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The study aimed to identify the dimensions of women’s gender socialization and to 
provide a model for it among 400 women in Bandar Abbas. Data Collection tools 
included a researcher-made questionnaire and structured interview. Formal and con-
tent validity was reviewed and confirmed by reviewing the literature and judging of 
experts and its structural validity through exploratory factor analysis and Cronbach al-
pha in SPSS24 and the model obtained using confirmatory factor analysis in Lisre110. 
The results indicate that the three main dimensions of “family gender values” are 
with the components of “family, marriage, divorce, childbearing”, “gender inequal-
ity” with the components of “social division of labor, cultural inequality, individual 
inequality” and “power relations in the family” with the components of “division of 
labor at home, decision making at home” and overall, 60/571 of the total variance of 
gender sociability is explained by these 9 components. The obtained variances are 
in the components of family, 8/282 percentage, decision making, 8/107percentage, 
individual inequality, 7/699 percentage, divorce, 7/452 percentage, division of social 
work, 7/255 percentage, division of labor, 6/641 percentage, marriage, 5/245 percent-
age, cultural inequality, 5/002 percentage and in component of childbearing, 4/688 
percentage, respectively.
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گونه شناسی ابعاد و شناسايی مدل جامعه پذيری جنسیتی زنان در بندرعباس

 دریافت:99/03/23محبوبه مهرابی1  

پذیرش:99/05/29 نوروز هاشم زهی2 
مهناز رونقی نوتاش3

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد جامعه پذیری جنسیتی زنان و ارائه مدلی برای آن 
در بین 400 نفر از زنان شهر بندرعباس انجام شد. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه محقق 
ساخته و مصاحبه ساختمند استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی از طریق مرور ادبیات 
و قضاوت خبرگان و روایی سازه ای آن از طریق تحلیل عامل اکتشافی و آلفای کرونباخ در 
spss 24 و مدل به دست آمده با استفاده از تحلیل عامل تأییدی در Lisrel 10، بررسی و تأیید 

شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که سه بعد اصلی »ارزش های جنسیتی خانوادگی« 
با مؤلفه های »خانواده، ازدواج، طالق، فرزندآوری«، »نابرابری جنسیتی« با مؤلفه های »تقسیم 
کار اجتماعی، نابرابری فرهنگی، نابرابری فردی« و »روابط قدرت در خانواده« با مؤلفه های 
»تقسیم کار در منزل، تصمیم گیری در منزل« می باشد و در مجموع، 60/571 درصد از کل 
واریانس جامعه پذیری جنسیتی، توسط این »9« مؤلفه تبیین می شود. واریانس به دست آمده به 
ترتیب، در مؤلفه های خانواده، 8/282 درصد، تصمیم گیری، 8/107 درصد، نابرابری فردی، 
7/699 درصد، طالق 7/452 درصد، تقسیم کار اجتماعی، 7/255 درصد، تقسیم کار، 6/641 
نابرابری فرهنگی، 5/002 درصد و در مؤلفه فرزندآوری،  درصد، ازدواج، 5/245 درصد، 

1. دانشجو دکتری گروه علوم اجتماعی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.
2. استادیار گروه علوم اجتماعی واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران، )نویسنده مسئول(

no_hashemzehi@yahoo.com

3. استادیار گروه علوم ارتباطات واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.
- این مقاله برگرفته از رساله دکتری است.
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4/688 درصد می باشد.

ارزش های  جنسیتی،  نابرابری  قدرت،  روابط  جنسیتی،  جامعه پذیری  کليدی:  واژگان 
جنسیتی.
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مقدمه

فرایند مدرنیته که همراه با آمیزش باورها و ارزش های سنتی با ارزش ها و باورهای مدرن 
است، چالش های بنیادینی را در فرایند جامعه پذیری، ایجاد می کند؛ زیرا بنیان ها و ارزش های 
مدرنی که برخاسته از دیدگاه های اندیشمندان دوران روشنگری و انگاره های فکری غرب 
است و امروزه سازه های بنیادی ارزش ها و هنجارهای فرهنگ و تمدن نو شمرده می شود، 
با اغلب ارزش های سنتی کنونی جوامع در حال گذار، سازگاری ندارد )اسحاقی، 1391: 
98(؛ بنابراین، گذر از جامعه سنتی به مدرن که مستلزم تحوالتی در ساختارهای کهن جوامع 
است، عقاید و نگرش های متفاوتی را نسبت به گذشته ایجاد می کند و این امر به بازتعریف 
هویت انسانی و اجتماعی زنان و مردان منتهی می شود. از مهم ترین پیامدهای این فرایند، 
پرسش برانگیز شدن ساختارها و ارزش هایی است که تبعیض و نابرابری جنسیتی بین زنان و 
مردان را بدیهی می شمارد. نابرابری هایی که روزگاری ذاتی و طبیعی تلقی می شد، پایگاه خود 
را در ذهن و فکر زنان از دست داده و مشروعیت آن حتی در دورافتاده ترین نقاط، در حال 
فروریختن است )کاستلز، 1380: 177-176(. جامعه امروز ما نیز، در راستای دگرگونی ها و 
تحوالت سریع و عمیقی که تجربه می کند، در فرآیند شکل گیری الگوهای جدید گام برداشته 
است و برای نشان دادن این الگوها، الزم است به تغییر معناها و شکل گیری انواع جدیدی از 
آن که زندگی و اعمال افراد را سازماندهی می کند و در فرآیند جامعه پذیری درونی شده و به 
نسل بعد منتقل می شود، توجه کرد )اسحاقی، 1391: 98(. معناها و الگوهای درونی شده در 

فرد را جامعه پذیری جنسیتی وی مشخص می کند )کوئن، 1387: 103(.

ازآنجاکه عمل آدمی بر مبنای شناخت، گرایش و اراده وی شکل می گیرد، جامعه پذیری 
با  منطبق  ارادی  و  )احساسی(  گرایشی  شناختی،  مبانی  که  است  این  معنای  به  جنسیتی، 
جامعه پذیری جنسیتی در درون فرد فراهم شده است و احتماالً فرد متناسب با آن عمل می کند. 
بر این اساس، ارزش های درونی شده در یک فرد، گرایشات و جهت گیری های ذهنی وی را 
نشان می دهد، بنابراین به نظر می رسد، نوع ارزش های درونی شده مرتبط با خانواده، اعم از 
ارزش های مربوط به تشکیل خانواده و ازدواج، طالق، فرزندآوری و ... که عرصه های بروز 
و ظهور جنسیت در خانواده است و در فرایند جامعه پذیری جنسیتی در فرد درونی می شود، 

جزء گرایشی جامعه پذیری جنسیتی است.
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 همچنین، جنسیت به عنوان نظامی از عادات اجتماعی درک می شود که مردم را به گونه ای 
متفاوت شکل می دهد و روابط نابرابری را سازماندهی می کند؛ این عادات، عالوه بر عمل 
در سطح فردی، روابط اجتماعی و الگوهای کنش متقابلی را هم شکل داده و در سازمان ها و 
نهادها، به کار گرفته می شود )سفیری و ایمانیان، 1388: 63(؛ بنابراین، نظام جنسیتی، شامل 
دو فرآیند ایجاد تمایزات و نابرابری های ناشی از این تمایزات در خانواده، جامعه و نهادها 
است )همان: 199(. نابرابری جنسیتی، به عنوان یک واقعیت اجتماعی در برهه های مختلفی 
از تاریخ بشری وجود داشته است و هرگونه رفتار، زبان، سیاست و یا سایر کنش هایی که 
نشان دهنده دیدگاه ثابت، فراگیر و نهادینه شده اعضاء جامعه نسبت به زنان به عنوان موجوداتی 
فرودست باشد، معنای نابرابری جنسیتی می دهد )نبوی و احمدی، 1386: 60(. جنسیت نیز 
برای نخستین بار، با مفهوم کیفیت تمایزهای اجتماعی میان دو جنس و توسط طرفداران 

جنبش زنان در آمریکا، بکار برده شد )ساروخانی و محمودی، 1387: 48(.

بررسی چگونگی عملکرد نیروهایی که در سطح فردی، کنش متقابلی و نهادی، جهان 
تفکیک شده جنسیتی را تولید می کنند، موضوع تمایزات جنسیتی است که با نابرابری جنسیتی، 
پیوند ناگسستنی دارد؛ این موضوع را می توان به وسیله شایستگی اجتماعی بیشتر همه چیزهای 
مردانه نسبت به زنانه بیان کرد. نابرابری جنسیتی، در همه سطوح دنیای اجتماعی، مشهود 
است؛ در سطح فردی هدف از نابرابری جنسیتی، مستند کردن نظام مند تفاوت بین زن و مرد 
است که نظریه پردازان این حوزه، حداقل برخی از این تفاوت ها را دارای زمینه زیست شناختی 
یا ژنتیکی می دانند و همچنین به صفات و ویژگی های مرتبط با مردان و مردانگی و ارزش 
اجتماعی بیشتر از زنان و آنچه مربوط به زنانگی است، پرداخته می شود. تولید تفاوت ها، 
شامل ایجاد سلسله مراتب جنسیتی می شود که حتی در سطح سازمان ها و نهادها، ارزش، 
منزلت و منابع، به طور متمایزی بر اساس جنسیت واگذار می شود )سفیری و ایمانیان، 1388: 
199(. بسیاری از نظریه های جامعه شناختی معتقدند، افزون بر عوامل ساختاری، عوامل ذهنی 
و شناختی نیز تأثیر زیادی بر نابرابری جنسیتی دارد. در این راستا، پذیرش ایدئولوژی و 
عقاید قالبی جنسیتی، زمینه را برای بازتولید نابرابری در فضای خانواده فراهم می کند )نبوی 

و احمدی، 1386: 59(.

به اعتقاد بوردیو، نظم اجتماعی جنسیتی در جوامع مدرن، به واسطه عمل افراد بر پایه 
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باورهای فردی شکل گرفته توسط ساختارهای عینی اجتماعی، تقویت می شود )حجازی، 
1391: 167(. بدین معنا که تمایزات جنسیتی و نابرابری های ایجادشده در یک سطح از دنیای 
اجتماعی، اغلب به وسیله فرآیندهای اجتماعی که در سطوح دیگر عمل می کنند، تقویت 
می شود )سفیری و ایمانیان، 1388: 200(. بخش مهمی از جامعه پذیری از طریق یادگیری 
نقش های اجتماعی صورت می گیرد )نیک گهر، 1369: 212(. نقش های اجتماعی و شیوه های 
رفتاری که تمدن ها در فرایند تقسیم کار اجتماعی، به زنان محول کرده اند، آن ها را نسبت 
به مردان در موقعیت فرودست تری نگه داشته است و در همه اشکال سازمان دهی اجتماعی 
تحت ستم بوده اند. آزادی زنان وابسته به رهانیدن آن ها از این ساخت اجتماعی »مؤنث ابدی« 
است که باعث نزول آن ها به مرتبه اجتماعی و اقتصادی حقارت باری شده است )فریدمن، 
1381: 26(. نگرش سنتی، نابرابری های جنسیتی را طبیعی دانسته و آن را می پذیرد، ولی 
نگرش مدرن آن را ساختی- فرهنگی دانسته و بر لزوم تغییر آن تأکید می کند. به نظر می رسد، 
آگاهی و شناخت درونی شده فرد در مورد نابرابری های جنسیتی، جزء شناختی جامعه پذیری 

جنسیتی است.

همچنین، به عقیده اوکلی )1997(، مفهوم »جنسیت« فضایی برای شکل گرفتن تصوری 
از سلسله مراتب و روابط قدرت ایجاد کرد و به گفته دلفی )1997( امروزه هرچند مفهوم 
جنسیت، امکان تحلیلی از سلسله مراتب قدرت را فراهم آورده است، ولی توجه به جنسیت 
به عنوان »زنانگی« و »مردانگی« ممکن است بیشتر مفهوم تفاوت را برساند تا نابرابری در 
قدرت؛ بنابراین نباید از نابرابری های قدرت موجود بین زن و مرد غافل شد )فریدمن، 1381: 
30(. یکی از مهم ترین عرصه های بروز روابط قدرت جنسیتی را می توان در خانواده مشاهده 
کرد. روابطی که بر اساس سلطه یک جنس بر دیگری و اعمال قدرت از سوی یکی از زوجین 
در خانواده بنا شده باشد، همراه با خشونت است. در روابط خانوادگی، قدرت مفهومی است 
که از راه رفتارهای عینی اعضاء قابل مشاهده است و یکی از شاخص های عمده تعیین میزان 
قدرت زن و شوهر در روابط متقابلشان، الگوی مشارکت در تصمیم گیری است )مهدوی و 
صبوری، 1382: 72(؛ همچنین، تقسیم کار درون خانواده نیز شکلی از روابط قدرت بین زن و 
شوهر تلقی می شود )بخشی پور و همکاران، 1396: 217( که زاییده جنسیت بوده و منجر به 
تولید جنسیت نیز می شود )سفیری و ایمانیان، 1388: 110(. مستحکم کردن زندگی اجتماعی 
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و هماهنگی و نظم بخشیدن به عمل، از پیامدهای عمل به نقش در زندگی اجتماعی است. 
عمل به نقش، با خشنودی روانی همراه است، درحالی که عدم ایفای درست نقش، می تواند 
باعث اختالف ها، ناسازگاری ها، کشمکش ها و حتی دشمنی ها در زندگی اجتماعی شود. 
نقش های اکتسابی را فرد در طی زندگی اجتماعی خود انتخاب می کند و می تواند از پذیرش 
آن ها انصراف دهد )رفیع پور، 1377: 43(. نقش ها مهم ترین عنصر روابط اجتماعی یک جامعه 
محسوب می شوند که در طول دوره های مختلف تاریخی، دچار تغییراتی شده اند. امروزه تغییر 
یا به هم ریختگی در تعریف و احراز نقش های جنسیتی، تمامی جنبه های اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگی و اقتصادی جامعه معاصر ایران را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. در اغلب 
مطالعات دیده می شود که این مسئله را ناشی از گذار از نگرش های سنتی به ایستارهای 
نوین می دانند. به نظر می رسد، نگرش افراد نسبت به روابط قدرت در خانواده که در فرایند 
جامعه پذیری جنسیتی در فرد درونی می شود، جزء ارادی یا همان تمایل به عمل موجود در 

بروز و ظهور جنسیت در خانواده است.

مقاله حاضر قصد دارد، با بررسی تئوری های جامعه پذیری جنسیتی، نگاهی گسترده به این 
موضوع داشته باشد و در این راستا، به یافتن ابعاد و مؤلفه های مربوطه و ارائه مدلی متناسب 

با آن اقدام کند.

مبانی نظری
مفهوم جامعه پذيری جنسیتی

جامعه پذیری جنسیتی، به عنوان نوعی از جامعه پذیری، بدین معناست که چگونه دختران 
و پسران امتیازات و رفتارهای متناسب با جنسیت را که بر نگرش جنسیتی آن ها اثر می گذارد، 
فرامی گیرند. با وجود تمام دگرگونی های گسترده نهادی و فرهنگی در عصر جدید، خانواده 
هنوز از قدرت باالیی در اجتماعی کردن کودکان برخوردار است. این قدرت در سطوح 
مختلف جامعه پذیری جنسیتی نمود بیشتری می یابد. چراکه خانواده با محدود کردن نقش های 
جنسیتی دختران نه تنها باعث پذیرش جنس دوم بودن دختران می شود، بلکه با محدود کردن 
خالقیت ها، عرصه ها و ابعاد زندگی، عماًل شکل گیری شخصیت دختران را مطابق با الگوهای 

موردنظر طراحی می کند )گرت، 1380: 78(.
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پارسونز درزمینه جامعه پذیری جنسیتی اذعان داشت که: »ایده تمایز نقش ها بین جنس های 
بیولوژیکی، بر پایه این واقعیت قرار دارد که تولیدمثل و پرستاری اولیه کودکان، به وجود 
آورنده تقدم قوی و محتمل از ارتباط مادر و کودک است و به نوبه خود، ایجاد این فرض 
که مردی که از چنین کارکردهای بیولوژیکی معاف و آزاد است، بایستی در جهت دیگری 
)مهارت شغلی( تخصص پیدا کند.« )امری، 29:1386(؛ اما به اعتقاد گیدنز »شاخص های 
خانواده های امروزین، یعنی نزدیکی، صمیمیت، عواطف و جنسیت، در حال دگرگونی اند«. 
این دگرگونی ها در کشورهای غربی و صنعتی بسیار پیشروی کرده اند و به مرور در حال 
جهانی شدن هستند. فرایند جهانی شدن به نظر تا اندازه زیادی مقاومت ناپذیر و مثبت است؛ 
اما در روی دیگر سکه، با خود مشکالت عمیقی نیز به همراه می آورد )گیدنز، 1382: 125(؛ 
بنابراین، ضرورت تغییر ساختارها و ارزش های کهن و بازتعریف هویت انسانی زنان و مردان 
در گذار جوامع از وضعیت سنتی به مدرن نیازمند بررسی های جامعه شناسان و صاحب نظران 

علوم اجتماعی و محققان این حوزه است.

نظريات جامعه پذيری جنسیتی

در یک جمع بندی کلی می توان گفت، تئوری های جامعه پذیری جنسیتی در دو دسته 
تئوری های زیستی- طبیعی )نظریه های زیست شناختی )اپی ژنتیک(، زیستی- اجتماعی و 
تکامل( و تئوری های جامعه شناختی – انسان شناختی )جنسیت سازی، یادگیری اجتماعی، 
ویژگی های منزلتی، طرح واره، همانندسازی و برساخت گرایی( آمده و دیدگاه آن ها در رابطه 
با جنس و جنسیت و ابعاد مختلف آن و نتایج اجتماعی مترتب بر تمایز جنسیتی، متفاوت 
است؛ اما اغلب آن ها به نقش جامعه پذیری و کارگزاران آن اشاره می کنند و نحوه جامعه پذیری 
افراد را عاملی تأثیرگذار در پنداره فرد راجع به جنسیت می دانند و این تئوری ها درنهایت 
قضاوت خود را درزمینه متفاوت سازی جنسیتی ارائه می دهند. تئوری های جامعه پذیری 
جنسیتی به طورکلی، تمایزات جنسیتی را در سهم تصمیم گیری فرد و نحوه تقسیم کار در منزل 
)روابط قدرت در خانواده(، نابرابری های جنسیتی در عرصه های مختلف اجتماعی )نابرابری 
جنسیتی( و قواعد و ارزش ها و هنجارهای متناسب با جنسیت )ارزش های جنسیتی( می بینند 
و جنسیت سازی را نشئت گرفته از عوامل و دالیل مختلف زیستی، اجتماعی، فرهنگی، 
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ساختاری و ... می دانند؛ بنابراین به نظر می رسد جهت پی بردن به نوع جامعه پذیری جنسیتی 
در یک فرد، الزم است احساس، ادراک و شناخت وی در رابطه با جنسیت و کاربرد آن در 
عرصه های مختلف و ابعاد مختلف بروز و ظهور آن را فهمید و تأثیرش بر دیگر عناصر نظام 
اجتماعی به ویژه خانواده که موضوع تمایز جنسیتی در آن، تعیین کننده بسیاری از مسائل دیگر 

است را در نظر گرفت.

در جدول شماره 1 به خالصه نظریات موجود در باب جامعه پذیری جنسیتی، پرداخته شده 
است:

جدول )1( خالصه نظریات مربوط به جامعه پذیری جنسيتی

خالصه نظریه

بر اسـاس این تئوری، تفاوت های بیولوژیکی، نقش ها و روابط اجتماعی زن و مرد را تعیین 
می کند. در این راسـتا، زایمان و شـیردهی و قدرت جسـمانی کمتر، تعیین کننده نقش زنان 
در خانـه و عدم توانایی شـان جهت مشـارکت در حوزه عمومی اسـت؛ آن ها بـا تأیید مبنای 
بیولوژیکـی سـلطه جنس نر بر جنس ماده، سلسـله مراتب اجتماعـی و رقابت میان مردان را 

توجیه کرده و ریشه تمام وجوه نابرابری های جنسیتی را در نیروهای طبیعی می دانند.

زیست شناختی
)اپی ژنتیک(

مانی و ارهارت معتقدند، از یک سـو، نیروهای زیسـتی به رشـد پسرها و دخترها جهت داده 
و آن را محدود می سـازند؛ از سـوی دیگر، رشد زیستی اولیه که در تفاوت اندام های جنسی 
ظاهـری نـوزاد بـروز می یابد، واکنش متفـاوت والدین و دیگران به کـودک را در پی دارد و 
همین امر که سـرآغاز تأثیر نیروهای اجتماعی اسـت، کودک را به سـمت پذیرش نقش های 

جنسیتی سوق می دهد.

زیستی – اجتماعی

بر اسـاس این تئوری، انسـان ها از طریق تالش در نشـان دادن واکنش مؤثر به اطراف خود، 
رشـد می کنند؛ بنابراین به کارگیری راهبردهای متفاوت توسـط اجداد زنان و مردان امروزی 
در سـازگاری با محیط طبیعی، در طول زمان در اثر فرایندهای انتخاب طبیعی سـبب تمایز 
صفات جسـمی و روانی آن ها شـده که برای مردان رقابت و برای زنان، تعامل با دیگران را 

در پی داشته است.

تکاملی

بر اساس این تئوری، چگونگی درک افراد از دنیای پیرامون خود، تعیین کننده رفتار آن هاست 
و چـون مقوله بنـدی جمعیت بـه زن )زنانگی( و مرد )مردانگی(، از قبـل و در بدو تولد رخ 
می دهد، مردم در سراسر زندگی به مقوله بندی یکدیگر، ادامه داده و تمایز جنسیتی را تولید 
و بازتولید می کنند؛ بنابراین، در کنش متقابل، جنسیت با استفاده از تکنیک »تفاوت سازی«، 

به نتیجه می رسد و اشکال دیگری از نابرابری و تفاوت در قدرت را نیز ایجاد می کند.

جنسیت سازی

باندورا معتقد است، هویت جنسیتی کودک در محیط اجتماعی و از طریق والدین، معلمان و 
دیگر کارگزاران جامعه پذیری، به صورت مستقیم )پاداش یا تنبیه(، یا به صورت غیرمستقیم 
)مشـاهده و عمـل به الگوها)، شـکل می گیرد. بدین ترتیب، مشـاهده و تجربـه بدرفتاری از 
ناحیـه والدیـن در دوران کودکی منجر به یادگیری رفتار سـلطه آمیز توسـط مرد و آموختن 

تحمل توسط زن می شود.

یادگیری اجتماعی
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بر طبق این تئوری، تأکید بر استفاده از جنسیت به عنوان ویژگی منزلتی و استفاده از آن در 
کنش متقابل برای ارزشـیابی دیگران، عامل ایجاد کلیشـه ها و انتظارات جنسـیتی و درنتیجه، 
نامطلوب شمردن آن هایی است که ارزش منزلتی پایین تری )در مورد جنسیت: زنان( دارند؛ 

زیرا مردم به طور افتراقی، قدرت و منزلت را به جنسیت نسبت می دهند.

ویژگی های منزلتی

بر طبق این تئوری، سـاختارهای اجتماعی در فرآیند جامعه پذیری، باعث تشـکیل نقش های 
جنسـیتی، طرح واره ذهنی و کلیشـه های جنسـیتی انعطاف ناپذیر می شـوند و گروه هایی که 
هـدف کلیشـه ها )زنان( قرار می گیرنـد، از قدرت کمتری برخوردارند. عـادت واره زن ها که 
ناشـی از جامعه پذیری جنسـیتی سنتی شـان در خانه، مدرسه و دولت اسـت، سبب بازتولید 

سلطه مرد بر زن می شود و به عنوان سیستمی طبیعی و ضروری درک می شود.

طرح واره

مطابق این نظریه، در جامعه پذیری، کودکان، با والدین هم جنس خود همانندسـازی می کنند 
)دختران با مادران و پسران با پدران( و با توجه به تفاوت نقش های پدر و مادر در خانواده، 
دختـران نقش هـای مادری را که مسـتلزم ارتباط نزدیک اسـت و پسـران نقش های پدری را 
در خـود درونـی می سـازند و همین سـاختارهای روانی متفاوت دختر و پسـر، باعث تداوم 

نقش های جنسیتی و نابرابری جنسیتی می گردد.

همانندسازی

مطابـق ایـن تئـوری، در فرایند تاریخ، افـراد و گروه ها، واقعیت ها را می سـازند و آن ها را به 
واسطه جامعه پذیری و یادگیری، درونی می کنند و این درونی کردن که در شناخت، احساس 
و اراده بـه وجـود می آید، منجـر به کنش های افراد و گروه ها می شـود. در این دیدگاه، نقطه 
عزیمـت تحلیل جنسـیت به عنوان یک برسـاخت اجتماعی، روابط نابرابـر قدرت و تحلیل 

تبادل جنسیت با سایر نهادهاست.

برساخت گرایی

پس از بررسی تئوری های مختلف مربوط به جامعه پذیری جنسیتی، به نظر می رسد، هر 
یک از آن ها در تئوری خود، در ارتباط با جنسیت، حداقل به یکی از سه مورد منبع جنسیت، 
حیطه بروز و ظهور جنسیت و نتیجه تفکیک جنسیتی برای جامعه و خانواده می پردازند. در 
همین راستا، پژوهش حاضر، جهت بهره بردن از تئوری های مذکور، الگوی تحلیلی »منبع، 
حیطه، نتیجه« را طراحی کرده است که آن را به اختصار الگوی )SAR(1 می نامد و در جدول 
شماره 2 به آن پرداخته شده است. از بخش حیطه، جهت تعیین ابعاد و از بخش منبع و نتیجه 

برای تعیین دیدگاه سنتی و مدرن استفاده شده است.
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ب با مؤلفه های آن
SA"  متناس

R"ت جامعه پذیری جنسيتی در الگوی
جدول)2( نظریا

نظریه
ت

جنسی
منبع، حیطه، نتیجه

ابعاد و نوع دیدگاه

ت شناختی
زیس

)T1(

منبع
ت، سلطه گری و روحیه تجاوز یرای مردان

ت عاطفی زنان و رقاب
ت های بیولوژیکی / ذا

نیروهای طبیعی/ تفاو
دیدگاه سنتی

حیطه

ش های جنسیتی در جامعه
ت و نابرابری در نق

تفاو
نابرابری جنسیتی

ت زنان در حوزه عمومی
عدم مشارک

نابرابری جنسیتی

عدم توانایی زنان در تصمیم گیری
ت

روابط قدر

ش سرپرستی مردان در خانواده
ش پرورشی و مراقبتی برای زنان و نق

نق
ت

روابط قدر

نتیجه
ک فرآیند جهانی 

ب اجتماعی / اعتقاد به نابرابری جنسیتی به عنوان ی
س نر بر ماده / تأیید وجود سلسله مرات

تأیید سلطه جن
و طبیعی

دیدگاه سنتی

زیستی 
اجتماعی

)T2(

منبع
ت والدین به دختر و پسر / نیروهای اجتماعی با منشأ طبیعی

ش متفاو
نیروهای زیستی/ واکن

دیدگاه سنتی

حیطه
ش های جنسیتی

ش نق
پذیری

نابرابری جنسیتی و 
ت

روابط قدر

نتیجه
ت های جنسیتی در جامعه و خانواده

ت گیری ها و محدودی
تأیید جه

دیدگاه سنتی

تکاملی
)T3(

منبع
ت

ب ژنتیکی کل جمعی
س / ترکی

ت های بیولوژیکی دو جن
ت بقا / رفتارهای منتج از تفاو

ب طبیعی زن و مرد در جه
انتخا

دیدگاه سنتی

حیطه
ت برای مردان و تعامل برای زنان(

ت در رفتارهای زن و مرد )رقاب
تفاو

نابرابری جنسیتی

ت جسمانی و روانی
تمایز در صفا

ش های جنسیتی
ارز

نتیجه
ش های 

س / تأیید وجود نابرابری جنسیتی در جامعه با مرتبط کردن ارز
ت بین دو جن

تأیید وجود روابط نابرابر قدر
ت

ت جویی و تعامل با جنسی
رقاب

دیدگاه سنتی
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ت سازی
جنسی

)T4(

منبع
ک 

ت / تکنی
ت زن و مرد یا جامعه در مورد جنسی

ت / ذهنی
ش طبیعی به جنسی

ش متقابل / نگر
رده بندی جنسیتی در کن

س
ت سازی دو جن

تفاو
دیدگاه مدرن

حیطه
ش های جنسیتی

نق
نابرابری جنسیتی و 

ت
روابط قدر

ت
ت در قدر

نابرابری و تفاو
ت

روابط قدر

نتیجه
ت

ت جنسیتی/ برساختی دانستن جنسی
عدم تأیید تمایزا

دیدگاه مدرن

یادگیری 
اجتماعی

)T5(

منبع
مشاهده و نمونه سازی رفتارهای جنسیتی / الگوهای اجتماعی موجود / کارگزاران جامعه پذیری

دیدگاه مدرن

حیطه

س
رفتارهای وابسته به جن

ش ها و نابرابری
ارز

ش های جنسیتی
نق

نابرابری جنسیتی و 
ت

روابط قدر

یادگیری رفتارهای سلطه آمیز توسط مرد و تحمل توسط زن
ت

روابط قدر

نتیجه
ت تأثیر الگوهای قدرتمند / عدم تأیید سلطه

ت تح
بازتولید سلطه در جامعه ای با کلیشه های جنسیتی / ترویج خشون

دیدگاه مدرن

ویژگی های 
منزلتی
)T6(

منبع
ت

ش متقابل / ویژگی های منزلتی جنسی
رده بندی جنسیتی / کن

دیدگاه مدرن

حیطه

ت و کلیشه های جنسیتی
انتظارا

نابرابری جنسیتی و 
ت

روابط قدر

ت
ت به جنسی

ت و قدر
ت دادن منزل

نسب
نابرابری جنسیتی و 

ت
روابط قدر

ت
ارزشیابی رفتار و عملکرد دیگران با استفاده از ویژگی منزلتی جنسی

نابرابری جنسیتی

نتیجه
ش منزلتی پایینی دارند )زنان( / تداوم کلیشه های جنسیتی

ب شمردن آن هایی که ارز
تولید و بازتولید سلطه با مطلو

دیدگاه مدرن
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طرح واره های 
جنسیتی
)T7(

منبع
ش و محیط 

ک از خوی
ک کود

ت فرد از زنانگی و مردانگی / شیوه در
کلیشه های فرهنگی / یادگیری تدریجی / برداش

ت بدنی و نمادین مردان
ش / ساختارهای اجتماعی / جامعه پذیری سنتی زنان / خشون

اجتماعی خوی
دیدگاه مدرن

حیطه

ف محیط از مردانه و زنانه
س تعری

ت بر اسا
ت مربوط به جنسی

طبقه بندی اطالعا
ش ها

ارز

طرح واره ذهنی
ش ها

ارز

ش های اجتماعی و سیاسی و نوع تقسیم کار اجتماعی
نق

نابرابری جنسیتی

ف در خانواده
ش های مختل

نق
ت

روابط قدر

ت شخصی و رفتارهای فردی
ک جنسیتی خصوصیا

تفکی
نابرابری جنسیتی

ش های حرفه ای
نق

ش ها 
ت، ارز

روابط قدر
و نابرابری

ت )زمان و مکان(
ب جنسی

تقسیم ساختاری فضا بر حس
نابرابری جنسیتی

نتیجه
ت به 

ت کمتر زنان نسب
ب رسیدن به هر دو گروه زنان و مردان / قدر

بازتولید سلطه به دلیل کلیشه سازی جنسیتی / آسی
ت چرخشی در نظام نابرابری جنسیتی جوامع مدرن

مردان / وجود نوعی علی
دیدگاه مدرن
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همانندسازی
)T8(

منبع
ک از خود و دیگران / همانندسازی 

س در قطع وابستگی / آگاهی کود
ت دو جن

دلبستگی نوزاد به والدین در سال اول و تفاو
ک توسط مادر

ش کود
ت جنسیتی / پرور

ت شناختی همراه با هوی
س زیس

ش جن
پدر با پسر و مادر با دختر / پذیر

دیدگاه مدرن

حیطه

تقسیم کار جنسیتی در خانه
ت

روابط قدر

س
ت های متمایز دو جن

شخصی
ش ها

ارز

س هر آنچه زنانه نباشد
ک مردان از خود بر اسا

در
ش ها

ارز

ش های مردانه و زنانه
نق

نابرابری جنسیتی و 
ت

روابط قدر

س
ب به جن

ش ها و ویژگی های رفتاری منتس
ارز

ش ها
ارز

نتیجه
ش دانستن زنانگی توسط مردان / تداوم و بازتولید تقسیم کار 

ت و بازتولید سلطه مردانه در فرآیند جدایی / کم ارز
تقوی

جنسیتی
دیدگاه مدرن

ت 
برساخ

گرایی
)T9(

منبع
ت های اجتماعی تاریخی / واژها، ابژه ها، قواعد و نهادهای موجود و 

ش گران فردی و جمعی )درونی( / واقعی
ت کن

فعالی
دگرگونی آن توسط افراد و گروه ها / شیوه های یادگیری و جامعه پذیری )بیرونی(

دیدگاه مدرن

حیطه

ص
ت اجتماعی در زمینه های تاریخی خا

مناسبا
نابرابری جنسیتی

ت
روابط نابرابر قدر

ت
روابط قدر

ت و سکسوالیته
گ، بهداش

خانه داری، فرهن
ش ها 

ت، ارز
روابط قدر

و نابرابری

ت زنان و مردان
ت و امتیازا

ت ها، قدر
نابرابری فرص

نابرابری جنسیتی

نتیجه
ت ورزی و سلطه

ف / کارکرد منفی خشون
ت با نهادهای مختل

ت کارکردی جنسی
مبادال

دیدگاه مدرن
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پرسشنامه جامعه پذيری جنسیتی

پرسشنامه محقق ساخته جامعه پذیری جنسیتی بر اساس نظریه های موجود تهیه گردید 
که داری 41 گویه و سه مؤلفه )ارزش های جنسیتی، نابرابری جنسیتی و روابط قدرت( است. 
پژوهش حاضر، جهت سنجش جامعه پذیری جنسیتی از طیف لیکرت بهره برده است که در 
آن، دیدگاه پاسخگویان در رابطه با هر کدام از گویه ها در قالب پنج گزینه )کاماًل موافقم، 
موافقم تا حدی قبول دارم، مخالفم و کاماًل مخالفم( اندازه گیری شد؛ بر این اساس به گزینه 
»کاماًل موافقم« در گوی ها باالترین نمره تعلق گرفته و بقیه گزینه های این طیف بر این مبنا 
از »زیاد به کم« نمره گذاری شده است که با جمع گویه ها، نمره به دست آمده بین 41 و 205 
است. میزان جامعه پذیری جنسیتی پاسخگویان با توجه به نمره ای است که هر یک از آن ها 

از پاسخ های خود می گیرند.

روايی و پايايی پرسشنامه ها

جهت سنجش روایی، پرسشنامه در اختیار چند متخصص و صاحب نظر ازجمله استاد 
راهنما و استاد مشاور این پژوهش گذاشته شد. همچنین پایایی سؤاالت جامعه پذیری جنسیتی 
با استفاده از آلفای کرونباخ موردبررسی قرار گرفت و با توجه به نمره باالی آلفای کرونباخ، 

سؤال پرسشنامه، مناسب تشخیص داده شد.

جدول)3( ميزان آلفای به دست آمده برای هر یک از متغيرهای تحقيق

ابعاد تعداد گویه ها آلفای کرونباخ

جامعه پذیری جنسیتی 41 0/936

ارزش های جنسیتی 18 0/849

نابرابری جنسیتی 14 0/873

روابط قدرت 9 0/798
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يافته های تحقیق

این پژوهش، جهت توصیف جمعیت نمونه و تحلیل عامل اکتشافی )مؤلفه های اصلی2( از 
نرم افزار SPSS24 و جهت انجام تحلیل عامل تأییدی )تکنیک مدل یابی معادالت ساختاری( از 
نرم افزار Lisrel10 بهره برده است. در این پژوهش، تعداد 400 نفر از کلیه زنان شهر بندرعباس 
به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند؛ نتایج حاصل از مشخصات سن، نشان داد که بیشتر 
پاسخ دهندگان در سن 30 تا 39 سال با حدود 37/8 درصد و کمترین تعداد پاسخگویان در 
سن باالی 50 سال با حدود 3/8 درصد می باشند. همچنین فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان 
تحصیالت، نشان داد، پاسخگویان زیر دیپلم با 34/3 درصد بیش ترین تعداد و پاسخگویان با 
تحصیالت فوق لیسانس و باالتر با 3/3 درصد، کمترین تعداد را به خود اختصاص دادند. در 
بررسی فراوانی پاسخگویان بر حسب شاغل یا بیکار بودن، نتایج حاکی از این است که 70/8 
درصد از پاسخگویان بیکار و 29/3 درصد از آن ها شاغل هستند. همچنین، 47/1 درصد از 

پاسخگویان بین 1 تا 2 فرزند و 1/3 درصد از آن ها بیشتر از 6 فرزند دارند.

مدل جامعه پذيری جنسیتی کدام است؟

برای پاسخ به این سؤال از دو روش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده 
شد.

الف: تحلیل عامل اکتشافی

باز  کدگذاری  روش  از  جنسیتی  جامعه پذیری  ابعاد  شناسایی  حاضر، جهت  پژوهش 
بر اساس نظریه های جامعه پذیری جنسیتی  برده است. بدین صورت که  بهره  و محوری 
)زیست شناختی )T1(، زیستی اجتماعی )T2(، تکاملی )T3(، جنسیت سازی )T4(، یادگیری 
اجتماعی )T5(، ویژگی های منزلتی )T6(، طرح واره های جنسیتی )T7(، همانندسازی )T8( و 
برساخت گرایی )T9((، مفاهیمی استخراج و این مفاهیم، در کدگذاری باز، قرار گرفتند؛ سپس 

مفاهیم مستخرجه، در قسمت کدگذاری محوری، به ابعاد جامعه پذیری تبدیل شدند.

همان طور که در جدول شماره 4، نشان داده شده است، نتایج حاصل از کدگذاری باز و 
محوری، به استخراج 3 بُعد از 9 مفهوم منجر شده است که هر یک از این ابعاد عبارت اند از:
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- روابط قدرت که از 2 مفهوم نحوه تقسیم کار در منزل و سهم زوجین در تصمیم گیری، 
استخراج شد.

- نابرابری جنسیتی که از 3 مفهوم تقسیم کار اجتماعی، نابرابری فرهنگی و نابرابری 
فردی، استخراج شد.

- ارزش های جنسیتی که از 4 مفهوم، ارزش های جنسیتی مربوط به خانواده، ازدواج، 
طالق و فرزند آوری استخراج شد.

جدول )4( کدگذاری باز و محوری

کد نظریهکدگذاری محوریکدگذاری باز )مفاهيم مستخرج(

1- تقسیم کار
روابط قدرت

T1,T2,T4,T5,T6,T7,T8,T9

2T1,T2,T4,T5,T6,T7,T9- تصمیم گیری

3- تقسیم کار اجتماعی )مشارکت اقتصادی و توانمندسازی سیاسی(

نابرابری جنسیتی

T1,T2,T4,T5,T6,T7,T8,T9

4T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9- نابرابری فرهنگی )زبان، علم و دیدگاه معیار(

5- نابرابری در مسـائل فردی )بدن، بهداشـت، آموزش، 
مسائل مربوط به زندگی خانوادگی(

T1,T4,T5,T6,T7,T8,T9

6- ارزش های جنسیتی مربوط به ازدواج

ارزش ها

T1,T4,T5,T6,T7,T8,T9

7T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9- ارزش های جنسیتی مربوط به خانواده

8T1,T4,T5,T6,T7,T8,T9- ارزش های جنسیتی مربوط به طالق

9T1,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9- ارزش های جنسیتی مربوط به فرزند آوری

بخش کّمی

این پژوهش، جهت شناسایی مؤلفه های جامعه پذیری جنسیتی، از روش تحلیل عامل 
اکتشافی بهره برد. با توجه به نتایج جدول شماره 5، مقدار KMO برابر با »0/887« و سطح 
معناداری آزمون بارتلت نیز برابر با »0/000« )کوچک تر از 0/05(، است؛ مقادیر به دست آمده، 

نشان می دهد که داده ها برای اجرای تحلیل عاملی در سطح بسیار مناسبی می باشند.
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جدول )5( نتایج آزمون بارتلت و کومو

KMO0.887

بارتلت

7702.859کای اسکوئر

820درجه آزادی

0.000سطح معناداری

در جدول شماره 6، اشتراکات اولیه و اشتراکات استخراجی مؤلفه ها آمده است. نتایج 
اشتراکات اولیه و استخراجی مربوط به مؤلفه ها، نشان می دهد، تمام بارهای عاملی باالتر از 
0/4 هستند و نیاز به حذف شاخصی نیست؛ بنابراین این مفروضه نیز مورد تأیید قرار می گیرد 

و نشان می دهد که داده ها برای اجرای تحلیل عاملی مناسب هستند.

جدول )6( نتایج اشتراکات اوليه و استخراجی

)Q( اشتراکات شاخص
اولیه

اشتراکات 
استخراجی

1- اشـتغال زنان چون موجب افزایش اسـتقالل و سـطح توقع زنان می شود، به ضرر 
1.561ثبات خانواده است.

2- زنـان شـاغل به دلیل خسـتگی، قادر نیسـتند آن طور که باید بـه وظایف خود در 
1.525خانه بپردازند.

31.599- زنان غالبًا عاقالنه و مختارانه، کدبانوگری و همسرداری را انتخاب می کند.

4- چون عواقب ناشی از تصمیم گیری های خانوادگی بر عهده مردان است، پس باید 
1.602آن ها تصمیم نهایی را بگیرند.

5- زنان باید به تصمیمات مردان در خانواده احترام بگذارند تا بچه ها از پدر حساب 
1.711ببرند.

6- زنان بهتر اسـت برای جلوگیری از سـرزنش شـدن، در تصمیمات خانواده کمتر 
1.562دخالت کنند.

71.560- اگر رئیس خانواده، مرد نباشد، هرج ومرج ایجاد می شود.

8- زن به دلیل وابسـتگی مالی و جانی به شـوهرش، بهتر اسـت از او حرف شـنوی 
1.597داشته باشد.

91.569- تصمیم گیری در مورد میزان و محل هزینه های خانواده باید بر عهده مرد باشد.
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10- مـن بـه نوبه خـودم به یک کاندیـد زن رأی نمی دهم، چون زنان برای سیاسـت 
1.585ساخته نشده اند.

111.618- زن به دلیل احساساتی بودن نمی تواند قاضی یا رئیس جمهور باشد.

12- علت جایگاه باالتر مردان در جامعه، کارهای مهم تر و سـنگین تری اسـت که به 
1.574آن مشغول اند.

13- چون مردان نان آور خانواده هسـتند، موافقم که فرصت های شـغلی بیشـتری در 
1.689اختیار آن ها باشد.

141.656- زنان ذاتًا از عهده کارهای خانه بیشتر از مردان برمی آیند.

15- زنان در صورت شـاغل بودن نباید در کارهای سـنگین و پست های باال مشغول 
1.599باشند.

16- خدا زن را ضعیف تر از مرد آفریده اسـت، پس نباید بی جهت شـجاعت به خرج 
1.655دهد.

171.602- یک مدیر زن نسبت به یک مدیر مرد، ابهت و منزلت کمتری دارد.

18- مغـز تحلیلـی مردان قوی تر از زنان اسـت به همین دلیـل در عرصه های عمومی 
1.693موفق ترند.

191.560- کنترل و کیفیت روابط جنسی و ارتباطات زن و مرد، بر عهده مردان است.

201.531- زن برای پیشرفت، تحصیالنت و شغل باید رضایت شوهرش را کسب کند.

211.636- زن نباید بدون اجازه و اطالع شوهرش با کسی رفت وآمد کند.

22- مادری کردن و خانه داری، کار سـخت و دشـواری اسـت، اما ثواب اخروی دارد 
1.558و مقام معنوی زن را باال می برد.

23- در زندگی خانوادگی، مرد صاحب زن اسـت و حق دارد در مواردی سـختگیری 
1.563کند.

24- برای زن پسـندیده نیسـت که زمان خواسـتگاری خواسـته های جنسـی خود را 
1.653مطرح کند.

251.596- زن، بعد از ازدواج دارایی و ناموس مرد به حساب می آید.

26- در ازدواج سـنتی که خانواده ها واسـطه هسـتند، احترام و ارزش زن بیشتر حفظ 
1.621می شود.

271.604- باید اولویت یک زن همسر و فرزندان باشد، نه خواسته ها و عالیق شخصی.

281.591- زندگی ای که در آن زن تابع شوهر خود باشد دوام بیشتری دارد.
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291.632- زن خوب کسی است که در هر شرایطی بسوزد و بسازد.

301.521- تحمل بدخلقی ها و عصبانیت های شوهر، برای زن اجر اخروی دارد.

31- یـک زن بیشـتر از یک مرد به خانـواده و حمایت و امنیت موجود در آن نیازمند 
1.504است

32- زنـی کـه بـرای خودش آزاد اسـت و دنبال عالیق شـخصی اش مـی رود، به درد 
1.576زندگی نمی خورد.

331.579- ارتباطات خارج از حوزه زناشویی برای یک زن بسیار زشت تر و بدتر است.

34- زن هر جایگاه اجتماعی و شـغلی داشـته باشد، در خانه باید یک کدبانو و مطیع 
1.582همسر خود باشد.

35- از قدیم گفته اند، زن با لباس سـفید می رود خانه شـوهر، باید با لباس سـفید هم 
1.624برگردد.

361.718- من اجازه نمی دهم پسر یا برادرم با یک زن مطلقه ازدواج کند.

37- بـه ایـن دلیـل که زن مطلقه در جامعـه جایگاه بـدی دارد، زن نباید به راحتی به 
1.525طالق فکر کند.

381.623- چون زن مطلقه، بدون صاحب است، باید از او دوری کنیم.

391.704- زنان ذاتًا مادری کردن را دوست دارند، پس نقش مطلوبی برای آنان است.

40- زنانـی کـه می تواننـد، بچه هـای سـالم و بـه ویژه پسـر، به دنیـا بیاورند، بیشـتر 
1.663مورداحترام هستند.

41- به دلیل آمادگی طبیعی زن برای مراقبت از فرزند، سقط جنین عمدی توسط زن، 
1.710یک عمل بی رحمانه است.

با توجه به جدول شماره 7، نتایج حاصل از تحلیل عاملی، بر روی پاسخ های 400 نفر 
از نمونه موردمطالعه، تعداد 9 مؤلفه را به عنوان مؤلفه های جامعه پذیری جنسیتی از بین 41 

شاخص نشان می دهد که 60/571 درصد کل واریانس توسط این 9 مؤلفه تبیین می شود.
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جدول)7( مقادیر ارزش ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی مؤلفه های 9 گانه

عامل
بعد از چرخش واریماکس

درصد تجمعیدرصد واریانسارزش ویژه

13.4378.3828.382

23.3248.10716.489

33.1577.69924.188

43.0557.45231.641

52.9747.25538.895

62.7236.64145.537

72.1915.34550.881

82.0515.00255.883

91.9224.68860.571

از نمودار 1 که به نمودار »اسکری« معروف است، می توان چنین استنباط نمود که سهم 9 
عامل نخست، در واریانس کل متغیرها چشمگیرتر و از سهم بقیه عامل ها کاماًل متمایزتر است.

نمودار )1( نمودار »اسكری« برای مجموعه 41 شاخصی
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همان طور که در جدول شماره 8، نشان داده شده است، پس از چرخش، تعداد 9 مؤلفه به 
عنوان مؤلفه های جامعه پذیری جنسیتی از بین 41 شاخص شناسایی شده اند که میزان اثرات 
کلی این مؤلفه ها و شاخص های آن برابر با 60/571 درصد بوده است. با توجه به ادبیات 
نظری موردمطالعه، نام گذاری هر یک از مؤلفه های استخراج شده از شاخص ها و میزان اثر 

)درصد واریانس( آن ها به شرح جدول شماره 9، صورت گرفته است:

جدول )8( بارهای عاملی مؤلفه ها و شاخص ها پس از چرخش

شاخص
عامل

123456789
(Q27).581

(Q28).533

(Q29).486

(Q30).488

(Q31).637

(Q32).415

(Q33).696

(Q34).656

(Q4).593

(Q5).707

(Q6).487

(Q7).530

(Q8).630

(Q9).403

(Q19).608

(Q20).530

(Q21).622

(Q22).605

(Q23).533

(Q35).612

(Q36).726

(Q37).542

(Q38).631

(Q10).514
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(Q11).467

(Q12).547

(Q13).562

(Q14).619

(Q15).514

(Q1).689

(Q2).563

(Q3).598

(Q24).722

(Q25).519

(Q26).627

(Q16).625

(Q17).569

(Q18).755

(Q39).537

(Q40).683

(Q41).723

جدول)9( نام گذاری مؤلفه های شناسایی شده بر اساس شاخص ها

شاخص )Q(میزان اثر )درصد واریانس(مؤلفهردیف

34-33-32-31-30-29-28-8.38227خانواده1

9-8-7-6-5-8.1074تصمیم گیری2

23-22-21-20-7.69919نابرابری فردی3

38-37-36-7.45235طالق4

15-14-13-12-11-7.25510تقسیم کار اجتماعی5

3-2-6.6411تقسیم کار6

26-25-5.34524ازدواج7

18-17-5.00216نابرابری فرهنگی8

41-40-4.68839فرزندآوری9
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ب: تحلیل عاملی تأيیدی

پژوهش حاضر، جهت تعیین توان مدل عامل های به دست آمده از تحلیل عامل اکتشافی، 
از آزمون تحلیل عاملی تأییدیCFA( 3(، بهره برده است. برای انجام این آزمون، از تکنیک 
مدل یابی معادالت ساختاری )SEM( در نرم افزار آماری لیزرل 10، استفاده شده است. نتایج 

به دست آمده از آزمون به شرح زیر است:

همان طور که در جدول شماره 10 و نمودارهای شماره 2 و 3، نشان داده شده است، 
مدل جامعه پذیری جنسیتی دارای 3 بعد و 9 مؤلفه و 41 شاخص است که بار عاملی تمام 
ابعاد و مؤلفه ها و شاخص های آن ها بیشتر از 0/3 و در حد قابل قبولی قرار دارد. مقادیر 
آماره t به دست آمده نیز در تمام مسیرها بزرگ تر از 1/96 است؛ بنابراین می توان گفت ارتباط 
معناداری بین هر بعد و مؤلفه با شاخص های مرتبط به آن وجود دارد؛ بنابراین با توجه به 

مقادیر حاصل شده:

* در بُعد روابط قدرت

1- در مؤلفه »تقسیم کار« بیش ترین بار عاملی مربوط به شاخص شماره 3 با وزن 0/71 
است که بر اساس میزان R2 به دست آمده، 5/0 درصد واریانس مؤلفه فوق، توسط این شاخص 

تبیین می شود.

2- در مؤلفه »تصمیم گیری« بیش ترین بار عاملی مربوط به شاخص شماره 9 با وزن 0/88 
است که بر اساس میزان R2 به دست آمده، 7/8 درصد واریانس مؤلفه فوق، توسط این شاخص 

تبیین می شود.

* در بُعد نابرابری جنسیتی

3- در مؤلفه »تقسیم کار اجتماعی« بیش ترین بار عاملی مربوط به شاخص شماره 12 با 
وزن 0/80 است که بر اساس میزان R2 به دست آمده، 6/4 درصد واریانس مؤلفه فوق، توسط 

این شاخص تبیین می شود.
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4- در مؤلفه »نابرابری فرهنگی« بیش ترین بار عاملی مربوط به شاخص شماره 16 با وزن 
0/65 است که بر اساس میزان R2 به دست آمده، 4/2 درصد واریانس مؤلفه فوق، توسط این 

شاخص تبیین می شود.

5- در مؤلفه »نابرابری فردی« بیش ترین بار عاملی مربوط به شاخص شماره 20 با وزن 
0/82 است که بر اساس میزان R2 به دست آمده، 6/8 درصد واریانس مؤلفه فوق، توسط این 

شاخص تبیین می شود.

* در بُعد ارزش های جنسیتی

6- در مؤلفه »ازدواج« بیش ترین بار عاملی مربوط به شاخص شماره 26 با وزن 0/61 
است که بر اساس میزان R2 به دست آمده، 3/8 درصد واریانس مؤلفه فوق، توسط این شاخص 

تبیین می شود.

7- در مؤلفه »خانواده« بیش ترین بار عاملی مربوط به شاخص شماره 33 با وزن 0/77 
است که بر اساس میزان R2 به دست آمده، 6/0 درصد واریانس مؤلفه فوق، توسط این شاخص 

تبیین می شود.

8- در مؤلفه »طالق« بیش ترین بار عاملی مربوط به شاخص شماره 36 با وزن 0/69 است 
که بر اساس میزان R2 به دست آمده، 4/7 درصد واریانس مؤلفه فوق، توسط این شاخص تبیین 

می شود.

9- در مؤلفه »فزرندآوری« بیش ترین بار عاملی مربوط به شاخص شماره 40 با وزن 0/74 
است که بر اساس میزان R2 به دست آمده، 5/5 درصد واریانس مؤلفه فوق، توسط این شاخص 

تبیین می شود.
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جدول )10( بار عاملی و مقادیر T ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدل

بعد
)متغير پنهان 1(

بعد
)متغير پنهان 2(

شماره شاخص
)متغير آشكار(

بار عاملی
استاندارد شده

مقدار 
T

R2P-valueنتيجه

ت
روابط قدر

تقسیم کار

Q157/019/933/005/0>معنادار

Q264/052/1041/005/0>معنادار

Q371/099/1150/005/0>معنادار

تصمیم گیری

Q483/087/1469/005/0>معنادار

Q544/072/619/005/0>معنادار

Q650/035/828/005/0>معنادار

Q784/090/1570/005/0>معنادار

Q885/005/1671/005/0>معنادار

Q988/020/1778/005/0>معنادار

نابرابری جنسیتی

تقسیم کار 
اجتماعی

Q1065/099/1042/005/0>معنادار

Q1180/055/1463/005/0>معنادار

Q1280/063/1464/005/0>معنادار

Q1353/014/927/005/0>معنادار

Q1446/038/722/005/0>معنادار

Q1578/002/1460/005/0>معنادار

نابرابری فرهنگی

Q1665/077/1042/005/0>معنادار

Q1749/074/724/005/0>معنادار

Q1858/048/934/005/0>معنادار

نابرابری فردی

Q1971/030/1250/005/0>معنادار

Q2082/021/1568/005/0>معنادار

Q2174/099/1254/005/0>معنادار

Q2272/052/1251/005/0>معنادار

Q2363/066/1040/005/0>معنادار
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ش های جنسیتی

ارز

ازدواج

Q2448/048/723/005/0>معنادار

Q2553/035/828/005/0>معنادار

Q2661/076/937/005/0>معنادار

خانواده

Q2753/062/828/005/0>معنادار

Q2869/088/1148/005/0>معنادار

Q2974/011/1355/005/0>معنادار

Q3074/001/1355/005/0>معنادار

Q3173/076/1253/005/0>معنادار

Q3272/059/1252/005/0>معنادار

Q3377/078/1360/005/0>معنادار

Q3469/083/1148/005/0>معنادار

طالق

Q3568/023/1039/005/0>معنادار

Q3669/044/1147/005/0>معنادار

Q3755/069/830/005/0>معنادار

Q3863/038/1040/005/0>معنادار

فرزندآوری

Q3967/005/1144/005/0>معنادار

Q4074/068/1255/005/0>معنادار

Q4165/068/1042/005/0>معنادار
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نمودار )2( مدل تحليل عاملی تأیيدی حالت معنی داری



سگ
عبا

در
ر بن

 د
ان

 زن
ی

سیت
جن

ی 
ير

پذ
عه 

جام
ل 

مد
ی 

ساي
شنا

 و 
اد

ابع
ی 

اس
شن

ونه 
گ

133

نمودار )3( مدل تحليل عاملی تأیيدی حالت برآورد استاندارد

همان طور که در جدول شماره 11، نشان داده شده است، مقدار مجذور کای با درجه 
آزادی df= 1522 برای این مدل X2 =3378/94 و سطح معنی داری آن 0/000 برآورد شده 
که در سطح 0/05 معنی دار است. نسبت مجذور کای به درجه آزادی مربوطه برابر با 2/22 
و  است  است،  از 5  کمتر  که  قابل قبول  با سطح  منطبق  مقدار  این  که  است  به دست آمده 
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نشان دهنده برازش قابل قبولی برای مدل است. شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 
)RMSEA( برای مدل های خوب 0/05 است. در صورتی که بین 0/05 تا 0/08 باشد، برازش 
قابل قبول، اگر بین 0/08 تا 0/1 باشد، برازش متوسط است و مدلی که در آن این شاخص 
با 0/064  برابر  ارائه شده  مدل  در  این شاخص  دارد.  برازش ضعیفی  باشد،  بیشتر  از 0/1 
محاسبه شده است که نشان می دهد مدل از برازش قابل قبولی برخوردار است. شاخص ریشه 
میانگین مربعات باقی مانده استانداردشده )SRMR( برای این مدل 0/047 محاسبه شده است 
که مقدار کوچک تر از 0/05 نشان از تبیین نسبتاً مناسب کوواریانس ها دارد. سایر شاخص ها 
 )NNFI( برازش هنجار نیافته ،)NFI( برازش هنجار یافته ،)GFI( همچون نیکویی برازش
برازش تطبیقی )CFI( و برازش افزایش )IFI( نیز می بایستی بیشتر از 0/90 و در مورد شاخص 
نیکویی برازش تعدیل یافته )AGFI( بیشتر از 0/80 باشند که در مدل تحقیق این شروط نیز 
رعایت شده است و میزان آن ها به ترتیب برابر با 0/91، 0/93، 0/93، 0/90، 0/90، 0/84 است 
و بنابراین می توان نتیجه گرفت که مقادیر به دست آمده در شاخص های برازش مدل در کل 
ابعاد و مؤلفه ها و شاخص ها )تعداد 3 بعد و 9 مؤلفه و 41 شاخص( مطابق با استانداردهای 
قابل قبول است و می توان با اطمینان اظهار نمود که مدل جامعه پذیری جنسیتی از برازش 

مناسبی برخوردار است و داده های تجربی، به خوبی با آن منطبق می باشند.

مدل  تدوین  برای  را  ذکرشده  و شاخص های  مؤلفه ها  ابعاد،  می توان  اساس،  این  بر   
جامعه پذیری جنسیتی به صورت شکل شماره 1، ارائه داد.

جدول )11( شاخص های برازش مدل

مقدار شاخص نام شاخص
محاسبه شده

سطح
قابل قبول

نتیجه
برازش

)RMSEA( عالی0/08<0/072ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

)X2 / df( نسبت کای  اسکوئر به درجه آزادی
عالی5<2/22)1522 / 3378.94(

)GFI( عالی0/90<0/91نیکویی برازش

)AGFI( عالی0/80<0/84نیکویی برازش تعدیل یافته
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)NFI( عالی0/90<0/93برازش هنجار یافته

)NNFI( عالی0/90<0/93برازش هنجار نیافته

)CFI( عالی0/90<0/90برازش تطبیقی

)IFI( عالی0/90<0/90برازش افزایش

)SRMR( عالی0/05<0/038ریشه میانگین مربعات باقی مانده استانداردشده

شكل )1( ابعاد شناسایی شده، جهت جامعه پذیری جنسيتی )برگرفته از تحليل عامل اکتشافی و 
تحليل عامل تأیيدی(

نتیجه گیری

محققان در شناسایی جامعه پذیری جنسیتی از مفاهیم و مدل های مختلفی بهره می برند. 
هر یک از آن ها بر جنبه ای از جامعه پذیری تأکید دارند. پژوهش حاضر نیز به هدف شناسایی 
مدل جامعه پذیری جنسیتی، نظریات مرتبط با آن را بررسی نمود تا بتواند با در نظر گرفتن 
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تمامی ابعاد درونی )روابط قدرت در خانواده و ارزش ها جنسیتی فرد( و بیرونی )نابرابری 
جنسیتی( جامعه پذیری جنسیتی، نگاهی موشکافانه ای به این مفهوم داشته و آن را در یک 
جامعه آماری واقعی مورد آزمون قرار دهد. در این راستا، نتایج به دست آمده از تحلیل عامل 
اکتشافی و تحلیل عامل تأییدی، نشان داد، مفاهیم مطرح شده در تئوری های جامعه پذیری 
جنسیتی را می توان در قالب سه بعد اصلی »ارزش های جنسیتی خانوادگی« با مؤلفه های 
»خانواده، ازدواج، طالق، فرزندآوری«، »نابرابری جنسیتی« با مؤلفه های »تقسیم کار اجتماعی، 
نابرابری فرهنگی، نابرابری فردی« و »روابط قدرت در خانواده« با مؤلفه های »تقسیم کار در 

منزل، تصمیم گیری در منزل«، مطرح کرد.

پژوهش حاضر، جامعه پذیری جنسیتی را در دو نوع سنتی و مدرن از هم تفکیک می کند. 
در این راستا، مدلی تحلیلی از تئوری های جامعه پذیری جنسیتی را بر اساس نگاه آن ها به 
منبع، حیطه و نتیجه تفکیک جنسیتی، طراحی نمود. بر این اساس افرادی که منبع و نتیجه نظام 
جنسیتی موجود )حیطه( و ابعاد سه گانه آن )ارزش های جنسیتی خانوادگی، نابرابری جنسیتی 
در عرصه های اجتماعی و روابط قدرت بین دو جنس در خانواده( را به عنوان سیستمی عام 
و جهانی، غیرشخصی، زیستی- طبیعی و ضرورتی کارکردی و تقریباً غیرقابل تغییر، درک 
و درونی کرده اند را در دسته کسانی جای می دهد که به صورت سنتی جامعه پذیر شده اند 
و کسانی که منبع و نتیجه نظام جنسیتی موجود )حیطه( را به عنوان سیستمی خاص، محلی 
یا جهانی )لزوماً جهانی نیست(، فرهنگی – ساختی، ضرورتی تاریخی و قابل تغییر بپندارند، 
در دسته افرادی جای می دهد که به صورت مدرن جامعه پذیر شده اند. با توجه به نتایج 
به دست آمده، این پژوهش به محققان آتی پیشنهاد می کند، این مدل را در سایر جامعه آماری 

نیز مورد آزمون قرار دهند.

يادداشت ها

1. S: Source )منبع) , A: Area )حیطه) , R: Result)نتیجه)
2. principal components
3. Confirmatory Factor Analysis
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