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71-90صفحات/ 91تابستان/ ششمشماره / مسوسال / صلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان ف

هاي اقتصادي، اجتماعی و  فرهنگیانگیزهآن بايههاي فمینیستی و رابطبررسی گرایش
*دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار

1فردمجتبی صداقتی

2طاهره میرساردو

3روجا آبچیان لنگرودي

:چکیده
هاي اقتصادي، با انگیزهي آنههاي فمینیستی و رابطهدف از پژوهش حاضر، بررسی و تبیین گرایش

در مبانی نظري، از تلفیق . اجتماعی و  فرهنگی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار بود
هاي نظري ریتزر، کاستلز، گیدنز، و پارسونز در بحث فمینیسم استفاده و چارچوب و مدل نظري تدوین دیدگاه
حضوري محقق ساخته بود که مورد يهبود و ابزار پژوهش، پرسشنامیابی یا پیمایشروش از نوع زمینه. گردید

نفر از 327حجم نمونه . ها گردآوري شدي آن دادههاعتباریابی و پایایی سنجی قرار گرفت و به وسیل
و د شدمهندسیِ دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار برآور- ي علوم انسانی و فنیهدانشجویان دختر دو دانشکد

درفمینیستیگرایشها نشان داد که میزانیافته. گیري تصادفی ساده انتخاب شدندتفاده از روش نمونهبا اس
ازبیشترانسانیعلومدانشجویاندر میانگرایشو این استباالبهرومتوسطسطحدرمطالعهمورديهنمون

وحقوقدرخانواده، نابرابريدریجنسیتهمچنین باور به وجود نابرابري. استمهندسیوفنیدانشجویان
زنان نسبت به مرداناقتصاديمزایايدرنابرابريصرف،دارزن به عنوان خانهنقشبه، اعتراضهجامعقوانین

فرهنگی-اجتماعیهايهانگیزو اقتصاديهايهه دیگر اینکه انگیزنتیج. بدست آمدباالبهرومتوسطسطحدر
هاي باالیی را نشان داد که با رویکردهاي نظري موجود در مکاتب فمینیسمسطحدهفمینیستی یادشگرایشدر

. سوسیال، رادیکال و لیبرال قابل تبیین و تفسیر است

.فرهنگی-هاي اجتماعیهاي فیمینیستی، نابرابري جنسیتی، نابرابري در حقوق، انگیزهگرایش:کلید واژه

31/5/91:تاریخ پذیرش8/2/91: تاریخ وصول* 
sedaghati_fard@yahoo.comشناسی، گرمسار، ایران، استادیار گروه جامعهواحد گرمسار،دانشگاه آزاد اسالمی-1

شناسی، گرمسار، ایران، استادیار گروه جامعهواحد گرمسار،دانشگاه آزاد اسالمی-2
راه آزاد اسالمی واحد گرمساشناسی دانشگجامعهيهکارشناسی ارشد رشتيهورديهآموختدانش-3
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مقدمه   - 1
تساوي حقوقی،برابري وکهدهد تشکیل میتبعیض جنسیتی فمینیستی را يهمبناي نگر

فمینیسم را نهضتی سیاسی . بردال میؤفی کرده و زیر سمردان را نسیاسی، فرهنگی زنان واجتماعی،
اجتماعی و هاي فرهنگی، پایگاهی مساوي با مردان در زمینهاند که هدف آن دستیابی زنان به خوانده

مورد سؤال قرار دادن روابط میان مردان «برخی دیگر، آن را . )1370،265ساروخانی،(اقتصادي است
هایی که زنان را سرسپرده، اختارهاي قدرت، قوانین و قطعنامهمی سو زنان و عصیان در برابر تما

آن را انتقادي ، تعریف کرده و برخی دیگر، )1381واتکینز، (»دارندرودست و درجه  دومی نگه میف
- شناختهباشد» جنسیت«پذیري که عامل آنجویی و سلطهطهروابط اجتماعی مربوط به سلکلی به

جامعه با يهفمینیسم ریشه در این برداشت دارد که در مواجهدر واقع، .)362، 1382پور،حکیم(اند
است از هواداري شده فمینیسم عبارت از این رو گاه، .)55، 1385بیسلی،(زنان اشتباهاتی وجود دارد

برابري سیاسی، اقتصادي و اجتماعی زنان و مردان و اعتقاديهاز برابري اجتماعی زنان و مردان، نظری
دادن به راي پایانتعهدي ب«، فمینیسم را1بریجمانس). 1377،83صدري افشار، (الت حقوق زن به اص

-نوعی احتجاج خلق میصورت ه کند که بداند و آن را نهضتی معرفی میمی»سلطۀ جنس مذکر
زنان به «شود که بر این نگرش باشد؛ شناخته میفمینیست کسی ). 217، 1380نقل از کاستلز، (گردد
مانند که اند و نیازهاي مشخصی دارند که نادیده و ارضاء نشده باقی میجنسیت گرفتار تبعیضدلیل 
روزا لیند (اقتصادي و سیاسی استظام اجتماعی،ارضاي این نیازها تغییري اساسی در نيهالزم

).1375،346، نقل از  مکنزي و دیگران، 2دلمار
ها،داوريپیشبه معناي اعمال، رفتار،ی، فمینیستيهمبناي نگربه مثابهتبعیض جنسیتی 

تحوالت سه دهه . دهدتر از مردان و فرودست آنان جلوه میارزشیی است که زنان را کمهاایدئولوژي
دهد با گسترش اطالعات، روند همگانی شدن آموزش عالی، تنوع و تعدد اخیر در ایران نیز نشان می

هایی که ها و نابرابريیافته و زنان ضمن آگاهی از تبعیضهاي اجتماعی زنان افزایشها، تجربهنقش
شود، طالب سهم بیشتري از مدیریت در اي جنسی به آنان نسبت داده میدر قالب باورهاي کلیشه

اما.کشیدن پدرساالري هستندو به چالشخانواده، جامعه، کسب تساوي در قدرت و منزلت اجتماعی 
ایشان با هر یک ازوبرندمیآمیز حاکم برجامعه رنجبعیضتشرایط بسیاري از زنان ایرانی ازهنوز 

آمیز رفت از این وضعیت تبعیضها براي کاهش و برونشیوهآگاهی، از انواع توجه به سطح تجربه و
اجازه حضور بیشتر همچنانجامعه پدرساالري، رسد به نظر می).1383جالیی پور،(کنندمیاستفاده 

مهري هاي سنگینی که بر عهده دارند مورد بیولیتؤدهد و زنان با وجود مسا نمیزنان در کشور ر

1- Jane Mansbridge
2- Rosalind Delmar
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73/...هاي اقتصادي هاي فیمینیستی و رابطه آن با انگیزهسی گرایشررب

).1383،15دوانی،(گیرندجامعه و مردان قرار می
يهتفسیر خاص اعضاء معینی از جامعه در عرصگرنابیزیرا، فمینیسم پدیده اجتماعی است

تعهدات خود را از الزامات وتکوین مشارکتی ساختارهایی است که مشروعیتتعامالت گروهی و
و استسنجشفمینیسم در جامعه قابل مشاهده ويهعضویت کارکردي پدید.دارندآنان دریافت می

ثیر این گرایش بر آراء و رفتارهاي زنان و أمل بینشی در تأهاي علم االجتماع به تتوان با روشمی
1386،19محمدي اصل،(درکن چنین دیدگاهی را بررسیمردان پرداخت یا شرایط مکو.(

انداز یک زن، نظام فکري گسترده و عامی را ند تا از چشمهستهاي فمینیستی درصددنظریه
هاي بنیادي زندگی اجتماعی ارائه و الگویی را براي توصیف و تبیین زندگی اجتماعی ویژگیيهدربار

يهنظری(ناسی درمورد نابرابري جنسیشهاي جامعهظریهندر عین حال، . زنان ساخته و پرداخته نمایند
-کنش متقابل نمادین، نظریهيهتضادگرایی، نظریيهکارکردگرایی، نظریيهاجتماعی، نظری–زیستی

مطرح شده است و ) هاي ستمگري جنسینابرابري جنسی، نظریهيههاي تفاوت جنسی، نظری
پدرساالري یا يهشدن و نظریا اجتماعیپذیري یي جامعههنظری(2، گیدنز1هاي کاستلزهمچنین دیدگاه

،)هاي جنسیتی در خانوادهنابرابري نقش(3، پارسونز)نابرابري جنسی در دینيهمردساالري و نظری
نظرگاه فمینیسم (5، کالینز)نابرابري جنسیتی در  خانواده(4، اوکلی)نابرابري جنسیتی در اشتغال(حکیم
. در این زمینه قابل تأمل است)آساي تنهطبقيهنظری(6، وبلن)سیاه

توانند موضوعاتی مانند قدرتمند بودن اند که میمدعیاجتماعی، –هاي زیستی معتقدان به نظریه
و پرخاشگري مردان و تمایل زنان به کارهاي خانه و نگهداري از فرزند را با عوامل بیولوژیک توضیح 

وامع انسانی و در بسیاري در تمامی ج«که چراله است أدرصدد توضیح این مس7دهند، از جمله براش
مراقبت از نوزاد را بر عهده دارند، اما پدر این وظیفه را يههاي حیوانی، جنس ماده وظیفاز گونه

داري و کار همیشه خانهو به همین دلیل است که زنان در طول تاریخ) 25، 1377هاید،(»ندارد
هاي پردازند و تفاوترفته و مردان به کار بیرون از خانه میپرستاري و تربیت فرزندانشان را برعهده گ

شناختی داشته و ربطی به عوامل بین زن و مرد از دیدگاه این نظریه کامالً جنبه طبیعی و زیست
هاي جنسیتی جوامع تفاوتيهکارکردگرایان بر این باورند که در هم).1993رد، (اجتماعی ندارد 

؛ 1377،47ریتزر،(ها اثر مثبتی بر کل جامعه داشته استاوتوجود دارد، چرا که این تف

1-Castells
2-Giddens
3- Parsons
4- Okley
5-Collins
6-Veblen
7-Berash
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پارسونز معتقد است که تقسیم نقش بر مبناي جنسیت به دوام جامعه کمک و ). 1374،280رابرتسون،
،1376گیدنز، (شوندمند میز این تمایزات بهرهها، کل جامعه ارغم نابرابري ناشی از تفکیک جنسعلی
در جوامعی که به شدت متمایز . دانستپذیري جنسیتی میمل اصلی جامعهاو خانواده را عا).763
با (تر داشته باشد آمیز در سیستم اجتماعی بزرگاند، خانواده باید براي آن که کارکردي موفقیتشده

يهدر نظری).373-372، 1387دیلینی، (ی یافتن راهی برآید، در پ)جامعه یکپارچه شود
اجتماعی مهم است که در روابط يهاصلی نیست بلکه طبقيهبعیض جنسیتی مسألمارکسیستی، البته ت

اصلی است و اَشکال يهاستثمار طبقاتی مسأل«1به زعم مارکسشودتولید با ابزار تولید تعیین می
).1375،51جگر،(»دیگر استثمار مانند استثمار جنسی و نژادي، مسائل فرعی یا انشقاقی است

تفاوت . هاي فمینیستی را به سه دسته تقسیم کرده استانواع نظریه،)1988(ریتزر
- تنی بر نابرابري جنسی، براین فرضهاي مبنظریه. جنسی، نابرابري جنسی و ستمگري جنسی

نابرابري ،اند که تمایز بین دو جنس صرفاً مبنی برتفاوت نیست، بلکه پیامد این تفاوت
شود و مربوط به سازمان اجتماعی نس دیده میصریحی است که در موقعیت اجتماعی دو ج

فمینیستی معاصر که بر نابرابري يهنظریيهعمدهدو گون. گیرداست که در جامعه شکل می
.فمینیسم لیبرالی و فمینیسم مارکسیستی: جنسی تأکید دارند عبارتند از 

1- Marx.K
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75/...هاي اقتصادي هاي فیمینیستی و رابطه آن با انگیزهسی گرایشررب

و مرد در مقابل والدین و نیاز به مباحثی مانند مشاغل زنان، برابري زن ، فمینیسم لیبراليهدرنگر
از این دیدگاه، با گذر. آموزش فارغ از جنسیت براي کودکان از جمله موضوعات مورد بحث است

هاي لیبرال چندان فمینیست. عمومی استيههایی در عرصخصوصی، خواستار کسب آزادييهعرص
دانند که درآن را محلی میخصوصی يهخصوصی ندارند چرا که عرصيهعالقه به حضور در عرص

).1374ریتزر، (دشونداري بی اَجر و مزد میپایان از توقعات، وظایف خانهبیيهزنان درگیر رشت
افراد قرار داده و نسبت يهجویی و رضایت خودمحورانها اصل را بر آزادي عملکردهاي لذّتلیبرال

تمایالت افراد و خانواده يهمحدودکنندهاي سنتی ازآن رو که همسري درخانوادهبه نقش مادري و
شود، ظالمانه مرده نمیاند و کار خانگی را که به طور رسمی در ردیف اشتغاالت دیگر شاست، بدبین

بر این باور است هاي مهم این نظریه، یکی از شخصیت1برنارد. )104-1381،105،نژادزیبایی(دانندمی
بخشد اما زنان را تبدیل به عنصر وابسته و ثانوي و آزادي میصرف زندگی زناشویی به مرد اقتدار که 

مفهوم برابري و ها صرفاًی در ایدئولوژي و اقدامات لیبرالاصليهنکتن، از نظر فریدا. خواهد کرد
ها با تأکید بر انسانیت زنان و لزوم برخورداري آنان بدین ترتیب لیبرال). 84فریدان،(ارزش فرد است
کنند که ر مبناي برابري کامل با مردان برآنند که زنان را از همان امتیازاتی برخورداراز حقوق بشر ب

عمومی مردان يهها دسترسی برابر زنان به حوزلیبراليههدف عمد. اندمردان آن را تعریف کرده
). 1995،98چپمن، (ان و شراکت در آن استبه عبارت دیگر هدف واردشدن به بازي مرد. است

- شرطی«شدن واجتماعیيههاي بین دو جنس غیرذاتی بوده و نتیجها معتقدند تفاوتراین لیبرالبناب
این اندیشه از آن رو که خواهان تغییر نظمی ).1376،246آبوت و واالس، (است» سازي نقش جنسی

ی برابر دهد و خواستار انتقال آن به شکلاست که رهبري عمومی و سلطه را در انحصار مردان قرار می
ر اعالمیه حقوقی خود در سال آنها د).1975،36ییتس، (گردداست، اصالح طلبانه تلقی میبه مردان

يهخواهان اجراي قانون منع تبعیض جنسی در اشتغال، آموزش برابر و مختلط، افزودن اصالحی1967
يهاي هزینبرابري حقوق به قانون اساسی، حقوق مرخصی براي مادران شاغل، کاهش مالیات بر

در ).1981،28اوکلی، (کنترل باروري بودندنگهداري از کودکان براي والدین شاغل و حق زنان براي
جریان لیبرالی معتقد است که اگر اصل به برابري کامل زن و مرد است، مردان در رفتارهاي مجموع، 

).253، 1381رزاده، مشی(وردار باشندجنسی نباید از آزادي، اختیارات و امتیازات بیشتري برخ
برگرفته از آراء مارکس و انگلس نابرابري را در ابتدا در جایگاه طبقاتی و ،فمینیسم مارکسیستی

مطابق با این دیدگاه زنان در اشکال مختلف در نظام . کندسپس در جایگاه جنسیتی جستجو می
به تعبیر . شوددار محسوب میرمایهدار، جزئی از اموال مرد سزنِ سرمایه. شوندداري استثمار میسرمایه

1-Jesse Bernard
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در گرایش مارکسیستی، پیدایش مالکیت خصوصی روابط و . او اَنگل یک اَنگل است1لوگزامبورگ 
مناسبات اجتماعی غلط، نهاد خانواده، نظام پدرساالري و باز داشتن زنان از تولید عمومی از جمله 

طالق آسان، استقالل اقتصادي . شوندب میعوامل مهم نابرابري میان زنان ومردان در جامعه محسو
) .1382،سعادتی(است که این گروه خواهان آن هستندزنان، جدي نگرفتن روابط جنسی مواردي 

يهکه موقعیت زنان پیامد معادلض هستندهاي مبتنی بر ستمگري جنسی مبتنی بر این فرنظریه
ود را در نظارت، سوءاستفاده و سرکوبی قدرت بین زنان و مردان است و مردان در این رابطه نفع خ

گیري یک الگوي فراگیر و ساختاري به نام پدرساالري محصول این ستمکاري، شکل. بینندزنان می
پردازان این گروه بر آن هستند که عالوه بر اصالح نظام اقتصادي جامعه، براي نظریهبرخی . است

هاي دیگر ضروري ودکان و عرصهاز کرسیدن به این هدف، تغییر در آموزش، کار،سرپرستی 
صرف بر آزادي، برابري و يهپردازان تکیبه اعتقاد این نظریهبنا ). 374، 1375،مکنزي(است

- هاي اجتماعی ضروري میگیريدموکراسی کافی نبوده و دخالت تمام اعضاي جامعه در تصمیم
اري از اوقات زنان، زنان دیگر را گرایی در بسیمطابق با نگرش جامع. )1376،145،زادهملکی(باشد

پوست را مورد ستم قرار پوست، زنان سیاهزنان سفیدبه عنوان انسان،. دهندنیز تحت سلطه قرار  می
. دهندمی

هاي فمینیستی، آنها را به پنج شناسی تحلیلی از نهضتي یک سنخهضمن ارائنیز، )1380(کاستلز
گرا، فمینیسم گرا، فمینیسم همجنسفرهنگی، فمینیسم ذاتسوسیال، فمینیسم- گروه فمینیسم لیبرال

بنیادي يهوي ویژگی مشترك انواع فمینیسم را دفاع از حقوق زنان و وظیف. کندبندي میعملی طبقه
جامعه پذیري، يهگیدنز نیز در نظری. کندبرساختن هویت زنان ذکر می) بازسازي(آن را ساختارشکنی

هاي مردانه هاي زنانه و ویژگیداند که بر ویژگییکی از عوامل مهمی میشدن راهاي اجتماعیجنبه
همه افراد اعم از زن و مرد، پس ). 1376گیدنز، (دهدگذارد و آن را مورد توجه زیاد قرار میتأثیر می

توانند بیاموزند که با سیستم اجتماعی از آن که به طور صحیح اجتماعی شدند و تعلیم یافتند می
).1387،372دیلینی، (را در آن حفظ کنندشوند و موجودیت خودسازگار

هاي قابل ساالري یا مردساالري خود، معتقد است اگر چه تفاوتي پدرهوي همچنین در نظری
هیچ مورد هاي مختلف وجود دارد،هاي مربوط به زنان و مردان در فرهنگاي در نقشمالحظه
وي ). همان منبع(زنان قدرتمندتر از مردان باشند، وجود ندارداي که در آن اي از جامعهشدهشناخته

و معتقد است دین مسیح از نظر نمادگرایی و نیز سلسله د داندین را عامل بعدي تبعیض جنسیتی می
در حالی که مریم، مادر عیسی، گاهی ممکن است چنان در نظر گرفته . مراتب آن قطعاً مردانه است
اما خدا، پدر است یعنی نماد مذکر و عیسی شکل . هاي الهی بوده استشود که گویی داراي ویژگی

1-Lxembourg
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).1376،500گیدنز، (بشري یک مرد را گرفت
معتقد است بازار کار بر حسب جنسیت به دو صورت افقی و عمودي تفکیک ) 1972(حکیم
شغلی نیز اند، از نظر سلسله مراتب زنان عالوه بر اینکه در مشاغل معدودي متمرکز شده. شده است

شروع بسیار خوبی براي نشان دادن تفاوت میان يهکارِ خانه نیز نقط. تري قرار دارندهاي پاییندر رده
).1380،56گرت،(تهاي جنسیتی زن و مرد در خانواده اسنقش

سیاه و زن يهانداز بر اساس نظرگاه فمینیستی سیاه شکل داده که شامل تجربکالینز به یک چشم
اي هاي حاشیهها در فعالیت سیاسی گروهنظرگاهيهبه نظر کالینز ریش. االت متحده استبودن در ای

).1387،112مک الفلین، (کنندمیمبارزه »تریس سلطهما«جمعی علیه نهفته است که به شکلی 
چارچوب توانمیهاي فمینیستی،فمینیسم و انواع گرایشبابدریادشدهآراءومطالبمروربا

ایندرتاکنونگرفتن آنچهدر نظروگوناگونهاينظریهيهمطالع. طالعه را طراحی کردنظري م
ازکدامهرشود کهشد، مالحظه میهاي مرتبط با آن مطرحفمینیسم و نگرهمفهومبهراجعپژوهش
نظریاتدرالبته گاهواندخاص را مطرح کردهعواملیونظریاتمفهوماینمورددرنظرانصاحب

- هاي برخی نظریهدر این پژوهش با تلفیق میان نظریه. شودمیاشتراکی نیز دیدهنقاطآنهاازبرخی
هاي ابعاد گرایششود،پردازان و آنچه که به عنوان یک مکتب یا گرایش مکتبی فمینیستی شناخته می

متغیرهايمبنايبرمفهوماینکردنعملیاتیشود ومورد مطالعه شناخته میيهاین مفهوم در نمون
ها که در سطور پیشین اشاره شد و با مهم شمردن با وجود عوامل و دیدگاه.گرددانجام میشدهاشاره

و پر اهمیت قلمداد کردن همه این نقطه نظرات و عقاید، در این پژوهش رویکردي تلفیقی از 
قرار گرفته و بنا بر آن، ها و مطالعه دقیق موضوع مورد بررسی براي طرح فرضیهرویکردهاي ذکرشده،

هاي جنسیتی بهره گانه فمینیستی و نابرابريهاي مکاتب سهچارچوب نظري این  پژوهش از دیدگاه
.  گرفته است

اصلیِ این مطالعه شناخته شد و يهبررسی نگرش فمینیستی مسأل، یادشدهتعاریفبا توجه به 
هاي فمینیستی در میان جامعه مورد گرایشآیا؛االت اساسی چندي پاسخ داده شودؤد به سگردیسعی 

مورد مطالعه، میزان آن چقدر است؟ دريهجامعمطالعه وجود دارد؟ در صورت وجود این گرایش در
کدامند؟)نوع گرایش فمینیستی(هاي آحاد جامعه مورد مطالعهانگیزهاین گرایش،صورت وجود
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در میان هاي فمینیستیوجود یا عدم وجود گرایشیِکمعبارت بودند از بررسی این پژوهشاهداف
هاي فمینیستی بندي انواع گرایشهاي فمینیستی و شناسایی و طبقهانشجویان دختر، سنجش میزان گرایشد

بر حسب گروه نیستی یهاي فمگرایششدت یا ضعف اي مقایسهبررسیموجود در میان آنها به همراه 
آنچه در مبانی نظري بر اساس ).مهندسی-هاي علوم انسانی و فنیشکدهدانخترددانشجویانبین (تحصیلی

دانشجویاندرفمینیستیگرایشمیزان. 1: پژوهش، به شرح زیر تنظیم شدنديهچهار فرضیبحث شد، 
فرزندبین(خانوادهدرجنسیتینابرابريرسدمینظربه. 2.استمتوسطحدازبیشترمطالعهموردجامعه
قوانینوحقوقدرنابرابريرسدمینظربه.3.استمتوسطحدازباالتر)شوهروزنیارپسودختر

نقشبهاعتراضرسدمینظربه. 4.استمتوسطحدازباالتر)قوانینمحتوايبودنمردساالرانهیا(جامعه
اقتصاديمزایايدرنابرابريرسدمینظربه. 5.استمتوسطحدازباالتر،صرفدارخانهعنوانبهزن

گرایشدراقتصاديهايهانگیزرسدمینظربه.6.داردوجودمتوسطحدازباالترمردانبهنسبتزنان
انگیزهرسدمینظربه. 7.استمتوسطحدازباالتر)سوسیالفمینیسمومارکسیستینیسمیفم(فمینیستی

رسدیمنظربه.8.استمتوسطحدازباالتر)الرادیکفمینیسمولیبرالنیسمیفم(فرهنگی-اجتماعیهاي
دانشکدهدانشجویانباگرمسارواحدانسانیعلومدانشکدهدختردانشجویانبیندرفمینیستیگرایش

.استمتفاوتمهندسی-فنی

روش- 2
اي است، که در آن از روش توسعه–با توجه به اهداف مطالعاتی، نوع و ماهیت این تحقیق، کاربردي 

در این پژوهش با توجه به ماهیت آن از روش زمینه یابی یا پیمایش . استفاده شد)ىتوصیف(ىغیر آزمایش
هاي ارائه شده و مواجه شود بهره گرفته شد و با عنایت به فرضیهکاربردي شناخته میيهکه نوعی مطالع

هاي مورد نیاز، ردآوري دادهبراي گ. انجام گردیدهاي کمی، با استفاده از روش پیمایشیبودن با داده
این پژوهش از نوع . مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بوده است) تکنیک(روش

.توصیفی و کاربردي است و روش مورد استفاده در این تحقیق با توجه به اهداف آن روش پیمایشی است
مهندسی و علوم انسانی -هاي فنیدهآماري این پژوهش شامل تمام دانشجویان دختر دانشکيهجامع

بوده است که مطابق آمار ارائه شده از 1390دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار در نیمسال اول تحصیلی 
مهندسی و علوم انسانی واحد یادشده، تعداد کل دانشجویان - هاي فنیآموزش دانشکدهيهسوي ادار

863مهندسی تعداد -فنیيهمیان دانشجویان دختر دانشکدنفر گزارش شده است که از این 2198نامبرده 
تعیین . می باشند) از کل% 7/60(نفر 1335علوم انسانی يهو دانشجویان دختر دانشکد) از کل% 2/39(نفر

مورگان (معلوميهحجم نمونه از کل جامعه آماري، براساس جدول استاندارد برآورد حجم نمونه از جامع
نفر از دانشجویان بدست آمد و براساس 327محاسبه گردید که این تعداد، ) 1382،142نقل از کریم زاده،
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نفر از 199سهمی که مطابق درصدهاي یادشده در باال محاسبه گردید، متناسب با حجم نمونه تعداد 
سی مهند-فنیيهنفر از دانشجویان دختر دانشکد128علوم انسانی و تعداد يهدانشجویان دختر دانشکد

آماري، شیوه يهمختصات جامعبا توجه به . به عنوان حجم نمونه به پرسشنامه این پژوهش پاسخ دادند
. گیري بکار گرفته شده، نمونه گیري تصادفی ساده قرار گرفتنمونه

آغازین در اختیار تعدادي از متخصصان يهها، پرسشنامه طراحی شدسنجی سنجه) روایی(در اعتبار
با گردآوري ارزیابی و داوري آنها مشخص شود که ابزار سنجش پژوهش تا چه اندازه قرار گرفت تا

سنجی در راستاي پایایی. قابلیت آن را دارد که متغیرهاي مدنظر در این پژوهش را مورد سنجش قرار دهد
آن بود نتایج روش آلفاي کرونباخ در مورد متغیرهاي مستقل و وابسته، گویاي ، پیش آزمونپرسشنامه در 

مقدار آلفاي محاسبه شده پس از حذف برخی گویه . بود79/0که ضریب پایایی هریک از متغیرها باالتر از 
دقت یا پایایی مطلوب و مناسبی در جهت سنجش يهاین امر نشان دهندرسید که 88/0هاي الزم به 

. متغیرهاي مورد بررسی است

هایافته- 3
199و مهندسیوفنیرشته) درصد1/39(نفر 128ن پژوهش، شامل ایيهنفر حجم نمون327تعداد 

در بخش آمار استنباطی فرضیات تحقیق مورد . اندبودهانسانیعلومدانشجویان رشته) درصد9/60(نفر 
پژوهش به شرح زیر مورد تحلیل هاي توصیفیفرضیه. که در زیر اشاره شده استاندبررسی قرار گرفته

.دآماري قرار گرفتن
.استمتوسطحدازبیشترمطالعهموردجامعهدانشجویاندرفمینیستیگرایشمیزان: نخستفرضیه 
میزانکه ددانشان1شمارهبه شرح پاسخگویاندرصدوفراوانیتوزیعنموداروجدولارقام 

متغیرنمرهمتوسطضمناً .استبوده باالبهرومتوسطسطحدرمطالعهموردنمونهدرفمینیستیگرایش
میزانمتغیرنمرهمتغیرازکلیارزیابیدربوده است که 171بابرابرآمارينمونهفمینیستیگرایشمیزان

درمتغیراینمطلوبوضعیتازحکایتنرمالتوزیعبهمتغیراینبودننزدیکدلیلبه، فمینیستیگرایش
.داردمطالعهموردنمونه

مطالعهموردجامعهدانشجویاندرفمینیستیگرایشمیزانیسنجسطحتوزیع-1شمارهجدول
جمعپایینخیلیپایینمتوسطباالباالخیلیهاگزینه

فراوانی
درصد

67
5/20

68
8/20

61
7/18

67
5/20

64
6/19

327
100/0

ازباالتر)شوهروزنیاپسرودخترفرزندبین(خانوادهدرجنسیتینابرابرياحساس : 2فرضیه
استمتوسطحد.
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موردنمونهدرخانوادهدرجنسیتینابرابريآن است که احساس يهدهندنشان2شمارهجدولارقام 
.استبوده باالبهرومتوسطسطحدرمطالعه

اینبودننزدیکدلیلبهنشان داد که آمارينمونهخانوادهدرجنسیتینابرابريمتغیرنمرهمتوسط
.استمطالعهموردنمونهدرمتغیراینمطلوبوضعیتازحاکیلنرماتوزیعبهمتغیر

خانوادهدرجنسیتینابرابريسنجیسطحتوزیع-2شمارهجدول
جمعپایینخیلیپایینمتوسطباالباالخیلیهاگزینه

فراوانی
درصد

70
4/21

79
2/24

61
7/18

58
7/17

59
18

327
100/0

ازباالتر)قوانینمحتوايبودنمردساالرانهیا(جامعهقوانینوقوقحدراحساس نابرابري:3یهفرض
.استحدمتوسط

باال،سطحدردرصد2/23باال،خیلیسطحدردرصد7/21دهد مینشان3جدولهمانطور که 
یا(جامعهقوانینوحقوقدرنابرابريدرصد5/16وپاییندرصد1/17متوسط،سطحدردرصد4/21

. اندکردهارزیابیپایینخیلیسطحدررا)قوانینمحتوايبودنهمردساالران
سطحدرمطالعهموردنمونهدرجامعهقوانینوحقوقدرنابرابريگفت احساس بایدکلیتفسیردر
نرمالتوزیعبهمتغیراینبودننزدیکدلیلبهدهد کهآن نشان میمتوسطو استباالبهرومتوسط

.استمطلوبمطالعهموردنمونهدرمتغیراینوضعیت
جامعهقوانینوحقوقدرنابرابريسنجیسطحتوزیع-3شمارهجدول

جمعپایینخیلیپایینمتوسطباالباالخیلیهاگزینه
فراوانی
درصد

71
7/21

76
2/23

70
4/21

56
1/17

54
5/16

327
100/0

.استمتوسطحدازباالترصرف،دارخانهعنوانبهزننقشبهاعتراض: 4فرضیه 
درصد21.7باال،خیلیسطحدررازننقشبهاعتراضدرصد19.6با توجه به اینکه 4ارقام جدول 

ارزیابیپایینخیلیسطحدردرصد17.7وپاییندرصد20.8متوسط،سطحدردرصد20.2باال،سطحدر
.کنندمیییدأیادشده را تفرضاندکرده

مطالعهموردنمونهدرمطلوبوضعیتداراي نرمالتوزیعبهبودننزدیکدلیلبهاین متغیر نیز 
.شودارزیابی می
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زننقشبهاعتراضسنجیسطحتوزیع-4شمارهجدول
جمعپایینخیلیپایینمتوسطباالباالخیلیگزینه ها
فراوانی
درصد

64
6/19

71
7/21

66
2/20

68
8/20

58
7/17

327
100/0

.داردوجودمتوسطحدازباالترحددرمردانبهنسبتزناناقتصاديمزایايدرنابرابري: 5فرضیه 
نمونهدرزناناقتصاديمزایايدرنابرابرياحساس دهدمینشان5جدولچنانکه ارقام مندرج در 

نمرهمتوسط.قرار گرفتییدأتدیادشده مورفرضبنابراینو استباالبهرومتوسطسطحدرمطالعهمورد
بایدآنازکلیارزیابیدربوده که 18.56بابرابرآمارينمونهزناناقتصاديمزایايدرنابرابريمتغیر
درمتغیراینمطلوبوضعیتازحکایتنرمالتوزیعبهمتغیراینبودننزدیکدلیلبهکهداشتاذعان
.داردمطالعهموردنمونه

مردانبهنسبتزناناقتصاديمزایايدرنابرابريسنجیسطحتوزیع-5شمارهجدول
جمعپایینخیلیپایینمتوسطباالباالخیلیگزینه ها
فراوانی
درصد

82
1/25

44
5/13

89
2/27

60
3/18

52
9/15

327
100/0

.استمتوسطحدازباالترفمینیستیگرایشزنان دراقتصاديهايانگیزه: 6فرضیه 
رافمینیستیگرایشدراقتصاديهايانگیزهدرصد18دهدمینشان6جدولنانکه ارقام مندرج در چ

درصد20/2وپاییندرصد18متوسط،سطحدردرصد22باال،سطحدردرصد21/7باال،خیلیسطحدر
.شودمیییدأتپژوهشیادشده در این فرضپس .کردندارزیابیپایینخیلیسطحدر

مردانبهنسبتزناناقتصاديمزایايدرنابرابريسنجیسطحتوزیع- 6شمارهجدول
جمعپایینخیلیپایینمتوسطباالباالخیلیگزینه ها
فراوانی
درصد

82
1/25

44
5/13

89
2/27

60
3/18

52
9/15

327
100/0

.استمتوسطحدازباالترفمینیستیگرایشدرزنانفرهنگی-اجتماعیهايانگیزه: 7فرضیه 
-اجتماعیهايانگیزهدرصد20/5که با توجه به اینکه دهدمینشان7جدولارقام مندرج در 

پاییندرصد19/6متوسط،سطحدردرصد21/4باال،سطحدردرصد19/9باال،خیلیسطحدررافرهنگی
درفرهنگی-اجتماعیيهاانگیزه،کنندمیارزیابیپایینخیلیسطحدردرصد18/7معادلنفر61و

نمرهضمناً .شودمیییدأتپژوهشفرضبنابراینو استباالبهرومتوسطسطحدرمطالعهموردنمونه
آنازبیشدیگرنیمیو109ازکمتریامساويپاسخگویانازنیمیفرهنگی-اجتماعیهايانگیزهمتغیر

کلیارزیابیدراست که 108بابرابرآمارينمونهگیفرهن-اجتماعیهايهانگیزمتغیرنمرهمتوسطبوده و 
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مطلوبوضعیتازحاکینرمالتوزیعبهمتغیراینبودننزدیکدلیلبهکهتوان گفتمییادشدمتغیراز
.استمطالعهموردنمونهدرمتغیراین

مردانبهنسبتزناناقتصاديمزایايدرنابرابريسنجیسطحتوزیع- 7شمارهجدول
جمعپایینخیلیپایینمتوسطباالباالخیلیهاگزینه

فراوانی
درصد

67
5/20

65
9/19

70
4/21

64
6/19

61
7/18

327
100/0

باگرمسارواحدانسانیعلومدانشکدهدختردانشجویانبیندرفمینیستیگرایش: 8فرضیه 
بیندرفمنیستیگرایشمرهنمیانگین8جدول.استمتفاوتمهندسی-فنیدانشکدهدانشجویان
علومرشتهو164میانگینازمهندسیوفنیرشتهصفتایندرکه دهدمینشانرایادشده دانشجویان

سطحواستتفاوتیفرضیهنوعازکهتحقیقفرضیهبهتوجهبا.برخوردارند176.22میانگینازانسانی
)است0.05زیرکه(0.000)دامنهدوداريمعنی 0.05 P≤ فاصلهباآمدهبدستپایینوباالحدو(

بهداردتحصیلیرشتهتفکیکبهدانشجویانبیندرفمنیستیگرایشتفاوتازحکایتدرصد95اطمینان
.استمهندسیوفنیدانشجویانازبیشترانسانیعلومدانشجویاندربینفمنیستیگرایشدیگرعبارت

تحصیلیرشتهتفکیکبهدانشجویانبیندرنیستییفمگرایشمیانگین - 8شمارهجدول

تحصیلیرشتهتفکیکبهدانشجویانبیندرفمینیستیرایشگهامیانگینمقایسهآزمون- 9شماره جدول

متغیر
تحصیلیرشته

انحرافمیانگینتعداد
معیار

میانگینازمعیارانحراف

گرایش
فمنیستی

مهندسیوفنی
128164.007812.891731.13948

.199176.22617.9813056578انسانیعلوم

آزمون 
لوین

Fسطح
معنی
داري

tدرجه
آزادي

سطح
معنی
داري

دامنهدو

تفاوت
هانمیانگی

تفاوت
انحراف

استاندارد

درصد95اطمینانفاصله

باالحدپایینحد
برابري

واریانسها
17.709000.10.587-325000.12.2183 -1.1541014.48877-9.94787 -

نابرابري
واریاسها

9.604-189.935000.12.2183 -1.2722114.72779-9.70884 -
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.به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفتندتبیینیهايفرضیههاي توصیفی، پس از فرض
.ردوجود دارابطههاي فمینیستی هاي اقتصادي و گرایشانگیزهبین -

و گرایشهاي فمینیستیانواع انگیزه هاریب همبستگی پیرسون بین ض-10جدول شماره 
سطح معنی داري یک دامنهضریب همبستگی پیرسونمتغیرها

741/0000/0انگیزه هاي اقتصادي
899/0000/0انگیزه هاي اجتماعی
632/0000/0انگیزه هاي فرهنگی

دار یمعن000/0و در سطح 741/0ب همبستگی این دو متغیر ضریمطابق ارقام مذکور در جدول،
بیشتر هاي اقتصادي انگیزهبه عبارت دیگر هر اندازه .بین دو متغیر وجود دارداست و رابطه مستقیم و مثبت

این نتیجه لذا پذیر است و امکاندرصد از موارد 74در این امر.می یابدهاي فمینیستیگرایششود،می
هاي هاي اقتصادي و گرایشانگیزه«فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه بینبنابراین.خواهد بودقابل تعمیم

.شودارزیابی میباالییدر سطح ) 74/0(شدت ارتباط این دو متغیرو یید أت» فمینیستی
.وجود داردرابطههاي فمینیستی هاي اجتماعی و گرایشانگیزهبین -

دار معنی000/0و در سطح 899/0مبستگی این دو متغیر ضریب همطابق ارقام مذکور در جدول،
جتماعیهاي اانگیزهبه عبارت دیگر هر اندازه .بین دو متغیر وجود دارداست و رابطه مستقیم و مثبت 

صد از موارد این امر در89درصد موارد بلکه در نه اما یابد، میهاي فمینیستیگرایششود،بیشتر می
هاي انگیزه«بنابراین  فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه بین.ن نتیجه قابل تعمیم استپذیر بوده و ایامکان

ارزیابی باالییدر سطح ) 89/0(شدت ارتباط این دو متغیریید شده و أت» هاي فمینیستیو گرایشجتماعیا
.شودمی

.وجود داردرابطههاي فمینیستی هاي فرهنگی و گرایشانگیزهبین -
دار معنی000/0و در سطح 632/0ضریب همبستگی این دو متغیر در جدول،مطابق ارقام مذکور

بیشتر فرهنگیهاي انگیزهبه عبارت دیگر هر اندازه .بین دو متغیر وجود دارداست و رابطه مستقیم و مثبت 
فرضیه بنابراین  پذیر است و درصد از موارد این امر امکان63در.یابدمیهاي فمینیستیگرایششود،می

شدت ارتباط این دو یید شده و أت» فمینیستیهاي و گرایشفرهنگیهاي انگیزه«پژوهش مبنی بر رابطه بین
.شودمیارزیابیباالییدر سطح ) 63/0(متغیر

انگیزه «x2ال،ؤس8که توسط »انگیزه اقتصادي«x1شامل)x(انگیزهابعادالگوي ارتباط1شکل
)y(با ابعاد گرایش فمینیستیال،ؤس6که توسط »انگیزه فرهنگی«x3ال،ؤس10که توسط » اجتماعی

فمینیسم «y3ال،ؤس4که توسط »فمینیسم مارکسیست«y2ال،ؤس8که توسط »فمینیسم لیبرال«y1شامل
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گیري به عنوان متغیر وابسته اندازهال،ؤس6که توسط »فمینیسم سوسیال«y4سوال،8که توسط »رادیکال
.ها متفاوت نیستوي حقیقی دادهالگشده که با

»انگیزه اقتصادي«xشامل)x(انگیزهمتغیر پنهان بیرونی ابعاد)ثیرمیزان بارگذاري یا تأ(زان المبدايمی
38/0،x2»31/0»انگیزه اجتماعی،x3»ها ها  متغیر انگیزه، که از تجمیع این شاخص62/0»انگیزه فرهنگی

درصد از تغییرات متغیر 61تر ثیرگذاري دارد به عبارت دقیقأب تضری61/0گیرد و در مجموع شکل می
بینی،د پیشها پوشش داده شده و بقیه مواراي از این شاخصوابسته گرایش فمینیستی توسط مجموعه

و متغیر بیانگر باالترین شدت انسجام درونیانگیزه فرهنگیمتغیر .شودبینی میتوسط سایر متغیرها پیش
.دهدانسجام درونی در متغیر پنهان بیرونی را نشان میاعی کمترینانگیزه اجتم

،51/0»فمینیسم لیبرال«y1شامل) y(میزان المبداي متغیر پنهان درونی براي ابعاد گرایش فمینیستی
y2»31/0»فمینیسم مارکسیست،y3»52/0»فمینیسم رادیکال،y4»که از تجمیع ،42/0»فمینیسم سوسیال

متغیر فمینیسم رادیکال بیانگر باالترین و متغیر .گیردمتغیر گرایش فمینیستی شکل میهااین شاخص
.دهدفمینیسم مارکسیست کمترین رقم انسجام درونی در متغیر پنهان درونی را نشان می

اجتماعی و فرهنگی با ابعاد گرایش فمینیسمهاي اقتصادي،مدلسازي رابطه انگیزه-1شکل 

توان بیان کرد که این مدل برازش می93/0این مدل برابر»شاخص نیکویی برازش«داراز آنجا که مق
اجتماعی و هاي اقتصادي،مده بیانگر اثر مستقیم انگیزهمیزان ضریب بدست آ.قابل قبولی با واقعیت دارد

- م را میاست که بیشترین اثر مستقیهمچنین مدل فوق بیانگر این .استفرهنگی بر ابعاد گرایش فمینیسم 
گرایش فمینیسم رادیکال در بعد بر متغیر هاانگیزهعد در بانگیزه فرهنگیعنوان اثر مستقیم توان تحت

.  عنوان نمودفمینیستی
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)گرایش فمینیسم(Y) = 61/0(ابعاد انگیزه
:مدل ارائه شده توسط محقق استهاي مرتبط با برازش ف شاخصمعر9ّجدول

ا برازش مدلهاي مرتبط بشاخص-11جدول
تفسیرمیزانشاخص

)0/90مالك بیش از(برازش عالی 0/92)شاخص برازش غیرنرم(لوئیز -تاکر
)0/90مالك بیش از(برازش عالی 0/92)شدهشاخص برازش نرم(بنتلر - بونت

)0/70مالك بیش از (برازش عالی 0/72هولتر
)0/05مالك کمتر یا مساوي (عالی برازش RMSE0/047ریشه خطاي میانگین مجذورات تقریب 

GFI0/93 0/90مالك بیش از(برازش عالی(
هاي توان به برازش مدل تدوین شده از یکسو و دادهبا تأکید بر پنج شاخص نیکویی برازش می

بنابراین انطباق مطلوبی بین مدل به تصویر درآمده و یا مدل ساختاري .تأکید داشتدیگرتجربی از سوي 
اثرو برازش مطلوب معرف الگویابی معادالت ساختاري با تأکید برهاي تجربی فراهم گردیده دادهبا شده

- یافتهبندي نهایی در جمع.اجتماعی و فرهنگی بر ابعاد گرایش فمینیسم استهاي اقتصادي،مستقیم انگیزه
برخوردار است، از برازش کاملیکه مدل پیشنهادي پژوهشگر،توان مطرح کردمیپژوهش حاضر، هاي 
، باالتر از )92/0(و شاخص برازش نرم شده بونت بنتلر)92/0(لوئیز-تاکرشاخص برازش غیرنرمزیرا 

.دهدبوده و برازش مطلوب را نشان می70/0باالتر از ) 72/0(عالوه بر آن، شاخص هولتر.بوده است90/0
بوده و معرف برازش مدل 05/0ز تر ا، کوچک)047/0(ریشه خطاي میانگین مجذورات تقریبهمچنین،

.محقق است

گیريبحث و نتیجه- 4
رومتوسطسطحدرمطالعهموردنمونهدرفمینیستیگرایشمیزانپژوهش نشان داد که هاي اینیافته

یی را باالمیزان )شوهروزنیاپسرودخترفرزندبین(خانوادهدرجنسیتینابرابريبوده و احساس باالبه
، )قوانینمحتوايبودنمردساالرانهیا(جامعهقوانینوحقوقدراحساس نابرابريهمچنین . ددهنشان می
حددر، مردانبهنسبتزناناقتصاديمزایايدرنابرابريصرف،دارخانهعنوانبهزننقشبهاعتراض

هايانگیزهبیش از آن در حد متوسط و اقتصاديهايانگیزهدر این راستا، .داردوجودمتوسطحدازباالتر
همچنین آزمون . بودمتوسطّحدازباالتربیانگر میزان فمینیستیگرایشدرزنانفرهنگی-اجتماعی

هاي فرهنگی انگیزهو هاي اجتماعیانگیزه، هاي اقتصاديانگیزهبیانگر وجود رابطه میان تبیینیهايفرضیه
و متغیر انگیزه اقتصادي کمترین شدت را ر باالترین شدت بیانگبود که متغیر آخر، هاي فمینیستی گرایشبا

عنوان اثر توان تحتاست که بیشترین اثر مستقیم را میبوده بیانگر این لیزرلهمچنین مدل .دنشان دا
.  عنوان نمودگرایش فمینیستیفمینیسم رادیکال در بعد بر متغیر هاانگیزهعد در بانگیزه فرهنگیمستقیم 
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بر روي موضوع این پژوهش انجام شده باشند اندك مستقیمیا غیرهایی که مستقیمپژوهشاز آنجا که
ها را در بررسی این مبه عمل آمده گاهاي حاضر براساس بررسیيه، مطالع)به ویژه در ایران(اندودهب

به .ه استها همسو بودنتایج برخی پژوهشتوان گفت در مجموع، نتایج با کلیتمی.پیمایدمیموضوع
بررسی با عنوان اي در مطالعه) 1384(علیزادهبراي نمونه، پیشین، هاي پژوهشخصوص در برخی از 

- تأثیر پایگاه اقتصادي(گرایشات فمینیستی دانشجویان دختر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 
هاي فمینیستی و تنها شپاسخگویان داراي گرای% 99نشان داده است که ) اجتماعی بر گرایشات فمینیستی

با هاي فمینیستی در میان دانشجویان وجود گرایشيه، فرضیبنابراین. اندها بودهدرصد فاقد این گرایش% 1
هاي فمینیستی بدون در نظر گرفتن اعداد وجود گرایش(مسو بوده استهین فرضیه پژوهش حاضرنخست

از پاسخگویان بر وجود % 57که بیش از ت نشان داده اس) 1384(همچنین امانی کالریجانی ). درصد
نابرابري جنسیتی در پژوهش حاضر در مورد يهنتیجبا که اذعان دارندتبعیض جنسیتی در خانواده 

نابرابري جنسیتی در قوانین است که در باب وجود امانی يهفرضیاست همچنین . همسویی داردخانواده
. هماهنگ استپژوهش این نتایج با فرضیه و

هاي فمینیسم و گرایشهاي پیمایشی در مورد هاي نظري و بررسیدیدگاهبهدر این پژوهش
هاي مختلف به گرایشمطابق آن، هاي متفاوتی است که نظریهاین مطالعه، براساس . پرداخته شدفمینیستی
اوت  خود هاي متفو موقعیتهویتبا توجه به نظرات و افرادتوان گفتمیشود و در واقع اشاره می

کنند و هاي جنسی را در همان موضوع خالصه میتمایل به گرایش خاصی داشته و علّت اصلی نابرابري
هاي جنسیتی با یکدیگر متفاوت و منجر به شود که نظرات افراد در مورد نابرابريله باعث میأهمین مس

ریتزر انواع ه فمینیستیهاي سه گانیمات نظریهتقسمطابق مبحث . هاي مختلف فمینیستی شودگرایش
موقعیت این دو جنس متفاوت از :  تفاوت جنسی) الف: شودهاي فمینیستی به سه دسته تقسیم مینظریه

ستمگري ) ج.این تمایز و تفاوت براساس نوعی نابرابري شکل گرفته است: نابرابري جنسی) ب.یکدیگرند
مطابق با هر . آنان نسبت به  زنان شده استاین نابرابري منجر به اعمال قدرت مردان و ستمگري: جنسی
هاي مختلف هایی وجود دارند که شامل گرایشگانه یک مجموعه ازتبیینهاي فمینیستی سهنظریهیک از

گرایش (پژوهش استفاده شده استيهطور ملموس درفرضیه ها بفمینیستی است که این گرایش
،پارسونزدر نظریه هاي جنسیتی در خانوادهابرابري نقشن). لیبرالیسوسیالیستی،رادیکالی،مارکسیستی،

هاي موجود یعنی منشأ تفاوت. پذیري جنسیت استخانواده عامل اصلی جامعهله است که أگویاي این مس
به نظر وي کارکرد اصلی خانواده عبارت است از . کردهاي جنسیتی را در خانواده باید جستجو در نقش

پژوهش 2يههمانطور که از این نظریه در فرضی.ن در بدو تولد استکمک به تکوین شخصیت انسا
اعتراض به نقش زن به عنوان گرددپارسونز هم تأیید میيهشدن این فرضیه نظریاستفاده شد با تأیید

نابرابري جنسی در اشتغال به این موضوع اشاره دارد که آن اوکلی در مورد همچنین دیدگاه دار صرف خانه
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جوامع نوعی تقسیم کار بر حسب جنس وجود دارد یعنی کارهایی خاص زنان و کارهایی خاص در تمام
در همه جوامع تقسیم کار وجود دارد و همواره نیز بعضی کارها از یکی از دو جنس انتظار . مردان است

ي طبیعی هاکلی تقسیم کار جنسی ساخته و پرداخته اجتماع است و ربطی به تفاوتمی رود، به نظر آن او
وي همچنین در مورد تقسیم جنسی کار در . خورندها مهر مردانه یا زنانه میدو جنس ندارد، یعنی شغل

مزد، یکنواخت، پایان ناپذیر، تکراري کند که زنان وادار به انجام کار خانگی که کاري بیخانواده بیان می
پردازند، همچنین ثروت، فرصت ترفیع میهستند و در مقابل مردان در عرصه جامعه به کار داراي منزلت، 

زنان اگر شاغل بوده و کاري بیرون از منزل داشته باشند، باز کار خانگی به عنوان کار دوم آنها محسوب 
شدن این فرضیه ي آن اوکلی است که با تأییدهپژوهش برگرفته از دو نظریچهارمدر واقع فرضیه . شودمی

- مزد خانهصرف فقط نقش یا شغل بییعنی افراد اعتقاد دارند که زنان بهرسیم کلی میبه اثبات نظر آن او
- بیان شده در مبانی نظري پژوهش میهاي همچنین مدل نظري پژوهش تلفیقی از تمام نظریه.داري دارند

آنها يهاستخراج شده از آن مورد بررسی و تحلیل آماري قرار گرفته است که هميهفرضیهشتباشد که 
. اندیید قرار گرفتهمورد تأ

:پیشنهادها و راهکارها را می توان در دو بخش کاربردي و روشی تفکیک کرد
:توان پیشنهاد دادزیر را میهاي کاربرديبر اساس نتایج بدست آمده در این پژوهش، راهکار

ر گذاري در کشور به مسائل زنان و بازنگري دولین قانونؤگذاران و مسدقّت و توجه سیاست-1
.طلبیبرترييهایديهجلوگیري از توسعو قوانین موجود به جهت رفع تبعیض، 

ویژه زنان نخبه، به عنوان بخشی از این پروسه، که نقش مهمی در هدایت ه قبل از هر چیز زنان، ب-2
افکار دختران جوان بر عهده دارند ضمن افزایش آگاهی خود نسبت به فمینیسم و معانی گوناگون آن، در 

دوم نیز مردان يهدر وهل. کردن ابعاد مثبت و منفی فمینیسم در اذهان نسل جوان تالش کنندجهت روشن
کسانی که با دید علمی به يهله نگریسته و به این امر توجه داشته باشند که همأتري به این مسبا دید عمیق
-ش مردساالرانه در برابر  زنان میاکنساالري را فقط ونگرند، ادعاهایی نظیر فمینیسم یعنی زنفمینیسم می

هاي مردانه و معتقد به برتري زن بر مرد ولیتؤها و مسدانند زیرا زنان ایرانی بیش از آنکه در پی فرصت
به همین . باشند، در پی کسب تساوي در قدرت و منزلت اجتماعی و معتقد به برابري زن و مرد هستند

و مفاهیم از پیش ساخته بیرون آمده و این مطلب بر همگان روشن جهت فمینیسم در ایران باید از تعاریف
بدین ترتیب شکی نیست که . باشدشود که منظور جامعه از فمینیسم تنها جنبه مرد ستیزانه آن نبوده و نمی

ایی فمینیسم در عواملی مانند تسلّط تفکر سنتی بر اذهان و فقدان آگاهی کامل زنان بزرگترین مانع شکوف
.ا استکشور م
گردد در یک تحقیق از آنجا که فمینیسم موضوعی است که داراي ابعاد متفاوتی است پیشنهاد می-3

هایی از عمیق و پیمایش استفاده شود تا امکان طرح و شناخت جنبهيهدیگر ترکیبی از دو روش مصاحب
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روش بصورت موازي باعث این دو زیرا کاربرد. پذیر نیست فراهم آیدموضوع که در کار پیمایشی امکان
همچنین از آنجا که فمینیسم در چالش .یافته و مورد تحلیل قرار گیرندهاي حاصل بهتر سامانشود دادهمی

تواند با تغییر جامعه آماري خود از دختران، به پسران و گردد تحقیق دیگري میبین زنان و مردان خلق می
بررسی میزان گرایشات فمینیستی در بین پسران دانشجو نیز دختران به نتایج قابل توجه دست یافته و به 

اما این پژوهش  تنها توانست به بررسی میزان گرایشات فمینیستی در بین دانشجویان دختر و تأثیر . بپردازد
تواند قابل بررسی باشد، بررسی سایر پیشنهاد دیگري که می. تحصیلی بر این گرایشات بپردازدي هرشت

هاي جمعی، سن، جنس، محل تولّد، محل سکونت اجتماعی، رسانه-له تأثیر پایگاه اقتصاديمتغیرها از جم
. باشندگرایشات فمینیستی بدون تأثیر نمیرسد این متغیرها بر باشد که به نظر میبر گرایشات فمینیستی می

. تواند کار تحقیق دیگري باشداین موارد میيهلذا  بررسی و رسیدگی به هم
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