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43-60صفحات/ 1392تابستان / دهمشماره/ سال چهارم/ جوانان اختیشنمطالعات جامعهفصلنامه 

*تاثیر نابرابري جنسیتی بر میزان مشارکت اجتماعی زنان

1فردمجتبی صداقتی

2میترا سخامهر

:چکیده
روش مورد استفاده این . ثیر نابرابري جنسیتی بر میزان مشارکت اجتماعی زنان، انجام شدأاین پژوهش با هدف ت

نشجویان دختر شاغل به آماري شامل دايهرویدادي و تکنیک مورد استفاده، پیمایش بود و جامعپژوهش پس
. بود92- 91هاي گوناگون دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار در سال تحصیلی تحصیل رشته

گیري تصادفی بر سنجی، با روش نمونهاي محقق ساخته بود که پس از اعتباریابی و پایاییابزار پژوهشی پرسشنامه
ها بیانگر آن بود که سطح احساس هاي حاصل از آزمون فرضیهیافته. دانشجویان یادشده اجرا شدنفر از 205روي 

نابرابري جنسیتی دانشجویان مورد مطالعه از وضعیت باالیی برخوردار است و در بین ابعاد مختلف نابرابري جنسیتی 
برابري، مربوط به متغیر نابرابري حقوقی ، بیشترین میزان احساس نا»نابرابري حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادي«

رسمی دانشجویان از وضعیت پایینی ان داد که سطح مشارکت رسمی و غیرگرفته نشضمناً مطالعه صورت. است
ها، بین ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادي متغیر نابرابري جنسیتی و متغیر بر اساس سایر یافته. برخوردار است

ها وجود رابطه در مورد بعد سیاسی نابرابري جنسیتی، یافته. معناداري مشاهده نشديهمشارکت اجتماعی رابط
. وس را با مشارکت اجتماعی نشان دادمعنادار و معک

نابرابري جنسیتی، مشارکت اجتماعی، نابرابري حقوقی، نابرابري اقتصادي، نابرابري اجتماعی، :کلید واژه
.نابرابري سیاسی

20/4/92: تاریخ پذیرش10/11/91:تاریخ وصول* 
sedaghati_fard@yahoo.com.، استادیار گروه جامعه شناسی، گرمسار، ایرانواحد گرمسار،دانشگاه آزاد اسالمی-1

sakhamehr@gmail.com.راه آزاد اسالمی واحد گرمساانشگجامعه شناسی دهکارشناسی ارشد رشت-2
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مقدمه-1
نابرابري جنسیتی عبارت است از برخورد یا عملی که براساس جنسیت افراد به تحقیر، طرد، 

دهنده یکسان نبودن دسترسی زنان و نشانو ) 211: 1382شادلو،(پردازدنان میکلیشه بندي آخوارشمردن و
یکی از 1نسیتجدر واقع، ).14: 1389آزاده،(مردان به فرصتها و امکاناتی مانند امکانات آموزشی است 

شود و در اجتماعی ارزیابی می- ي معیار فرهنگیاست که در بیشتر جوامع بر پایههاي طبیعی افرادویژگی
هاي شکل. ابري اجتماعی تبدیل شده استهاي اساسی نابرهاي اخیر، در کنار قومیت، به یکی از پایهسال

، تغذیه، آموزش وضعیت نابسامان بهداشتو شود در سطح جهان دیده می2گوناگونی از نابرابري جنسیتی
و در خانواده و ها مواجهندجامعه، با نابرابريزنان در. و آگاهی و اشتغال از جمله مصادیق آن هستند

مفهوم ).6:1383احمدي،(آیندجامعه، قربانیان اصلی خشونت فیزیکی روانی و اقتصادي به شمار می
یرد، گتناسب با فرهنگ آن جامعه شکل میهاي مختلف نیز مگجنسیت داراي بار فرهنگی است و در فرهن

جوداتی قدرتمندتر از زنان در هاي آشنا، مردان موهاي ویژه، تقریباً در کلیۀ فرهنگاما با وجود تفاوت
هستند، به مطرحامروزييعهمفاهیمی که در جامکه ،هاي گذشته نیزحتی در دوران. شوندگرفته مینظر

از 5، دمکراسی4، جامعه مدنی3هاي فردي و حقوق فردي، عقالنیت ارتباطیمانند آزاديخصوص مفاهیمی 
انگلس در چنانکه . این نابرابري وجود داشته است)13866شکربیگی، (لحاظ سیاسی هنوز مطرح نبودند

واقع، در . کتاب منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت، به برابري زن و مرد در دوره باستان اشاره دارد
زندآوري زن پدید آمده نابرابري جنسیتی با پیدایش مالکیت خصوصی و کنترل مرد بر توان جنسی و فر

اي از تاریخ بشري بوده، هرگونه رفتار، است که در هر برههواقعیتی اجتماعی و )3: 7،2003جکسون(است 
ي اعضاي جامعه و نهادینه شدهدگاه ثابت، فراگیر ي دیهایی که نشان دهندهزبان، سیاست و یا سایر کنش

).10:1384گروسی،(عناي نابرابري جنسیتی استنسبت به زنان به عنوان موجوداتی فرودست باشد م
در جهان امروز، کسب شخصیت اجتماعی و شهروندي، وابسته به مشارکت و خارج شدن از سویی، 

ي ه امروزه کوشش در راستاي توسعهکهاي شخصی و خصوصی است و از این روستاز دایره ي فعالیت
).98: 1389، ارجمندفرد و صداقتی(هر کشوري بیش از پیش متوجه مشارکت زنان شده استيجانبههمه 

1-Sexual
2-Sexual Inequality
3-Communicative rationality
4-Civil Society
5-Democracy
6-Available in: www.sociologyofiran.com
7-Jackson
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45/...نابرابري جنسیتی بر میزانتأثیر 

توانند به توسعه دست یابند که از نیروي انسانی اعم از زن و مرد استفاده بهینه نماید و کشورهایی می
له مشارکت أمس). 9: 1387شاه حسینی، (شودفت جامعه محسوب میز ضروریات پیشرپرداختن به این امر ا

). 53:1376پیران، (بسیار قابل تأمل استنیافتگی، در فرآیند گذار از توسعهآن ثر ؤبه دلیل نقش مغالباً زنان، 
مدارس و (هاي آموزشیبا دسترسی بیشتر آنان به سازمانبا آن که در ایران گرایش زنان به اشتغال همگام

فرهنگی -در بیش تر شهرهاي بزرگ شدت یافته، اما به دلیل عدم تناسب با شرایط اجتماعی) نشگاههادا
هاي گوناگون را در میان تودهجامعه از سویی با مسایل حاد روبه رو شده و از سوي دیگر اختالف عقیده 

برخورداري زنان مانند ایراندر کشورهاي در حال توسعه ). 178:1381ساروخانی،(مردم موجب شده است
هاي فرهنگی و اجتماعی براي دستیابی آنان به پایگاههاي اجتماعی مناسب و برابر با مردان کافی از سرمایه

بنابراین زنان . کننداي ایفا می موانع سیاسی و ایدئولوژیک هم در این رهگذر نقش تعیین کننده. نیست
در قالب این نهادهاست که آنان . تره همگانی ندارنداي جز روي آوردن به نهادهاي مدنی و گسایرانی چاره

هاي تصادي و ایدئولوژیک موجود در بخشهاي سیاسی و اقگريها، سلطهتوانند جداي از نابرابريمی
رسمی در کنار هم قرار گیرند و باهم تعامل پیدا کنند و با کسب اخالق مدنی الزم در جهت رسمی و غیر

هاي هاي حاکم بر بخشز زیر سلطه ساختارها و ایدئولوژيی خود اتحقق اهداف جمعی عام و رهای
کم، نگرش حا).28: 1387عبداللهی، (هاي مدنی بپردازندیررسمی به مشارکت حقیقی و فعالیترسمی و غ
ي زنان الزم و ضروري نماید و بنا به همین نگرش مشارکت و فعالیت اقتصادآور خانه تلقی میمرد را نان

اي که ایدئولوژي مرد ساالري بر آن حاکم بوده و مردان از موقعیت مسلط در جامعه. آیدبه شمار نمی
اجتماعی به دهنده هاي تشکیلتحصیل و سایر مولفهدرآمد،زنان از نظر شرایط اشتغال،برخوردار باشند،

تلف اجتماعی و هاي مخمشارکت هرچه بیشتر آنان در عرصهتر بوده و تنها از طریقمراتب از مردان پایین
و اقتصادي 1موثرآنان در جامعه است که امکان فرایند توسعه را در جهت تامین عدالت اجتماعیحضور
با توجه به افزایش سطح سواد دختران و نیز سهم قبول شدگان ).2:1384دهنوي،(بخشیدخواهدتکامل

کاهش قدرت خرید سرپرست دختر در دانشگاه ها، افزایش میانگین سن ازدواج، کاهش بعد خانوار و 
.)1384:25،امانی کالریجانی(هاي آتی قطعی استایش سریع نرخ مشارکت زنان در سالخانوار، افز

کند ین امکان را براي جامعه فراهم میي زنان در مسائل اجتماعی، ااما به رغم آن که شرکت آزادانه
دهد که هاي انجام شده نشان میایج پژوهشده کند، نتي خود به صورت بالفعل استفاکه از نیروهاي بالقوه

1960ي هایی که در دههي پژوهشبرپایه. هاي مختلف کمتر از مردان استمیزان مشارکت زنان در عرصه
رها نیز این هاي پیمایشی بین کشون تمایل به مشارکت دارند و پژوهشتر از مردات، زنان کمانجام شده اس

1-Social Justice
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کند میي حاالت مشارکت معمول و مرسوم را تایید ي کشورها مورد بررسی و همهنکته را در مورد همه
ي اشتغال در ایران را بر حسب جنسیت بعد از انقالب اسالمی لهأاگر مس). 160: 1379و همکاران، 1وینر(

هی کاهش مورد بررسی قراردهیم، به این واقعیت پی خواهیم برد که میزان اشتغال زنان به مقدار قابل توج
، 1365دادند و در سال از جمعیت شاغل را زنان تشکیل میدرصد12، حدود 1355در سال .یافته است

. دادند، که این نمایشگر کاهش زنان در نیروي شاغل استدرصد جمعیت شاغل را تشکیل می8ا زنان تنه
درصد5/12، حدود 5137در سال . شودزایشی در حدود یک درصد مشاهده میاف1370تا 1365از سال 

اند و این نسبت در مناطق روستایی، ان شهري، بیکار و جویاي کار بودهدرصد مرد8زنان شهري در مقابل 
درصد 9در همین سال، میزان فعالیت زنان . باشددرصد می14حدود براي زنان و مردان به طور مساوي 

است، اما نسبت به میزان فعالیت مردان بسیار بوده است که این میزان هر چند نسبت به قبل افزایش داشته 
قانون مدنی، زنان در انتخاب شغل در جایی که 6ي که بر اساس مادهاستدر حالیاین . کمتر است

2شناسان معتقدند، اگر تقسیم کارجامعه).7:1387توکلی واال،(شئونات خانوادگی آنان رعایت شود، آزادند

اینان معتقدند که . کنندشود، مردان منابعی بیش از زنان کسب میبراساس جنس افراد تعریف و توزیع
هاي اقتصادي، اجتماعی و هاي خانگی به زنان و فعالیتالیتنظام تقسیم کار سنتی مبنی بر اختصاص فع

). 60:1386نبوي،(استقدرت و تسلط مردان بر زنان بودهسیاسی بیرون از خانه به مردان، در خدمت تثبیت
که از آغاز سپیده دم تاریخ تاکنون همراه بشریت وجود داشته و هر زمان و است اي جنسیتی مقولهنابرابري 

برابري و «. اي مطابق با آن شرایط و فرهنگ جلوه نموده استگونهه هاي مختلف بدر شرایط و فرهنگ
ستنابرابري جنسیتی از یک جامعه به جامعه دیگر و از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر متفاوت ا

ها و مانند پیش داوري(وجود تصورات توان وضعیتنابرابري جنسیتی را می). 49: 3،1376آبوت(
/ و فرودست مردان مردان را کم ارزش تر / ، و رفتارهایی دانست که بر مبناي جنسیت، زنان )هاایدئولوژي

مشارکت نقش زنان درپیامدهایی اجتماعی از قبیل کاهش که ) 102: 1378،کار(دهند زنان، جلوه می
کاهش ظرفیت هاي تولید فکري و ي اجتماعی، هدر رفتن نیروي انسانی جامعه،خیر در توسعهأاجتماعی، ت

هاي جنسیتی، مانع دسترسی زنان به چنین در سطحی باالتر، نابرابريمه.به دنبال داردرا...مادي جامعه و
هاي جنسیتی را برابريگردد و این امر، خود نایگیريِ آنان متصمیمامکانات، تسهیالت و مشارکت در

هاي ري ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیتمشارکت، درگی).1381:51طلب،شادي(بخشد استمرار می
دهند و در هاي گروهی یکدیگر را یاري انگیزد تا براي دستیابی به هدفمیگروهی است که آنان را بر

1-Weiner
2-Division of labor
3-P. Abbott
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47/...نابرابري جنسیتی بر میزانتأثیر 

مشارکت اجتماعی را ایجاد فرصتهایی براي قادر 1میجلی).54: 0138طوسی، (مسؤولیت کار شریک شوند
در منافع حاصل از شدن ه، نفوذ بر فرآینده توسعه و سهیمساختن همه اعضاي جامعه براي همکاري فعاالن

نیز مشارکت اجتماعی را به هلی).135: 1387پناه،، به نقل از یزدان1989میجلی،(کندتوسعه تعریف می
احزاب سیاسی، (ت افراد در فعالیت گروههاي خارج از خانواده، عرصه سیاسی محیط کارصورت مشارک

توان گفت مشارکت می) 1997(با توجه به تعریف هلی .کندتعریف می) هاي فشارها، و گروههاتحادی
هاي اجتماعی عبارت است از هرگونه کنش متقابل داوطلبانه، آگاهانه و جمعی افراد و گروهها در فعالیت 

خارج از خانواده و همه گروههاي فعال ناوابسته به سازمانهاي سیاسی، گروههاي فشار و اتحادیه هاي 
- یزداننقل از 1997هلی،(گیردو غیر رسمی مورد مطالعه قرار میکارگري که به صورت مشارکت رسمی

تاثیرگذاري هدفمند، فعال لیت انتخاب،ؤودر واقع مشارکت از افراد می خواهد که مس).135: 1387پناه، 
در آنچه که ). 36: 1377، 3و نل2مک لگان(یک جریان متنوع را پذیرا شوندهبودن و عضو به هم وابست

ها دخالت ریزيگیري و برنامهشود شهروندان در فرایند تصمیمخوانده می"4فرهنگ مشارکت"امروزه
در مقابل این رویکرد، رویکرد یا . وندشدارند و براي مشکالت و معضالت جامعه اهمیت قائل می

مردم در موضعی انفعالی قرار گرفته و تأثیر چندانی بر ي هقرار دارد که در آن تود"فرهنگ عدم مشارکت"
-147: 1380(آلموند و پاول). 1386فرد و محسنی تبریزي، صداقتی(ها ندارندگیريوقایع و تصمیم

: هاي مشارکت جویانهفعالیت-1: کنندر فرایند سیاسی مشارکت میاه دمعتقدند شهروندان از دو ر) 136
ورزد از طریق آنها بر روند سیاستگذاري ها ش هایی است که یک شهروند تالش میمنظور آن دسته از کن

خابات و نفوذ کند و از طریق فعالیت در گروه هاي رسمی یا اعتراضی، فعالیت حزبی، رأي دادن در انت
هایی فعالیتهاي پیرومنشانه که منظور آن دسته از فعالیت-2.جویانه انجام دهدفعالیتی مشارکتامثال آن

مانند پرداخت مالیات، انجام خدمت نظام، . شودجریان اجراي سیاستها درگیر آن میاست که شهروند در 
در مجموع . ات موجوددریافت منابعی مثل مزایاي تأمین اجتماعی و رفتار قانونمند با اطاعت از مقرر

دیدگاه جامعه شوند که عبارتند از سته تقسیم مید7هاي مربوط به نابرابري جنسیتی و قشربندي به نظریه
شناختی فمنیستی، مباحث نظري درباره تفاوت و نابرابري جنسیتی، دیدگاه ناظر بر ستمگري جنسیتی، 

جنسیتی چافتز، نظریه نابرابري جنسیتی ایدئولوژي جنسی، رویکرد جامعه شناختی، نظریه نابرابري 
زنان و مردان نه تنها نخست آنکه. ري جنسیتی استهاي نابرابچهار مضمون، شاخص نظریه. بلومبرگ

1- Midgley
2-Mc. Legan
3-Nel
4-Cultur of participation
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رابري دوم آن که این ناب. اندقعیتهاي نابرابري نیز قرار گرفتهموقعیتهاي متفاوتی در جامعه دارند، بلکه در مو
صیتی میان زنان و شناختی یا شخرد و از هیچ گونه تفاوت مهم زیستیگاز سازمان جامعه سرچشمه می

ویژگیهایشان این است که هرچند افراد انسانی ممکن است از نظر استعدادها و سوم . شودمردان ناشی نمی
اي تفاوت داشته باشند، اما هیچ گونه الگوي تفاوت طبیعی مهمی وجود ندارد که دو با یکدیگر تا اندازه

گیرند که هم هاي نابرابري فرض را بر این میو چهارم این که همه نظریها از هم متمایز سازد جنس ر
پردازانی نظریه).1988ریتزر، (توانند در برابر ساختارها و موقعیت زنان امکانپذیر استمردان و هم زنان می

ي رگرایی رایج در سامانهي استبدادي و اقتدابرآنند که سامانهستمگري جنسیتی باور دارندبه که
همه جا در بند و زیر فرمان در این سامانه، زنان در . سازدردساالري، نابرابري جنسیتی را میم

ها ها و پایگاهگذاري نقشنواده با آموزش و ارزش، خا1از دیدگاه میلت). 277: 1382مشیرزاده، (مردانند
).2001دونوان، (دئولوژي مردساالري داردکردن اییبراي هر جنس، نقشی مهم در انتقال و درون

سازي نظریه توانمند(ات مربوط به مشارکت اجتماعی زنانچارچوب نظري این پژوهش با استفاده از نظری
بندي چافتز و نظریه نابرابري جنسیتی بلوم برگ شکل گرفته و متغیرهاي و الیه) زنان و نظریه لیپست

. اندها برداشت شدهژوهش از این نظریهپ
قضایاي نظري مأخوذ از پژوهش هاي تجربی نظریه پردازان -1جدول 

درجهت تنظیم چارچوب نظري نابرابري جنسیتی و مشارکت اجتماعی

عی
تما

 اج
ت

ارک
فرضیهمتغیرهاي اصلینظریه پردازنظریهمش

توانمند 
سازي زنان

فارست و 
مشارکت النگه

اجتماعی

با (مشارکت اجتماعی آنان رابطه داردنابرابري جنسیتی در بین زنان با 
-افزایش احساس نابرابري در زنان، میزان مشارکت اجتماعی آنها افزایش می

).یابد لیپستمشارکت

تی
نسی

ي ج
رابر

ناب

چافتزقشربندي

نابرابر حقوقی
احساس نابرابري در وضع و اجراي قوانین موجب افزایش میزان مشارکت 

.شوداجتماعی در آنان می

نابرابري 
اجتماعی

ها و تسلط نظام احساس تبعیض در استفاده از امکانات و فرصت
-مردساالرانه در جامعه موجب افزایش میزان مشارکت اجتماعی در آنان می

.شود

بلوم برگالیه بندي
نابرابري سیاسی

هاي سیاسی و شرکت در انجمنهاي احساس نابرابري اشتغال در منصب
.شودفزایش میزان مشارکت اجتماعی در زنان می، موجب اسیاسی

نابرابري اقتصادي
هاي شغلی و امکانات مادي احساس نابرابري در برخورداري از فرصت

.شودموجب افزایش میزان مشارکت اجتماعی در زنان میجامعه،

1- Millet
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سعه و اثرگذاري آنان هاي توحدود دو دهه است که به ارزیابی و مشارکت زنان در طرحاز آنجا که 
گیري است، این تفکر که در مراحل ابتدایی شکل. ها به طور جدي توجه شده استدر پیشرفت آن طرح

ها، در سطح ملی و ریزان سازمانروشنفکران و برنامهه که توجه بسیاري از اندیشمندان،سبب شد
هاي نقش زنان و استفاده از تواناییيهارالمللی، به این موضوع جلب شود، به همین دلیل، بحث درببین

.هاي توسعه قرار گرفته استآنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال جهان در سر فصل بسیاري از برنامه
ثیرات فردي و اجتماعی أو رابطه آن با نابرابري جنسیتی و تبنابراین با توجه به اهمیت مشارکت اجتماعی

تواند به جنسیتی در بین دختران دانشجو میله که آیا وجود نابرابريزیادي که دارد، مطالعه این مسا
جنسیتی یکی از نابرابرياینکه در نظر گرفتن با . یابدماعی در آنان منجر شود، ضرورت میمشارکت اجت

مایل زیاد دختران براي ادامه تحصیالت، تدر جامعه است و همچنین با توجه به زنانمشکالت اساسی 
اجتماعی مشارکت و زناندر بین نابرابري جنسیتیتوان بین شود که آیا میاین سوال مطرح می. ..اشتغال و

یکی از پیامدهاي می توان را زناندر بینمشارکت اجتماعیو به عبارتی ؟ي یافت یا خیردر آنان رابطه
مشارکت اجتماعینع کوشیده است تا موانیز حاضر پژوهشدر آنان تلقی نمود یا خیر؟نابرابري جنسیتی 

نابرابري پیامدهاي تاشد سعی نابرابري جنسیتی مورد مطالعه قرار دهد، لذازنان ایران را با تکیه بر 
به عنوان یکی از پیامدهاي (اجتماعی مشارکتو نابرابري جنسیتیو به طور خاص، رابطه بین جنسیتی

.مورد بررسی قرار گیردزناندر بین ) نابرابري جنسی

وشر- 2
يهکه از گونتحقیقاي است و روش این توسعهبه لحاظ هدف از نوع پژوهشتحقیقطرح 

از تکنیک پیمایشی همبستگی است که در آن-توصیفیمطالعاتنوعازمطالعات کاربردي، پس رویدادي و 
اگون دانشکده هاي گوننشجویان دختر شاغل به تحصیل رشتهجامعه آماري در این پژوهش، دا.استفاده شد

تعداد 2براساس آمار موجود. علوم انسانی و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه گرمسار بود
براي.  بوده است92-91نفر در سال تحصیلی 849دانشجویان دختر شاغل به تحصیل در این دانشکدها 

. شدتصادفی استفادهگیرينمونهروشآماري ازنمونه
هاي پیمایشبراي گردآوري دادهي محقق ساختهپرسشنامه، از ابزارتحقیقهاي روش ضرورتبنا بر
در .آوري شدجمعضوع و مبانی نظري از روش مطالعه اسناديات مربوط به ادبیات مواطالع. استفاده شد

ي هنمونۀ پژوهش بهره گرفته شد که این پرسشنامبخش دوم از پرسشنامه براي جمع آوري اطالعات

داره ثبت نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسارا-1
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میزان .ه استگیري شداعتبار وروایی آن به دقت اندازهاست که ال باز و بسته ؤس54محقق ساخته، حاوي 
آنبااليپایاییکه نشانگرآمدبدست7/0باالتر ازتحقیقایندرمورد استفادهمقیاسدرونیپایداري

.استابزاراینقبولقابلرواییحاکی ازو

ها یافته- 3
سال سن 32تا 18، بین )درصد7/73(بیشتر از نیمی از پاسخگویان توصیفی، نشان داديهاهیافت

ثر پاسخگویان را جوانان توان گفت اکبنابراین می. سال سن دارند47تا 33درصد بین 14دارند، حدوداً 
ارشناسی ارشد درصد ک4/44در مقطع کارشناسی و) %2/52(از نیمی از دانشجویان بیشتر. دهندتشکیل می

در . همچنین، اعتقاد به نابرابري جنسیتی سطوح زیاد و خیلی زیاد را نشان داد. هستندشاغل به تحصیل 
سطح کمتر از ي دهندهنشانرسمی دانشجویان مشارکت، میزان مشارکت رسمی و غیرخصوص میزان 

. دهدیلی کم را نشان میکمتر از کم و خمیزان مشارکت اجتماعی دانشجویان، سطح همچنین . بودمتوسط 
هاي اجتماعی، اقتصادي، حقوقی و سیاسی جنسیتی، میانگین احساس نابرابريبعاد نابرابريدر بررسی ا

هاي یافته) هاآزمون فرضیه(هاي استنباطییافتهدر بخش.دانشجویان در سطح بیشتر از متوسط ارزیابی شد
.زیر بدست آمد

.سیتی دانشجویان، بیش از حد متوسط استمیزان احساس نابرابري جن-1هفرضی
که و از آنجائیمشاهده شددار معنی% 5تفاوت فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار در سطح کمتر از 

.دیگردیید أبنابراین فرضیه یاد شده تفراوانی طبقه زیاد بیشتر از سایر طبقات است 
.یش از حد متوسط استمیزان مشارکت اجتماعی دانشجویان، ب-2هفرضی

داري بین تفاوت آمار معنی% 5و سطح خطاي کمتر از % 95د که با اطمینان را نشان دا3.178مقدار آزمون 
50از مقدار میانگین مفروض 44.6056از طرفی میانگین واقعی . دو میانگین واقعی و مفروض وجود دارد

، شارکت اجتماعی در میان دانشجویانوان گفت که متو مینشدهییدأتدوم بنابراین فرض . بدست آمدکمتر 
.دهدمیزان کم تر از متوسط را نشان می

با افزایش احساس (ن رابطه داردنابرابري جنسیتی در زنان با مشارکت اجتماعی آنا-3هفرضی
).یابدعدالتی جنسیتی در زنان، میزان مشارکت اجتماعی آنها افزایش میبی
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متغیر و ) اجتماعیتمشارک(yضریب همبستگی شدت و جهت رابطه میان متغیر وابسته 2در جدول 
برابر % 95دار بودن پیرسون در سطح معنی. استو منفی 0.060برابر ) نابرابري جنسیتی(xمستقل 

)0.478sig= ( یید و فرض أفرض ت،بزرگتر است05/0است که چون عدد بدست آمده ازH1 رد
رابطه در واقع نشان دهنده آن است که میان دو متغیر نابرابري جنسیتی و مشارکت اجتماعی. شودمی

. معنی داري وجود ندارد
نابرابري در وضع قوانین، نابرابري در (احساس نابرابري حقوقیِ زنان نسبت به مردان-4هفرضی

.شودمیزان مشارکت اجتماعی در آنها می، موجب افزایش )اجراي قوانین
xمتغیر مستقل و ) اجتماعیتمشارک(yضریب همبستگی شدت و جهت رابطه میان متغیر وابسته 

% 95معنی دار بودن پیرسون در سطح . بدست آمدو منفی 0.111برابر ) نابرابري جنسیتی، بعد حقوقی(
، تایید و فرض H0بزرگ تر است فرض 05/0که چون عدد بدست آمده از است) =0.142sig(برابر 
H1نابرابري جنسیتی و مشارکت در واقع نشان دهنده آن است که میان دو متغیر بعد حقوقی . شودرد می

.اجتماعی رابطه معنی داري وجود ندارد
نابرابري در در استفاده از امکانات جامعه، و تسلط (احساس نابرابري اجتماعیِ زنان-5هفرضی

.شودمیزان مشارکت اجتماعی در آنها می، موجب افزایش )نظام مردساالرانه
xو متغیر مستقل ) اجتماعیتمشارک(yضریب همبستگی شدت و جهت رابطه میان متغیر وابسته 

برابر % 95معنی دار بودن پیرسون در سطح .  باشدو منفی می0.028برابر ) نابرابري جنسیتی، بعد اجتماعی(
)0.716sig= (بزرگ تر است فرض 05/0که چون عدد بدست آمده از بدست آمدH0د و فرض ، تایی

H1در واقع نشان دهنده آن است که میان دو متغیر بعد اجتماعی نابرابري جنسیتی و مشارکت . شودرد می
.اجتماعی رابطه معنی داري وجود ندارد

نابرابري در دسترسی به امکانات شغلی بهتر، (احساس نابرابري اقتصاديِ زنان-6فرضیۀ 
.شودمیزان مشارکت اجتماعی در آنها می، موجب افزایش)نابرابري در درآمد

یرسون، شدت و جهت رابطه میزان احساس نابرابري جنسیتی و مشارکت اجتماعیآزمون پ-2جدول 
مشارکت اجتماعی نابرابري جنسیتی

مشارکت اجتماعی
ضریب همبستگی 1 -.060
سطح معنی داري .478

تعداد 183 144
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xو متغیر مستقل ) اجتماعیتمشارک(yضریب همبستگی شدت و جهت رابطه میان متغیر وابسته 
% 95معنی دار بودن پیرسون در سطح . بدست آمدو منفی 0.076برابر ) نابرابري جنسیتی، بعد اقتصادي(

، تایید و فرض H0بزرگ تر است فرض 05/0ز که چون عدد بدست آمده ااست) =0.340sig(برابر 
H1شودرد می .

نابرابري در اشتغال به مناصب سیاسی، نابرابري در (احساس نابرابري سیاسیِ زنان-7هفرضی
.شودمیزان مشارکت اجتماعی در آنها می، موجب افزایش )شرکت در انجمن هاي سیاسی

xو متغیر مستقل ) اجتماعیتمشارک(yمتغیر وابسته ضریب همبستگی شدت و جهت رابطه میان 

برابر % 95معنی دار بودن پیرسون در سطح . باشدو منفی می0.301برابر ) نابرابري جنسیتی، بعد سیاسی(
)0.000sig= (کوچک تر است فرض 05/0باشد که چون عدد بدست آمده از میH0 رد و فرض ،H1

ده آن است که میان دو متغیر بعد سیاسی نابرابري جنسیتی و مشارکت در واقع نشان دهن. شودتایید می
از آنجاییکه ضریب همبستگی منفی است، هرچه احساس نابرابري در اشتغال . اجتماعی رابطه وجود دارد

.یابدشد میزان مشارکت اجتماعی کاهش میدر مناصب سیاسی و عضویت در انجمن هاي سیاسی بیشر با
.ارکت اجتماعی دانشجویان، از نظر سن متفاوت استمیزان مش-8هفرضی

، گردیدمتغیر سن به دو دسته تقسیم . دو نمونه مستقل، استفاده شدباTبراي سنجش متغیر سن، از آزمون 
).سال47–34(و میانسال ) سال32–18(جوان 

و Fرا براي آماره 0.194، آزمون اول برابري واریانس ها با مقداربودشامل دو آزمون تحلیل این فرض 
. که فرض برابري واریانس ها را نمی توان رد کرددادنشان 0.660معیار تصمیم 

دارد که 0.090که با فرض برابري واریانس ها، معیار تصمیمی برابر بوددوم آزمون مقایسه میانگین ها 
ون تفاوت میانگین مشارکت در نتیجه این آزم. وجود داردH1و دلیل کافی براي رد % 5بزرگ تر از 

.اجتماعی بین جوان و میانسال را تایید نمی کند
.میزان مشارکت اجتماعی دانشجویان، از نظر میزان تحصیالت متفاوت است-9فرضیۀ 

متغیر تحصیالت به دو . دو نمونه مستقل، استفاده شدباTبراي سنجش متغیر میزان تحصیالت، از آزمون 
.شود، کارشناسی و کارشناسی ارشدم میدسته تقسی

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

53/...نابرابري جنسیتی بر میزانتأثیر 

دو نمونه اي مستقلtآزمون -3جدول 

براي برابري tآزمون براي برابري میانگین هاtآزمون 
واریانس ها

خطاي 
استاندارد

اختالف 
میانگین

معیار تصمیم 
برابري  
میانگین ها

درجه 
Tآزادي

معیار تصمیم 
Fبرابري  واریانس ها

با فرض برابري واریانس ها0.7840.075- 9.24812-2.929150.2381741.184
با فرض نابرابري واریانس ها- 9.24727-2.928060.238168.5641.184

و معیار Fرا براي آماره 0.075شامل دو آزمون است، آزمون اول برابري واریانس ها با مقدار3جدول 
دوم آزمون مقایسه میانگین . رابري واریانس ها را نمی توان رد کرددهند که فرض بنشان می0.784تصمیم 

و دلیل کافی % 5دارد که بزرگ تر از 0.238ها است که با فرض برابري واریانس ها، معیار تصمیمی برابر 
سی و در نتیجه این آزمون تفاوت میانگین مشارکت اجتماعی بین کارشنا. وجود داردH1براي رد 

.کندرا تایید نمیکارشناسی ارشد 

گیريبحث و نتیجه- 4
. سال قرار دارند32تا 18دهد اکثر پاسخگویان در سنین ژوهش نشان میاز این پنتایج حاصل

تر از نیمی از پاسخگویان در همچنین مقطع تحصیلی بیشتر از نیمی از پاسخگویان کارشناسی است و بیش
ها نشان دادند که میانگین میزان احساس نابرابري داده. دي علوم انسانی شاغل به تحصیل هستنرشته

از میان ابعاد مختلف نابرابري جنسیتی، احساس نابرابري . جنسیتی در جامعه مورد مطالعه زیاد است
بعد از نابرابري حقوقی به ترتیب نابرابري . حقوقی بیشتر از سایر ابعاد در بین دانشجویان وجود دارد

نظر عمده دانشجویان میزان بعد اجتماعی، حقوقی، اقتصادي و . جتماعی قرار دارداقتصادي، سیاسی و ا
دهد میزان مشارکت رسمی دانشجویان مطالعه صورت گرفته نشان می. سیاسی نابرابري جنسیتی زیاد است

ايدر مطالعه. همچنین میزان مشارکت غیررسمی این افراد نیز کم تر از متوسط است. کمتر از متوسط است
که روي شاخص میزان مشارکت اجتماعی صورت گرفت مشخص شد که میزان مشارکت اجتماعی 

.دانشجویان کمتر از متوسط است
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که نابرابري جنسیتی با انگیزه مشارکت بیانگر آن هستندتوان گفت گیري تبیینی، میدر نتیجه
حساس نابرابري جنسیتی فرد میزان مشارکت بر این اساس با افزایش میزان ا. اجتماعی در آنان رابطه ندارد

ثیر هر بعد از ابعاد نابرابري جنسیتی بر أله تأبراي مطالعه دقیق تر این مس.یابداجتماعی او افزایش نمی
نابرابري در وضع و اجراي دهد میزانمطالعه نشان می. زیابی قرار گرفتمیزان مشارکت اجتماعی مورد ار

تفاده از امکانات رفاهی جامعه، احساس نابرابري در دسترسی به امکانات ، احساس تبعیض در اسقوانین
بر این اساس با کاهش میزان احساس . شغلی بهتر و در آمد باال در افراد با مشارکت اجتماعی رابطه ندارد

.یابدان مشارکت اجتماعی او افزایش نمینابرابري در ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادي، در فرد میز
هاي سیاسی و شرکت در انجمنهاي حساس نابرابري در اشتغال در منصبدهد اچنین نتایج نشان میهم

براین اساس با افزایش احساس نابرابري در بعد سیاسی . سیاسی، رابطه معکوس با مشارکت اجتماعی دارد
اد که احساس نتایج تبینی نشان د. نابرابري جنسیتی میزان مشارکت اجتماعی افراد کاهش خواهد یافت

نابرابري در وضع و اجراي قوانین، دسترسی به امکانات شغلی بهتر و استفاده از امکانات رفاهی رابطه قوي 
و مستقیمی با میزان مشارکت اجتماعی فرد ندارد و تنها احساس تبعیض در دسترسی به مناصب سیاسی و 

. اجتماعی فرد داردشرکت در انجمن هاي سیاسی رابطه قوي و معکوس با میزان مشارکت
در زمینه هدف اول پژوهش، یعنی بررسی نابرابري جنسیتی در بین زنان نمونه که با اهدافی متفاوت 

تبعیض می کنند، همچنین انجام شده بود، نشان داده بودند که به طور کلی زنان بیش از مردان احساس
عواملی مانند سواد، ). 1،1991نیستروویس و ندی(ي مستقیم با آگاهی زنان از تبعیض دارد سن رابطه
). 2،1991رابینسون(هل و اشتغال نیز تاثیر زیادي در میزان باالي آگاهی نسبت به نابرابري دارد أوضعیت ت

کنند که از میان ابعاد مختلف در پژوهش پورطاهري بیش از نیمی از زنان احساس نابرابري جنسیتی می
اقتصادي، سیاسی و در نهایت اجتماعیرابري به ترتیب در بعد حقوقی،نابرابري جنسیتی بیشترین ناب

نیز در پژوهش خود نابرابري جنسیتی را مهمترین عامل ) 1384(دهنوي ). 1388پورطاهري،(وجود دارد 
دهد که پاسخگویان داند، نتایج تحقیق او نشان میاجتماعی، توسعه و ثبات سیاسی میتهدید تحرك و نظم

، راه حل رفع تبعیض جنسیتی را در )1376(نجم عراقی. ابري و انگیزه تحرك باال داشتنداحساس نابر
این پژوهش، در مقایسه با نتایج. داندو مشارکت در جنبش هاي فمنیستی میتغییرات فکري زنان 

1-Davis & Notrison
2-Robinson
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با این نتیجه،. هاي مشابه، نشان داد که میانگین احساس نابرابري جنسیتی دانشجویان زیاد استپژوهش
همچنین پژوهش حاضر نشان داد که . کندالعات همسو است و آن را تایید میهاي سایر مطبرخی یافته

باالترین میزان احساس نابرابري جنسیتی با توجه به چهار بعد حقوقی، اقتصادي، اجتماعی و سیاسی به 
، بعد اجتماعی )67با میانگین (ي ، بعد اقتصادي نابرابر)70با میانگین (ترتیب مربوط به بعد حقوقی نابرابري

وهش هاي پژاین نتایج با یافته. بوده است) 57با میانگین (و بعد سیاسی نابرابري ) 59با میانگین (نابرابري 
وي نشان داده بود که ، بیشترین احساس نابرابري به ترتیب در ابعاد . هماهنگ است) 1388پورطاهري،(

. ی استحقوقی، اقتصادي ، سیاسی و اجتماع
در زمینه هدف دوم پژوهش، یعنی بررسی میزان مشارکت اجتماعی در بین زنان نمونه مورد مطالعه، 

رسمی و متغیر مشارکت غیر48ا میانگین نتایج مطالعه حاضر نشان داده است که متغیر مشارکت رسمی ب
- این نتیجه با یافته. ز متوسط استپایین تر ا44و در مجموع مشارکت اجتماعی با میانگین 46با میانگین 

آنها نیز میانگین پایین مشارکت . همسو است) 1382طلب ، شادي1387پناه یزدان(هاي برخی محققان 
در پژوهش خود دریافته بود که ) 1387(یزدان پناه . اجتماعی زنان را در مطالعه خود نشان داده بودند

طلب شادي. اش وجود داردزنان جامعه مورد مطالعهدر بینگرایش بسیار اندکی به مشارکت اجتماعی
هم به این نتیجه رسیده بود که میانگین مشارکت اجتماعی زنان به خصوص مشارکت رسمی آنان ) 1382(

. به طور کلی پایین است
ثیر جنسیتی بر میزان مشارکت جویی أ، یعنی بررسی تهدف سومهاي این پژوهش در مورد یافته
این است که بین احساس نابرابري اجتماعی فرد و میزان مشارکت اجتماعی آنان رابطه معنی اجتماعی 

ت نتایج نشان داد که از ابعاد مختلف نابرابري جنسیتی، بین نابرابري سیاسی با مشارک. داري وجود ندارد
زان مشارکت ییعنی هرچه احساس نابرابري سیاسی افزایش می یابد، م. اجتماعی رابطه معکوس وجود دارد

. ، هماهنگ است)1389(، آقاپور )1375(هاي پژوهش بامداد این نتایج با یافته. شوداجتماعی آنان کمتر می
در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که وجود تبعیض بین زن و مرد مانع افزایش مشارکت ) 1375(بامداد 

اد که وجود تبعیضات سیاسی و اجتماعی زن نیز نشان د) 1389(نتایج پژوهش آقاپور . اقتصادي زنان است
افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادي و سیاسی زنان تابع توسعه . و مرد مانع مشارکت اقتصادي است
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، نجم 2003، 1گازو(هاي پیشین در تحقیقات مشابه این نتیجه با یافته. و سیاسی استاجتماعی، اقتصادي 
به این نتیجه رسید که عوامل در تحقیقات خود) 2003(گازو . توافق ندارند) 1373و زاهدي 1376، عراقی

سهم بري زن و مرد از قدرت و بر نحوه ي ) عوامل اقتصادي، اجتماعی و جمعیتی(ایدئولوژیک غیر
له أترین مسنیز نشان داد اساسی) 1376(عراقی نتایج پژهش نجم . گذاردي مشارکت در امور تاثیر مینحوه

له در تغییرات فکري زنان و آمادگی آنان براي مبارزه علیه أراه حل این مس. ستزنان تبعیض جنسیتی ا
هاي گیريجهت) 1373(هاي پژوهش زاهدي یافته. هاي فمنسیتی استها و مشارکت در جنبشنابرابري

اد تشکالت صنفی و مشارکت مدنی داند و راه مقابله را ایجآمیز میرا عامل برخوردهاي تبعیضجنسیتی 
.داندمی

محاسبات آماري بیانگر عدم رابطه معنادار بین احساس . شودپایان به استنتاج نظري اشاره میدر
ابعاد حقوقی، این یعنی با افزایش نابرابري جنسیتی در. نابرابري جنسیتی و مشارکت اجتماعی است

عد سیاسی نابرابري جنسیتی در مورد ب. ، مشارکت اجتماعی افراد بیشتر نخواهد شداجتماعی و اقتصادي
یعنی با افزایش احساس . محاسبات بیانگر وجود رابطه معنادار و معکوس با مشارکت اجتماعی است

. یابدسی مشارکت اجتماعی افراد کاهش مینابرابري سیا
ت بین زن و کشیدن مناسبات سنتی قدرتوانمندسازي به معناي به چالش) 1386(طبق نظریه فارست

با توجه به تعاریف و اجزاء . کندتوزیع قدرت و منابع جهت یاري به فقرا تعریف میو تالشی براي بازمرد 
شود، یعنی معرف پیشرفت از یک موقعیت توانمندسازي یک فرایند محسوب میتوانمندسازي زنان، اصوالً

کرد، کاهش نابرابري بر اساس این روی. باشدمی) برابري جنسیتی(موقعیت دیگر به) نابرابري جنسیتی(
ریزي اقعی زنان در تمامی مراحل برنامهمستلزم رفع و کاهش آن در ابعاد مختلف از طریق مشارکت و

بودن گیري، مدیریت، هدایت، اجرا، بازنگري و ارزشیابی از یک سو و سهیمشامل تشخیص نیاز، تصمیم
صل از این پژوهش همسو با این نظریه نتایج حا. ها از سوي دیگر استها و برنامهآنان در منافع طرح

دهد که بعد سیاسی نابرابري جنسیتی موثرترین متغیر تاثیرگذار همچنین نتایج این پژوهش نشان می.نیست
ثیر بر بعد سیاسی أ، بعد حقوقی و بعد اجتماعی  با تبعد اقتصاديبر میزان مشارکت اجتماعی بوده است،  

. گذارنداعی تأثیر میتقیم بر مشارکت اجتممسیربه صورت غ

1-Gazso
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دهد و ان قدرت اقتصادي میبندي جنسیتی بلوم برگ، کنترل بر منابع اقتصادي، به زنطبق نظریه الیه
اگر زنان فعالیت اقتصادي . گذاردبندي تأثیر میو منابع دیگر الیهاین قدرت بر قدرت سیاسی، منزلتی 

زنان امکان داشتن قدرت . یادي برخوردار شوندشود که از قدرت زگسترده داشته باشند موجب می
شکال دیگر از قدرت سیاسی را توانند ااالي سازمان اجتماعی دارند و میاقتصادي را در سطوح ب

گین دهد که میاننتایج نشان می.کندپژوهش نیز این نظریه را تأیید مینتیجه حاصل از این .آورندبدست
لیپست معتقد است جنسیت، . مختلف تحصیلی و سنی معنادار نیستهاي مشارکت اجتماعی در میان گروه

و معتقد است که مردان، ا. ثر استؤها و احزاب در میزان مشارکت متحصیالت، سن و عضویت در سازمان
ها و احزاب هستند مشارکت سال و کسانی که اعضاي سازمان55-35ها و افراد محدوده تحصیلکرده

پیرامون دوزو میلبراث نیز میزان مشارکت باال با تحصیالت دانشگاهی –ه کانون بنابر نظری. بیشتري دارند
.به این ترتیب یافته هاي پژوهش حاضر با این نظریه همسو نیست. مرتبط است

پیشنهادات- 5
با توجه به اینکه در این پژوهش میزان احساس نابرابري جنسیتی دانشجویان باال و میزان مشارکت 

فاوتی زنان در حیات تدهنده بیین موضوع احتماال نشاندهد، اآنان کمتر از متوسط را نشان میی اجتماع
هاي توسعه برابري یا نابرابري جنسیتی جایگاهی بس ها به مثابه مکانیسمرسانه. اجتماعی و سیاسی است

د ون و مردان ایجاد شهاي برابر براي زناباال دارند و در حقیقت نهادینه کردن این عقیده که اگر فرصت
هاي رزشاز آن جایی که انتقال ا. ود را به منصه ظهور خواهند گذاشتهاي نامرئی خزنان هم توانائی

گیرد، هاي جمعی صورت میمدرسه و رسانههاي اجتماعی کنند مانند خانواده،اجتماعی از طریق دستگاه
-یکی از مهم. امور جامعه مطرح کردرا در هاي مستقیم و غیرمستقیم، ارزش مشارکت زنان باید از روش

ها این است که اهمیت فعالیت زنان در ش مشارکت اجتماعی زنان در نزد آنهاي افزایش ارزترین راه
ل ها ثابت شود و با مشخص شدن اهمیت مشارکت آن ها به شکصه ي سیاسی و اجتماعی، به خود آنعر

.بدها افزایش یاملموس و عینی، مشارکت خوجوش آن
منابعفهرست 

مریم خراسانی و (هاي فمنیستی،درآمدي بر جامعه شناسی نگرش)1376(،واالسو کلر وت، پامالآب.1
.، تهران، دنیاي مادر)حمید احمدي
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نابرابري جنسیتی آموزشی در بخش درود فرامان کرمانشاه، مطالعات ) 1389( ،آزاده، منصوره اعظم.2
23-7، ص 2زنان، سال هشتم، ش اجتماعی روان شناختی

.www.iranzanan.ir، مطالعات زناننابرابري جنسیتی در ایران) 1389(، آقاپور، اسالم. 3
فصلنامه ). علیرضا طیب(مشارکت و حضور سیاسی شهروندان) 1380(، بیآ؛ پاول، جی،.آلموند، جی. 4

.8و 7سال پانزدهم، شماره . اقتصادي- سیاطالعات سیا
رابري جنسیتی در ثیر برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی بر نابأبررسی ت) 1383(،حمدي، حبیبا. 5

.30-5، ص 6شماره،2هاي شهر کرمان و روستاهاي پیرامون، مطالعات زنان، سال خانواده
ي ي رشتهنامهبعیض جنسیتی، دانشگاه تهران، پایانتتوصیف و تبیین)1384(، امانی کالریجانی، امراهللا. 6

.، مقطع کارشناسی ارشدیپژوهش مسایل اجتماع
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