بررسی میانگین در آمد آزمون فرضیه بین دو
متغیر فاصله ای ( درآمد ) و رتبه ای (سطح تبعیض ) از طریق سنجش ضریب رگرسیون معتبراست
ونشان داد که رابطه معنا دار میان میانگین درآمد خانواده و سطح تبعیض درخانواده وجود دارد.
یعنی با افزایش در آمد خانواده سطح تبعیض کمتر میشود جهت معکوس با عالمت منفی دیده
یشود ونشانه کم شدن تبعیض است .سنجش ضریب رگرسیون نشان داد که رابطه معنا دار میان
م 
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عمر خانواده و میزا ن تبعیض دختر و پسردر خانواده وجود ندارد 0.002 .ضریب اسپیرمن  rs .با سطح
معنی داری  0.391نشانه نبودن رابطه است.
جداول تحلیلی انتظارات والدین از ازدواج دختران خود  :در آزمون تحلیلی اثرات تبعیض بر
انتظارات والدین از ازدواج دختر خود ،که در این مرحله به عنوان متغیر وابسته لحاظ گردیده ،اثرات
میزان تبعیض اعمالی در خانه برسطح انتظارات والدین از ازدواج سنجیده شد.

جدول  01آزمون فرضیه رابطه میزا ن تبعیض دختر و پسردر خانواده با میزان انتظارات والدین از ازداوج
دخترشان

بتا B

تبعیض و انتظارات

انتظارات والدین از ازداوج دخترشان )پدر و

مادر(

انتظارات پدر از ازداوج دختر
انتظارات مادر از ازداوج دختر

معنی

ضریب

معنی

ضریب

معنی

داری

پیرسیون

داری

رگرسیون

داری

- 0.27

Sig.
0.000

- 0.22

-0.27

0.000

-0.159

0.000

0.000

- .25 0

0.00

0.27BETA=--0.252

Sig.
0.000

Sig.
0.000

0.79
0.73

0.000

0.80

0.000

سطح معنی داری= 0. 000ضریب 0.090=R square

آزمون فرضیه میزا ن تبعیض درخانواده با میزان انتظارات والدین از ازداوج دختر ،رابطه بسیار قوی
میان دو متغیر را نشان داد .یعنی با افزایش تبعیض گذاری میان فرزند دختر و پسر انتظارات والدین از
ازداوج دختر بسیار تغییر میکند و این دو متغیر رابطه معکوس با هم دارند .هر چه میزان تبعیض
گذاری در خانواده بیشتر باشد ،انتظارات والدین از ازداوج دختر کمتر است 0.22 .ضریب پیرسون .

 rsبا سطح معنی داری  ( 0.000جهت منفی ) نشانه قوی بودن رابطه است .اگر میزان تبعیض گذاری
میان فرزند دختر و پسر در زندگی خانوادگی یک واحد کمتر شود ،انتظارات والدین از ازداوج
دختر  0. 22درصد بیشترمیشود .جهت بررسی دقیق تر انتظارات والدین از ازداوج دختر در
خانوادهها ،این انتظارات از منظر مادران و پدران جداگانه نیز بررسی شد .همانطور که در جدول
یکنید انتظارات مادران با پدران تفاوت دارد ،میزان تبعیض اعمالی مادران همبستگی
فوق مشاهده م 
یدهد .در واقع مادری که کمتر بر دختر خود
قوی تری با انتظارات مادران از ازدواج دختران نشان م 
یکند بیشتر انتظارات آزادی عمل در آینده برای دختر دارد.
تبعیض اعمال م 
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بحث و نتیجه گیری

بیشترین فراوانی میزان تبعیض اعمال شده بین دختر و پسر متعلق به  30درصد ،یک سوم از خانوادهها

و درگزینه متوسط است .در  26درصد خانوادهها مقدار زیاد و بسیار زیاد تبعیض وجود دارد .و در
 47درصد خانوادهها تبعیض کم و بسیار کم است .پس کال تبعیض در سطح متوسط و کم و بسیار
یباشد که قابل توجه است .وجود کمی تبعیض در خانوادهها جالب است .تحقیق
کم  77درصد م 
شهاي خانگي و
سراج زاده و جواهري نیز نشان داد که برابري گرا يي جنسيتي بر اساس دو بعد نق 
شهاي جديد برابر گرا در
شهاي اجتماعي وجود دارند ،و در حد قابل مالحظه اي افراد به نگر 
نق 
تقسيم نقشهاي جنسي گرايش دارند (سراج زاده و جواهري .) 3: 1385 ،بین میا نگین نظرات
مادران در مورد مقدار تبعیض میان دختر و پسر آنان در خانه با نظرات پدران تفاوت زیاد و معنا
داری وجود دارد در مصاحبه با پدران بیشترین فراوانی میزان تبعیض متعلق به گزینه متوسط 33.0
یدهد از نظر پدران میزان تبعیض اعمالی در خانه بیشتر به سمت زیاد و بسیار زیاد در
است که نشان م 
مقایسه با جدول کل تبعیض حرکت کرده است .به این مفهوم که میزان تبعیض زیاد وبسیار زیاد از
نظر پدران بیشتر از جدول کل شده است .وبلعکس مادران تبعیض کم و بسیار کم را گزارش دادند .
در بررسی میانگین در آمد نشان داد که رابطه معنا دار میان میانگین درآمد خانواده و سطح تبعیض
یشود جهت معکوس
درخانواده وجود دارد .یعنی با افزایش در آمد خانواده سطح تبعیض کمتر م 
یشود ونشانه کم شدن تبعیض است .این نتایج با تحقیق موحد عنایت و
با عالمت منفی دیده م 
گرگی نزدیک است که نشان میدهند وضعيت اشتغال مادر ،تحصيالت و نوع شغل بر نگرش زنان
بر نابرابري جنسيتي موثر دانسته اند( .موحد.) 1384 ،
درمولفه ازادی عمل استقالل در جامعه بیشترین فراوانی متعلق به تبعیض کم است .اما در مقایسه سه

پرسش آن ،در دو مولفه "به پارک رفتن ،کوچه خیابان گردی "و "دررستوران بیرون غذا خوردن "

تبعیض کم است .ولی در سفر کوتاه و با دوستان تبعیض زیاد بیشترین فراوانی را دارد .خانوادهها به

دختران بسیار کمتر از پسران اجازه سفر رفتن با دوستان به شهرهای دیگر میدهند .در مولفه اهمیت

و الویت روزانه سهم دختران از انتخاب اول درغذاها و انتخاب کانال تلوزیون و استفاده از ترد میل و
کامپیوتر مانند پسران است .به این معنا که در خانوادهها به دختران و پسران اجازه یکسان داده
یشود .درمولفه تسهیالت کلی دادن بیشترین فراوانی متعلق به تبعیض کم است .در  52الی
م 
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یشوند ،سهم دختران از اتاقها و مهمانی دادن در خانه
 57درصد که بیش از نیمیاز خانوادهها م 
یکسان با پسران است .اما در استفاده از اتومبیل تبعیض زیاد است .الویت با پسران است .درمولفه
حمایت مالی کردن بیشترین فراوانی متعلق به تبعیض کم است .به طوریکه در  52الی  66درصد
سهای مختلف آموزشی و هنری رفتن و
خانوادهها ،سهم دختران از پول توجیبی گرفتن و به کال 
خرید کادو و سایل درسی در خانه ،یکسان با پسران است .فقط در گرفتن سرمایه اولیه برای کسب و
کار بیشترین فراوانی در تبعیض زیاد است و پسران بیشتر از دختران از سرمایه پدر برای کار و درآمد

یکنند .از میان کل موارد تبعیض که در جدول آمده " درکسب سرمایه از پدر " و
زایی استفاده م 

یشود.
"استفاده از اتومبیل" و "سفر کوتاه با دوستان" باالترین مقدار تبعیض بین دختر و پسر دیده م 
یافتد و بین دختر و پسر فرق
در واقع وقتی از فضای خانه بیرون میرویم خانواده به هراس م 

یگذارد  .این نتایج با نظرات رفیع هماهنگ است که از عواملی که به رشد تبعیض در جامعه
م 
یداند  .تبعیض جنسی ،تبعیض مذهبی و
یکند؛ جداییگزینی مکانی افراد جامعه را م 
کمک م 
تبعیض سنی از انواع رایج تبعیض هستند( .رفیع پور .) 1377 ،انتظارات والدین از ازدواج دختر،
انتظارات جدید تر شده و با عرف قدیم و توقعات سنتی فاصله گرفته است .انتظارات کم ازازدواج
یباشند .بقیه والدین شامل
دختر خود را فقط  70نفر از والدین دارند که شامل  14درصد از والدین م 
 86درصد از والدین انتظارات متوسط و زیاد از ازدواج دختران خود دارند .در این جا تحول عجیب
نظرات والدین در مورد ازدواج دخترانشان رخ داد ه است .در  36در صد والدین یعنی بیش از یک
سوم خانوادهها انتظارات زیاد از ازدواج دختر وجود دارد.
بدین معنی که از بی اهمیتی جامعه به اشتغال زن حرف میزنند ،انتظار شغل برای دختران خود را
دارند ،حق کار کردن پس از ازدواج برای دختر خود قایل هستند ،حق درس خواندن در خانه شوهر
یخواهند و حتی اگر همسر دختر اشکال تراشی کرد حق جدا شدن برای دختر خود قایل هستند و
م 
یخواهد(.جدول  .)5تفاوت معنی داری
حتی پدر برای دختر خود حق ارث برابر با پسر خود را م 
میان نظرات مادران و پدران از انتظارات شان برای ازداوج دخترشان وجود دارد .در مادران 41
درصد آنان انتظارات زیاد برای ازدواج دختر خود دارند .درحالیکه پدران فقط  30درصد خواهان
این سطح هستند .و تعداد کمتری از مادران بی توقع و مثل گذشته میل به تابعیت دختر از قوانین مرد
ساالری را دارند .این نتایج با نظرات کارتوسی هماهنگ است که وقایع مهم زندگی افراد مثل
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کودکی ،همساالن ،ازدواج ،بچه داری ،خانه داری ،اشتغال و ....موجب ایجاد سرمایه اجتماعی
جنسیتی و متفاوت شدن ویژگیهای زنان و مردان و نوع و منبع حمایت دریافتی شان شده وزنان و
مردان را از هم متفاوت میسازد .این چرخه زندگی زنان و مردان و شرایط خاص زندگی زنان است
یدهد( .کارتوسی .)4 :4 00 2 ،در این تحقیق ازمیان والدین فقط
که روابط آنها را تحت تأثیر قرار م 
 25درصد برای دختر خود تبعیض را پذیرفته و تن دادن دختر به سرنوشت خود را قبول داشتند .که
یشوند.
عمد تا شامل پدران تابع عرف و بی اقتدار در این مدل م 
در سطح عملی در درون جامعه میزان تبعیض بسیار تغییر کرده است وفقط در یک چهارم خانوادهها
تبعیض بین دختر و پسر کما فی سابق و طبق عرف قدیم جامعه اعغمال میگردد .درسه چهارم
خانوادهها عرف رفتار میان دختر و پسر دگرگون شده وعمال بین فرزند پسر و دختر خود برابری را
ضهای اجتماعی
یشوند با قوانین و تبعی 
اجرا کرده اند .این فرزندان دختر وقتی وارد مرحله ازدواج م 
یشوند .در بدو شکل گیری آیین و مراسم ازدواج اکثر خانوادهها خواهان آزادی عمل بیشتر
روبرو م 
بر خالف قانون و سقف روابط رسمیهستند .این نتایج با دیدگاه بم هماهنگی دارد که منشأ
تفاوتهاي روان شناختي بين دو جنس را مسائل و انتظارات اجتماعي و فرهنگي مي داند و معتقد
شهاي جنسيتي و رفتاري متفاوتي را براي دو جنس به دنبال دارد( .براي
هست اين انتظارات نق 
نمونه:بم .) 162 - 155 : 1974 ،در تبعیض گذاری میان دختر و پسر شغل پدر و مادر ،سواد والدین،
سن پدر و مادر ،وعمر خانواده و درامد تاثیری نداشتند .در واقع تبعیض بین دختر و پسر در هر شغل
یشود .اما زمانی که مادر از پدر کم سن تر بوده و بیشتر در معرض
و سواد و سن و در امدی اعمال م 
یشود .سطح تبعیض گذاری میان فرزند دختر و پسر با
پدر ساالری باشد مادر کمتر تبعیض قائل م 
انتظارات والدین از ازداوج دختر همبستگی دارد و این دو متغیر رابطه معکوس با هم دارند .هر چه
میزان تبعیض گذاری میان فرزند دختر و پسر در زندگی خانوادگی کمترباشد ،میزا ن انتظارات
یشود .این نتایج با مفهوم عادت واره ،در ديدگاه بورديو ،هماهنگ
والدین از ازداوج دختر بیشتر م 
است  .عادت واره نوعي آمادگي عملي ،آموختگي ضمني و تربيت يافتگي اجتماعي از نوع ذوق و
شها،
سليقه است ،كه به عامالن اجتماعي اين امكان را مي دهد كه روح قواعد ،آداب ،جهتها ،ارز 
شها و ديگر امور حوزه (ميدان) خاص خود (ميدان علمي ،اقتصادي ،ورزشي،هنري،سياسي و...
رو 
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) را دريابند ،و درون آن پذيرفته شوند ،جا بيفتند و منشأ اثر شوند (بورديو .)61 : 380 1 ،همبستگی
نطرات مادران قوی تر از نظرات پدران است.
میان تبعیض بروز یافته در خانه و از انتظارات مادران و پدران برای ازداوج دخترشان تفاوت معنی
داری وجود دارد .آزمون فرضیه میزا ن تبعیض درخانواده با میزان انتظارات والدین از ازداوج دختر
رابطه بسیارقوی میان دو متغیر را نشان داد .بر اساس نتایج فوق وقتی که سطح تبعیض کم است،
انتطارات والدین هم مدرن تر و برابر خواها نه شده است .اهمیت تک فرزند (داشتن تک فرزند
دختر ) در فضای اجتماعی ایران نیاز به تمهیدات بیشتر برنامه ریزان و قانون گذاران دارد تا خانواده
بتواند با آرامش دختر خود را به ازدواجی برابر و نه آسیب زننده و صدمه پذیر از سوی قوانین نابرابر
زناشویی و خانوادگی بسپرد .و همه والدین امنیت روانی بیشتری را تجربه کنند .آنچه در جامعه
یهای دقیق و
تهای تزریقی و تصویبی براحتی عوض نمیشود .برنامه ریز 
جاری است باسیاس 
اجرای عملی برنامههای مبتنی بر بستر اجتماعی و جمعیتی یک جامعه توسط جامعه شناسان و
مهندسین اجتماعی هوشمند که بتوانند مسیر فرآیندهای اجتماعی را درک کرده و بستر و زیر
بهای وارده جلو گیری
ساخت روابط میان پدیدههای مختلف را در نظر بگیرند ،تا بتوان از آسی 
کرد .والدین با حمایت از فرزند خود به خصوص با توجه به تک فرزندی شدن جامعه و نیاز
یدهند فرزند
خانوادهها به اشتغال زن که در خانوادههای مورد بررسی در تحقیق دیده شد ،ترجیح م 
یمادر را تجربه نکند.
دخترآنان تلخی و نا کام 
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