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   زنانگيارزشهاي جوان و تراندخ

  ) متوسطة شهر تهران دورهآموزان  دانشميانپژوهشي در (

  

 معصومه قاراخاني
∗

  

  

  چكيده

گرايي بر آن است كه هويت  گرايي به عنوان مكتبي انتقادي با به چالش كشيدن ديدگاه ذات سازه

گرايانه و متفاوت   از ويژگيهاي ذاتفراتر» زنانگي«از اين ديدگاه . اي اجتماعي است  برساخته،جنسيتي

در ( پژوهش ضمن توجه به تنوع هويتهاي جنسيتي در ميان زنان  اين. است» مادينگي«و » زني«از 

، اهميت مفهوم جنسيت و كاربرد آن ها الزامات اين تنوع در نگرش به ارزشها و كليشه) اينجا دختران

به مثابة مفهومي كليدي در » زنانگيها« مفهوم  و بركردهدر مطالعات زنان و دختران را يادآوري 

در اين پژوهش با انجام پيمايش و استفاده از . نمايد مطالعات جنسيت و مطالعات زنان توجه مي

و نيز نگرش دختران  هويت جنسيتي آموزان دختر مقطع متوسطة شهر تهران، اي معرف دانش نمونه

 نتايج اين. ايم داده مورد مطالعه قراررا اقتصادي ـ اجتماعي ه ارزشهاي زنانه و رابطه آن با پايگاه آنان ب

آموز شهر تهران،  از هويتهاي زنانه در ميان دخترهاي دانشضمن اذعان به وجود تنوعي پژوهش 

بر اين اساس دختران متعلق به . دهد به ارزشهاي زنانه نشان مينگرش برخي اختالفات را در زمينة 

بندي  كه پاي   كمتري به ارزشهاي زنانه دارند، در حاليبندي پايباالتر  اقتصادي ـ پايگاه اجتماعي

يافتة ديگر اين .تر به ارزشهاي زنانه بيشتر است  اقتصادي پايينـ دختران متعلق به پايگاه اجتماعي

ـ اقتصادي و هويت جنسيتي  پژوهش حاكي از آن است كه رابطة معناداري بين پايگاه اجتماعي

تر توزيع مشابهي از هويتهاي   اقتصادي باالتر و پايينـارد و در هر دو پايگاه اجتماعي دختران وجود ند

  .وجود دارد) زنانه، مردانه، دوجنسيتي و نامتمايز(جنسيتي چهارگانه 

  

 زنانگي، ارزشهاي زنانه،  كليشه هاي جنسيتي،جنسيت، هويت جنسيتي،جنس، :  كليديواژگان

  .مطالعات دخترانمطالعات زنان، 

  

                                                                                                                               
   gharakhanim@yahoo.com/ دانشگاه تربيت مدرسجامعه شناسي سياسي دانشجوي دكتري∗
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مطالعات فرهنگي و ارتباطاترانياي   انجمنفصلنامة�      74

  مقدمه

ورزي   انديشـه به ويژه با ظهور مـوج دوم جنـبش فمينيسـتي،             جنسيت،   و جنسدو مفهوم   تمايزگذاري ميان   

 نظري در سه سـطح      مباحثگرايي را پيش كشيد و عرصه را براي ارائة            گرايي و سازه    مبتني بر دو رويكرد ذات    

) مردانگـي / زنـانگي (و جنسـيت    ) هنرينـ / مادينـه ( جـنس      فرهنگي درباره  ـ شناختي و اجتماعي   زيستي، روان 

هويت جنسيتي وجـود دارنـد، زمينـه را بـراي            هاي متفاوت و بعضاً متناقض كه پيرامون        رويكرداين  . بازنمود

  . ويژه مفهوم زنانگي فراهم كرده است  پژوهشهاي مختلف درباره اين موضوع و به

ــه  ــيم ك ــه  «واقف ــي جامع ــه علم ــاز ب ــاعي ني ــاي اجتم ــ واقعيته ــناختي دارن ــوندش ــا درك ش » د ت

مطالعـه  . و زنانگي نيز به مثابة واقعيتي اجتماعي از ايـن امـر مسـتثني نيسـت               ) 180: 1380هميلتون،(

در واقـع   . شـود  زنانگي به عنوان امر اجتماعي سبب توجـه بـه اشـكال خـاص دانـش دربـاره زنـان مـي                     

ـ روابط بـين     سبات اجتماعي هاي زنانه در پرتو مطالعه زنانگي براي فهم بهتر منا           بخشي به تجربه    عينيت

عـالوه بـر ايـن،      . يابد   انواع زنانگي ضرورت مي     و ن گروهي در ميان زنان    وگروهي مردان و زنان، روابط در     

اهميت اين موضوع را نبايد تنها در فهم تفاوتهاي ميان زنان و مردان دانسـت، بلكـه شـناخت موقعيـت                     

رو، پـژوهش دربـارة زنـان و بـه زعـم              ازايـن . ستزنان در سطوح اجتماعي و نقش آنها نيز حائز اهميت ا          

به عنوان يك موضوع قابـل مطالعـه در عرصـة           » درهم ريختگي جنسيتي  «در وضعيت   ) 1381(فريدمن  

تـري دربـارة      ، دانش ما را به سطح عالي      »زنانگيها«تر    مطالعات اجتماعي در قالب موضوع زنانگي يا دقيق       

  . دادزنان ارتقاء خواهد 

نظـر   صـرف  بلكه ؛ن پژوهش تدوين يك ديدگاه كامل در زمينة مطالعة زنانگي نيست هدف از اي   البته

»مطالعات دختران  «از عاليق شخصي، توجه به    
1

هاي حـوزة مطالعـات جنسـيت          به عنوان يكي از شاخه     

شود كه درباره هويت جنسيتي دختران مطالعات كمتـري صـورت گرفتـه               است، زيرا چنين استنباط مي    

به صورت تجربي ذيل عنوان زنانگي تا حدودي مغفول مانـده            »مطالعات دختران «پاي  لذا حوزه نو  . است

اين مقاله ضمن توجه به نگرشها، نقشها و تمايالت نقشي و ارزشـي دختـران، زنـانگي را در ميـان                 . است

  .دهد آنها مورد توجه قرار مي

و در پردازد  بط با آن ميمرت ي بعضي ديدگاههاارائهدر سطح نظري، اين پژوهش به مسئلة زنانگي و 

BSRI2سطح تجربي با اجراي مقياس استاندارد 

هويت جنسيتي شناسي از  اي سنخ  و فراهم آوردن گونه

است تا دريابد نگرش دختران جوان به ارزشهاي زنانه با  دنبال آن   بهدختران مقطع متوسطه شهر تهران

ايگاه اجتماعي ـ اقتصادي، تفاوت در اينكه آيا اختالف در پ وچيست؟ توجه به اين سنخ شناسي 

                                                                                                                               
1. girls studies 
2. Bem Sex Role Inventory
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 �75 ...دختران جوان و ارزشهاي زنانگي

هويتهاي جنسيتي را به همراه دارد؟ لذا در جهت تدقيق كار پژوهش و حصول به مقصود، برشي نسلي 

. ايم  كردههاي زنانه گزينش  از دختران جوان را در بحبوحه فراگيري ارزشها، نقشها و كليشه

  

  مالحظات نظري پژوهش

 است كه به دليل تغيير در روابط بين دو بخشي از مباحثي و فرهنگتصورات كنوني در مورد بيولوژي 

شناختي و كردارشناختي، دربارة  شناختي، غدد و همچنين شايد نتايج حاصل از تحقيقات عصب جنس

هايي دربارة  توان گفت، هنوز اشاره  پس مي.)159: 2000الگرانژ، (آن اجماع نظر اندكي وجود دارد 

هاي زنانگي چيست؟ با دو   اينكه مشخصه.)30: 1974روزالدو، (د دارد تربيت وجو ـ بحث طبيعت

 رويكردي كه پاسخ اين سؤال را بر مبناي آناتومي و فيزيولوژي زنان قرار. شود رويكرد پاسخ داده مي

هاي رفتاري، ارتباطي و تجربي زنان   مبتني بر شيوه رويكردي و پاسخ ديگر)گرايان  ذاترويكرد (دهد  مي

). 1 شكل :نك(  است )گرايان سازهد رويكر(

 زنانگي

زنانه

زن

جنسيت

جنس

تربيت

طبيعت

 سازه گرايي

 ذات گرايي

   طبيعت ـ تربيت و زنانگي1شكل

  

شده ) زنانگي( و بعضاً ضد و نقيضي از هويت جنسيتي زنانه متفاوتاين رويكردها سبب ارائة تصاوير 

شناختي، تفاوت زن و مرد را يك امر بيولوژيك  گرايي مبتني بر تبيينهاي زيست رويكرد ذات. است

شود، زنانگي به    رويكرد كه تأثير موقعيتهاي ساختاري اجتماعي ناديده انگاشته ميدر اين. داند مي

  . شود يكي دانسته شده و اصالت به جنس داده مي» مادينگي«و » زني«عنوان واقعيتي بيولوژيك با 

تعريف زنانگي كه همواره آميخته با هاي فيلسوفان كالسيك ـ از افالطون تا روسو ـ در  آرا و نظريه

، مبتني بر ديدگاه استبوده اي دربارة طبيعت زن و مبتني بر نگرشهاي مردساالرانه  نگرشي كليشه

كه، اغلب در تعريف از زنانگي بحث از حالت انتزاعي  چنان .)1383 و آكين، 1381لويد،  (گرايانه است ذات

ك دارند، سخن به ميان اي فيزيولوژي خارج شده و از ماهيت يا ويژگيهاي متفاوت زنان و مردان كه ريشه
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مطالعات فرهنگي و ارتباطاترانياي   انجمنفصلنامة�      76

. لذا تعريف از زنانگي در خالل تفاوتها و در چارچوب ساختارها ارائه شده است؛آيد مي
1

همين موضوع سبب  

 چيزي تحت ،گرايان بر اين باورند ذات). 1381گرنت، (شده تا زنانگي همواره پيچيده با رمز و راز تصور شود 

اين رهيافت، . تأثير آن قرار دارد است و رفتار و عمل انسان تحتوجود دارد كه پايدار » طبيعت انسان«عنوان 

هاي فرهنگي  و اسطوره) 1998بر، (وجود يا ساخت درون اشخاص را به منظور تبيين رفتارشان جستجو كرده 

در نتيجه موقعيتهاي . شناختي تقليل داده است و تاريخي درباره زنان را به واقعيتهاي بيولوژيكي يا روان

هاي تفاوت  گرايي در اين معنا كه همة جلوه ذات). 1994كالترين، (انگارد  افتة اجتماعي را ناديده ميي ساخت

 داند، همواره به تفاوتهاي بيولوژيكي بين دو جنس توجه دارد جنسيتي را ذاتي، فرافرهنگي و تاريخي مي

ست كه عقايد فرهنگي دربارة زنان افتاده اين واقعيت ا شدت جا  لذا چيزي كه به.)41: 2005پيلچر و ولهان، (

 سوق داده خوابگي، عادت ماهانه اغلب پيرامون ويژگيهاي بيولوژيكي و طبيعي از جمله باروري، مادري، هم

ها فقط در شرايط كاركردهاي  ها يا فاحشه ها، راهبه ن مادران، جادوگران، قابلهشده است و زنان به عنوا

 حال با وجود پيچيدگي زنانگي، در باور عامه و نيز  با اين. )31: 1974روزالدو، (شوند  شان تعريف مي جنسي

زنانگي، اهميت دادن به ديگران، «: روست در نظر برخي انديشمندان، زنانگي با دو تعريف بسيار متداول روبه

ا، گر جنس تعريف ديگر، در زنانگي، دگر. داري، خانواده، ازدواج و به سر و وضع خود رسيدن است نقش خانه

: 1380گرت، (» شوند  مشغول پيدا كردن مرد و ناتوان از ادامه زندگي سعادتمندانه بدون او تصوير مي زنان دل

است كه در جامعه ساخته و پرداخته » مؤنث بودن«زنانگي اصطالحي براي توصيف «بنابر تعريف حاضر ). 44

). 317: 1380آبوت و واالس، (» شود و بار معنايي آن داشتن جاذبة جنسي براي جلب مردان است مي

ناپذير زنان را محكوم به بازنمايي جنسيت  اين زنانگي به نحوي پايان) 1382(كه به تعبير اليت  چنان

  . سازد مي

شناختي يا به  فروكاستن جنسيت به مجموعة ثابتي از خصلتهاي رواناما بايد در نظر داشت، 

هاي متفاوت  د كه با استفاده از جنسيت به حوزهشو هايي مي متغيري واحد، مانع مطالعة جدي شيوه

وخوها و   لذا هويتها، نقشها، خلق؛)15: 1991وست و زيمرمن،(بخشد  تجربة اجتماعي ساختار مي

با جنس بيولوژيكي پيوند  ناپذير  تفكيكتوانست به طرز كه نميويژگيهاي مرتبط با جنسيت متفاوت، 

براساس رويكرد . ساختگرايانه هموار  ي طرح رويكرد سازهراه را برا) 2004پيلچر و ولهان، ( بخورد

كنيم، بلكه معاني رويدادهاي محيطي را براساس  گرايي اجتماعي ما واقعيت را مستقيماً تجربه نمي سازه

فرايندهايي كه با جنسيت  .)107: 1384هايد، (سازيم  هاي قبلي خودمان فعال مي تجارب و زمينه

                                                                                                                               
كه  چنان. شود در فرهنگ لغت نيز برخواسته از طبيعت زنانه و ويژگيهاي طبيعي او ارائه مي» زن« معاني موجود درباره .1

پذيري و چاالكي و تردستي از  يعني نرمي و رخوت و انعطاف molltiaو واژه  mulierواژه التيني مؤنث يا مادينه يعني «

.)240 ، ص1373ستاري، (» اند يك ريشه
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 �77 ...دختران جوان و ارزشهاي زنانگي

: 1384 به نقل از هايد، 1989سون،  داو هال و (نيز هستندساخت اجتماعي  دارايارتباط نزديك دارند 

ناشي  بلكه ،)391: 2002كد،  (تعيين شده نيست جنسيت عملكردي ذاتي و موقعيتي از پيش  و)107

براساس اين رويكرد، . )275: 1372رابرتسون، (تفاوتهاي اكتسابي فرهنگي بين زنان و مردان است از 

جنس فرد تنها مالك احراز هويت جنسيتي ، لذا. يابند  جنسيت نيز معنايي ساختگي ميروابط مبتني بر

نيز در اين  هنجارهاي فرهنگي تأثير متأثر از ساخت اجتماعي و تحتاو نخواهد بود و نقشهاي جنسيتي 

 تنها ،كنيم ما با عمل نمودن مطابق با جنس خود آن را نشان داده و ثابت مي«:  به عقيدة جولي.اند امر دخيل

داشتن جنس زنانه يا مردانه كافي نيست، بلكه با پيروي از هنجارهايي كه در فرهنگهاي رفتاري وجود دارد ـ مثل 

جولي،  (»نماييم سرانه براي دختران ـ و تظاهر به آن رفتارها، جنسيت خود را اثبات مي نداشتن رفتارهاي سبك

2002 :10.(  

اند كه مرد و زن، واقعيت  گرايانه بر اين موضع اذ رويكردي سازهنيز با اتخفارن   كورنول و لينديس

ضرورتاً با يكديگر ) يعني مردان، نرينگي و مردانگي(خانواده  هاي هم كننده بيولوژيكي ذاتي ندارند و توصيف

»زنان«راستي در مورد  هچرا كه ب. هماهنگ نيستند
1

»مادينگي«، 
2

»زنانگي« و 
3

 نيز اين هماهنگي وجود 

كورنول و (توانند حتي ابعاد متناقضي را توصيف نمايد   و هركدام داراي معاني چندگانه هستند و مي،دندار

شود  لذا اگر هويت به عنوان انعكاس رابطة ميان ساختار و فرد نگريسته مي ؛)37: 1998 فارن،  لينديس

گونه كه ميل  ه زنانگي همانآنگا. تواند محصول اين رابطه باشد  هويت جنسيتي نيز مي)3: 2003 سورنسون،(

كشد، حاصل منطقي يك  به پرسش مي» طبيعت زنانه« به عنوان انقياد زنانهآن را در كتاب ) 1896(

 رابطه مذكور در تعريف). 1379 و ميل، 1377بلوتي، (وضعيت تاريخي، فرهنگي و اجتماعي مشخص است 

  : مشهود استخوبي  از هويت جنسيتي ـ زنانگي و مردانگي ـ به )1998(بِر 

يا مرد  زن است،كه در آن قيد شده ست  اجتماعي و فرهنگيراجع به انتظاراتزنانگي و مردانگي 

 و اين فرايند يابد لحاظ اجتماعي ساخته شده و رشد مياز  چرا كه زنانگي و مردانگي .دنچگونه باش

منشهاي مردانگي و . هدد  را پوشش مينظاير آنها، نمودها و  هاي انديشه، رفتار، خواسته  جنبههمه

زنانگي و مردانگي بر حسب . شود زنانگي توسط مردمي كه فرهنگ مشترك دارند توليد و بازتوليد مي

  ).12: 1998بر، (كند و ثابت نيست  زمان و مكان تغيير مي

ت تأثير ساخ مهارتهايي كه نشان از نقشهاي زنانه يا زنانگي دارند، تحتگرايانه،  مبناي ديدگاه سازهبر 

»ساختمان ذهني«در آن قرار دارند، ملكة ذهن آنان شده و زنان اجتماعي كه 
4

اين . دهد آنان را شكل مي 

                                                                                                                               
women. 1
females. 2
femeninity. 3

.ايم  اين مفهوم را از بورديو گرفته.4
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 جايگاه ، است...و سن ، و فرهنگيويژگيهاي طبقاتي، قوميوضعيت تاريخي، كنندة  ساختارها كه منعكس

در واقع عوامل . دده زنان و زنانگي را شكل ميافراد را در اجتماع مشخص ساخته و هويت جنسيتي 

با . كند اي اجتماعي تعيين مي داده و زنانگي را به عنوان سازه تأثير قرار مختلفي جنسيت زنان را تحت

گيري  شكلتوان در  ميرا ) 2(شكل  عوامل مندرج دردر باب مردانگي،  )2002 ( بايننالگوياقتباس از 

  .مورد توجه قرار دادزنانگي 

  

زنانگي

فرهنگ و خرده فرهنگ  وضعيت تاريخي

طبقه و حرفه

قوميت

مذهب و اعتقادات

شرايط جغرافيايي

سن و وضعيت جسماني

تمايالت جنسي

تحصيالت

پايگاه و سبك زندگي

  
  

   دهندة زنانگي  برخي عوامل كليدي شكل  2شكل 

  

 ساختمان ذهني زنان متأثر از شود كه گرايان، چنين برداشت مي با توجه به مفروضات سازه

تأثير قرار  شان تحت در جامعه شكل گرفته و عملكرد آنها را در ايفاي نقشهاي جنسيتيموقعيتشان 

شامل موقعيت فيزيكي، (گانه ميان ذهنيت، موقعيت  بدين نحو، زنانگي در ارتباطي سه. دهد مي

 اين ارتباط را به تصوير 3شكل شمارة (شود  هاي زنان تعريف ميشو نق) اجتماعي و رواني زنان

 اجتماعي متفاوت هستند، ساختمانهاي ذهني نيز متفاوت موقعيتهاياز آنجايي كه اين ). كشد مي

» هايزنانگ« ويژه نخواهيم داشت و از هويتهاي زنانه يا خواهند بود و به تبع آن از زنانگي يك تعريف

 در جايگاهپذير است، اما زنان  ، زنانگي متأثر از ساختمان ذهني انتقالياگو .صحبت به ميان خواهد آمد

اساس آنها رفتارشان را ر بگيرند تا نميدربر قواعد و ارزشهاي زنانگي را عامالن فرهنگ زنانه فقط باورها، 

ذكايي و : .ك.ر( دشو بازتوليد مي) شان زنانگي(بلكه از طريق عمل آنهاست كه فرهنگ زنانه  ؛شكل دهند

شود و در واقع  تعريف مي» مادر بودن«كه زنانگي در برخي فرهنگها براساس  چنان). 1386قاراخاني، 

ن  اما اين تعريف در برخي موارد از سوي عامال،شود  اساسي زنانگي دانسته ميخميرمايةمادري 

. گردد گرفته و از زنانگي  تعاريف ديگري ارائه مي ـ مورد مناقشه قرار يعني زنان اجتماعي فرهنگ زنانه ـ
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يابد؛ لذا در تعريفي   طور متفاوتي در مكانها و زمانهاي مختلف تجربه شده و تجلي مي بنابراين زنانگي به

 براي زن بودن و زن نسيتي كنندههاي فرهنگي و ج زنانگي به شيوه«گيل  ان تر از هيوود و مك كلي

  ).153: 2003گيل،  ان هيوود و مك (»شود شدن در يك فرهنگ خاص اطالق مي

  

  

  

  ها ارتباط زنانگي با سه عنصر ذهنيت، موقعيت و نقش   3شكل 

  

  فرضيات پژوهش

 عمومـاً مـرتبط بـا       ، نگرشها و نقشـهاي جنسـيتي       ارزشها يابيم كه باورها،    گرايانه درمي    رويكرد سازه  توجه به با  

مـؤثر  هويـت جنسـيتي آنـان    در سـاخت  نمايند،  پذيري كسب مي جنس، كه زن و مرد از طريق فرايند جامعه        

  فرهنگـي جامعـه قـرار      ــ  تأثير ساخت اجتماعي   هاي اجتماعي از جمله زنانگي و مردانگي تحت          لذا سازه  است؛

 تعميم اين رويكرد مبني بر توجه به تعامالت پيچيدة ميـان فـرد و دنيـاي                 با. شوند  گرفته و اعتباري تلقي مي    

ـ اقتصادي به مثابة يك ساخت اجتمـاعي در ارتبـاط بـا              اجتماعي در تعيين هويت جنسيتي، پايگاه اجتماعي      

  : رسد نظر مي  در پي اين ديدگاه به. هويت جنسيتي و ارزشهاي جنسيتي خواهد بود

  يـا   مردانـه   يـا  زنانـه (و هويـت جنسـيتي      ) تـر    پـايين   يـا  بـاالتر ( اقتصـادي    ـ بين پايگاه اجتماعي  . 1

  .رابطه وجود دارد)  نامتمايز يادوجنسيتي

  .به ارزشهاي زنانه رابطه وجود داردنگرش نسبت و ) تر  پايين ياباالتر(ـ اقتصادي  بين پايگاه اجتماعي. 2

  يـا مردانـه (به نقشـهاي جنسـيتي       نسبت   نگرشو  )  پايين  يا باال(ـ اقتصادي    بين پايگاه اجتماعي  . 3

  .رابطه وجود دارد) زنانه

  .هاي جنسيتي رابطه وجود دارد به كليشهنگرش نسبت و )  پايين ياباال(ـ اقتصادي  بين پايگاه اجتماعي. 4

به ارزشهاي زنانه نگرش نسبت و )  نامتمايز يا دوجنسيتي يا مردانه يازنانه(بين هويت جنسيتي . 5

  .داردرابطه وجود 

 زنانگي
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به نقشهاي نگرش نسبت و )  نامتمايز يا دوجنسيتي يا زنانه يامردانه(بين هويت جنسيتي . 6

  .رابطه وجود دارد) زنانه يا مردانه(جنسيتي 

هاي   به كليشهنگرش نسبتو )  نامتمايز يا دوجنسيتي يا مردانه يازنانه(بين هويت جنسيتي . 7

  .جنسيتي رابطه وجود دارد

  

  هاي پژوهشمتغيرمفاهيم و 

  ارزشهاي زنانه

 قضـاوت   از طريـق آن   ارزشها معيارهايي هستند كه افراد دربارة كنشهاي خود و كنشهاي ديگران بـا مقايسـه                

 موضوعي اسـت كـه      هر ،ترين كاربرد   در كلي  مراد از ارزش در علوم اجتماعي        .)194: 1380شارون،  (كنند      مي

زنـانيكي ارزشـها    . تومـاس و ف   . اي. به زعم و   يا .)47: 1375 گولد و كولب،  (مورد نياز، نگرش يا آرزويي باشد       

 در واقع وابستگي تعريف نگرشها و ارزشها و تعريف          .)48: همان(شوند    عمل متقابل همراه با نگرش تعريف مي      

ما ) 864: همان(» نگرش، برگردان فردي ارزش اجتماعي    «و بنابراين   » برگردان عيني نگرش  «ارزش به عنوان    

نيـز  » ارزشهاي زنانه «بنابراين  . هاي آنان بپردازيم  شدارد تا در مطالعة ارزشهاي زنانه به بررسي نگر          را بر آن مي   

شود كه مطابق آنها اعضا جامعه اعم از مردان و زنان مـورد قضـاوت                  به عقايدي اطالق مي    ،با توجه به فرهنگها   

بـا  . دهنـد   مـي  آنها را معيار عمل زنان قـرار      آور بودنشان     مندانه بودن يا شرم    گيرند و با مقايسة شرافت      مي قرار

به مطالعة  » نگرشهاي زنانه «توان با بررسي      استداللي كه دربارة پيوند ميان ارزشها و نگرشها مطرح كرديم، مي          

  .و جايگاه آنها نزد دختران پي برد» ارزشهاي زنانه«

  

  نگرشهاي جنسيتي زنانه

. رسيدتوان به آن  سان كه از رفتار او مي  آنيابي فرايندهاي رواني در فرد است، نگرش سازمان

. كند  ميجداهاي ديگر  اي از جهان سروكار دارد كه خود آن را از جنبه يابي مذكور با جنبه سازمان

نگرش بيانگر بازماندة تجربة گذشتة فرد است كه وي به كمك آن با هر موقعيت بعدي از جمله همان 

 تأثيرپذيري از عوامل ناشي از موقعيت فعلي، رفتار خويش را در شود و ضمن رو مي جنبة مورد نظر روبه

 شخصيتي پايدار و نيز ،رو نگرش تمايالت ازاين. )864: 1375 گولد و كولب،(كند  جهان تعيين مي

كه : تمايالت) 1: نگرش متشكل از سه جزء است.)165: 1372روش بالو، (دهد  تر را تشكيل مي دروني

تمايالت ما را به . ا موضوع مورد بحث موافق، مخالف يا خنثي باشدممكن است نسبت به شخص ي

: شناخت يا باور) 2 .كند ميمثبت يا منفي نسبت به يك شخص يا موضوع رهنمون ) ارزيابي(داوري 

آيا به : رفتار) 3 .شناسيم يا به آن باور داريم دانيم و مي آنچه دربارة شخص يا موضوع مورد نظر مي

  .)262ـ261: 1384گيل و آدمز، (كنيم  گرايش داريم يا از آن دوري مي د نظرشخص يا موضوع مور
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بنابر تعاريفي كه از مفهوم نگرش ارائه شد، نگرش جنسيتي زنانه به تمايالت، شناختها و رفتارهايي كه 

در اين پژوهش به منظور سنجش نگرشهاي . گردد دربرگيرندة ويژگيهاي مرتبط با زنانگي است، اطالق مي

 گويه طرح 51سيتي زنانه در سه بعد تمايلي، شناختي و رفتاري و در اصل بررسي ارزشهاي زنانگي تعداد جن

 ، نادرست1 =كامالً نادرست«اي به ترتيب از  اي پنج درجه مقياس مذكور در قالب يك طيف رتبه. است شده 

 بود، 51 و حداقل آن 255 كه حداكثر نمرات مقياس مذكور» 5= ، كامالً درست4= ، درست3= ، بينابين2=

  . است81/0آمده براي پايايي اين مقياس   دست  ضريب آلفاي كرونباخ به. تنظيم شد

  

  هويت جنسيتي

از آنجايي كه جنسيت مبنايي فرهنگي دارد، هويت جنسيتي نيز متشابهاً در فهم فرهنگي آنچه كه مردانه يا 

 هويت جنسيتي رشد .)2001 به نقل از پاالن، 1986لرنر، ؛ 1991فيرات، (دهد، ريشه دارد  زنانه بودن معني مي

الربر و فارل، (گيرد  مي يافته را دربر رواني ـ جنسي، نقشهاي اجتماعي يادگيري شده و ترجيحات جنسي شكل

بر ويژگيهاي اجتماعي از قبيل تفاوت « اين متغير به عنوان شاخصي براي سنجش زنانگي و مردانگي .)7: 1991

رابرتسون، (» لباس، نقشهاي شغلي و ساير فعاليتها و خصوصيات اكتسابي فرهنگي داللت دارددر سبك مو، 

براي سنجش نقشهاي . برد توان به هويت جنسيتي پي  بنابراين از طريق سنجش نقشهاي جنسيتي مي.)1377

 بيست كه شامل) 1977و1974بم،  (BSRIجنسيتي و به تبع آن هويت جنسيتي از ابزار نقش جنسي بم يا 

آرام، (و بيست خصوصيت مناسب زنان ) گر جو، سلطه پرخاشگر، رقابت(رند ت خصوصيت كه براي مردان مطلوب

) وفادار، دوستانه، هنردوست(و بيست خصوصيت كه براي مردها و زنها به طور يكسان مطلوب ) فهميده، ظريف

كامالً «بندي كنند كه از  اي درجه رتبه بايد خود را روي مقياس پنج دهندگان مي پاسخ. كرديماست، استفاده 

اي را براي مقياس زنانگي و همچنين  اين فهرست نمره. شود ختم مي» كامالً درست«شروع و به » نادرست

دو مورد ـ زنانگي و  دهندگان در هر كه پاسخ  در صورتي. كند اي را براي مقياس مردانگي تعيين مي نمره

و چنانچه نمرة باالتري در مقياس مردانگي و نمرة »  دوجنسيتي«ند ـ نمرة باالتري را كسب كن مردانگي

و اگر در مقياس زنانگي نمرة » مردانه«بودن هويت  دست آورند به منزلة داراه تري در مقياس زنانگي ب پايين

است و در صورت » زنانه«تري كسب كنند به منزلة دارا بودن هويت  باالتر و در مقياس مردانگي نمرة پايين

 شوند  بندي مي طبقه» تمايزناپذير«در گروه در هر دو مقياس زنانگي و مردانگي، آنها دو نمرة آنها  پايين بودن هر

  ).1974بم، : .ك.براي مطالعه نحوة محاسبة نمرات بر حسب اين مقياس ر(

ي گروه عمده از هويتها هاي اين پژوهش پس از كاربرد ابزار بم و محاسبة نتايج آن، چهار يافته

اين گروهها با هويتهاي مردانه، زنانه، . دكرجنسيتي دختران را در نمونة آماري مورد مطالعه مشخص 

  .دوجنسيتي و نامتمايز نشان دهندة وجود طيفي از انواع هويتهاي زنانه است
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   دختران گروههاي چهارگانه  1نمودار 

  

به اين . دهد  گروههاي مذكور نشان مي ازريك فراواني دختران نمونة آماري را در ه،1 نمودار شماره

 درصد با كسب 4/18 درصد با كسب نمرات باال در مقياس زنانگي داراي هويت زنانه، 1/18ترتيب كه 

با كسب امتياز باال )  نفر129معادل ( درصد 4/34نمرات باال در مقياس مردانگي داراي هويت مردانه، 

با كسب )  نفر109معادل ( درصد 1/29 هويت دوجنسيتي ودر دو مقياس مردانگي و زنانگي داراي 

توزيع دختران به ترتيب . امتياز پايين در هر دو مقياس زنانگي و مردانگي داراي هويت نامتمايز هستند

  . در گروههاي دوجنسيتي و نامتمايز بيش از دو گروه ديگر است

  

  نقشهاي جنسيتي

ص مناسـب    بـراي مـردان و زنـان، در فرهنگـي خـا            نقش جنسيتي شامل رفتارها و نگرشهايي است كه       

نقشها .  مفهوم نقش نزد پارسونز گرايشي دوگانه دارد       .)11: 1378وش،    في  و گولومبوك(شود    قلمداد مي 

توان هم متعلق به نظام اجتماعي و هم متعلق به شخصـيت دانسـت                را ضمن ماندن در سطح تعامل، مي      

ند ا  به شرايط اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي وابسته        نقشهاي جنسيتي    ).114  :1372بالو،    روش(

توانند بسته بـه سـن، نـژاد و     اين نقشها مي . رو معموالً منحصر به يك زمان و مكان معين هستند           و ازاين 

 يك فرهنـگ و يـا از فرهنگـي بـه            ]درون[شوند و در      نقشهاي جنسيتي آموخته مي   . كنندقوميت تغيير   

نقشها و روابط جنسيتي ميزان دسترسي زنان به حقوق، منابع و فرصتها            . ندا  فرهنگ ديگر بسيار متفاوت   

  .)179: 1383بندك، (كنند  را در زندگي عمومي و خصوصي تعيين مي

 گويـه   7.  گويه طرح شـده اسـت      11 به نقشهاي جنسيتي  نسبت   دخترها   نگرشبراي بررسي ميزان    

 به نگرش نسبتمقياس سنجش . سنجد دانه را مي گويه تمايل به نقشهاي مر4تمايل به نقشهاي زنانه و     

، 2= مواقـع  ، اكثـر  1= هميشـه «اي به ترتيـب از        اي پنج درجه    طيف رتبه نقشهاي جنسيتي بر روي يك      

حداكثر نمرات مقياس نقشـهاي زنانـه و        . تنظيم شده است  » 5= وقت  ، هيچ 4= ندرت ه، ب 3= برخي مواقع 
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ضريب آلفاي كرونباخ به دست آمده جهـت پايـايي          . است 4 و   7حداقل آن   و   15 و   35 مردانه به ترتيب  

  .  است55/0 و براي نقشهاي مردانه 83/0اين مقياس براي نقشهاي زنانه 

  

هاي جنسيتي كليشه
1

   )تصورات قالبي جنسيتي (

اي از باورهاي مشترك فرهنگي دربارة رفتار، صفات شخصيتي و ساير ويژگيهاي  هاي جنسيتي، مجموعه كليشه

 صرف .)117: 1384 به نقل از هايد، 1983؛ روبل، 1968  روزن كرانتز و همكاران،(زنان هستند مردان و 

صداي آرام و (شناخت اينكه يك فرد زن است اين معني ضمني را دارد كه آن فرد خصوصيات جسماني خاص 

يتهاي خاص خواهد داشت و به فعال) مهرورز، وابسته، ضعيف و عاطفي(و صفات رواني خاص ) ظريف و زيبا

: 1378وش،  گولومبوك و في  به نقل از1983دوو و لويز، (خواهد پرداخت ) مراقبت از كودك، آشپزي، باغباني(

 زوج صفت چهاردهاي افتراق معنايي با  هاي جنسيتي يك مقياس پنج درجه  به منظور سنجش كليشه.)26

  .است 14 و حداقل آن 70حداكثر نمرات مقياس مذكور . ديمكرطرح را متضاد 

  

  پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي

ـ اقتصادي دختران را براساس تركيب سه متغير منزلت شغلي، ميزان درآمد  در اين پژوهش پايگاه اجتماعي

منزلت شغلي (سپس با تركيب متغير درآمد با دو متغير منزلت شغلي . ايم هكردو تحصيالت پدرشان محاسبه 

در نهايت . اي تغيير داديم اي به سطح فاصله  پدر، آن را از سطح رتبهو تحصيالت) و منزلت شغلي پايين باال

 به نمرات  بوددست آمده  ه بي را كهـ اقتصادي پاسخگويان، نمرات خام جهت تعيين پايگاه اجتماعي

به  .تر را از هم تفكيك نموديم  دو پايگاه باالتر و پايين،ديم و با محاسبة نمرات استانداردكراستاندارد تبديل 

ـ اقتصادي   درصد از دختران نمونة آماري داراي پايگاه اجتماعي4/58 نفر برابر با 178اين ترتيب، تعداد 

 دوآمارة مربع خي. ـ اقتصادي باالتر هستند  درصد داراي پايگاه اجتماعي6/46 نفر برابر 127تر و تعداد  پايين

 df,= p١٢ ,=٠٠٠/٠(دهد   اقتصادي را نشان ميارتباط معناداري بين منطقة محل سكونت و پايگاه اجتماعي ـ

٩٥/٢٦=
2

 χ(،  ـ اقتصادي باالتر و اغلب   پايگاه اجتماعي3به اين معني كه اغلب دختران ساكن در منطقة

.داشتندتر   پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي پايين19دختران ساكن در منطقة 

  

  شناسي و روش تحقيق روش

. است   روش كمي و تكنيك پيمايش و ابزار پرسشنامه گردآوري شدهاطالعات اين پژوهش با استفاده از

الرك و (» نگرشها غالباً موضوع پيمايش هستند«رو است كه  ضرورت كاربرد روش پيمايش ازاين

اي اطالعات دربارة شرايط زندگي و  نگرشها و عقايد، پاره« اين روش با تمركز بر .)50: 1380ستل،

                                                                                                                               
1. gender stereotypes 
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هاي الزم دربارة موضوع را در  ، يافته)24: 1377بيكر،(» گرداند و متمايز ميمقوالتي كه افراد را معين 

  . دهد اختيار ما قرار مي

  

  جمعيت آماري و نمونة آماري

 ـ 85آموزان دختر مقاطع متوسطة شهر تهران در سال تحصيلي  جمعيت آماري اين پژوهش كلية دانش

، ـ فيزيك، تجربي  رياضي،هاي نظري  و سوم رشتههاي اول، دوم  مدارس دولتي و غيرانتفاعي؛ پايه1384

 طبق آخرين آمار موجود در . سال است19 تا 14سني   با دامنةاي و كاردانش   فني و حرفه،علوم انساني

آموزان دختر مقطع متوسطه براساس اطالعات تنظيم  ادارة آموزش و پرورش شهر تهران، جمعيت دانش

آموزان مدارس دولتي و  است و جمعيت دانش   نفر بوده225842برابر با  1383 ـ 84شده در سال 

 كه مناطق معرف جامعة آماري هستند در همين محدودة زماني برابر با 19 و 11، 3 مناطق غيرانتفاعيِ

با ضريب  t=96/1( و با لحاظ نمودن   لذا با مالك قرار دادن جمعيت فوق؛ نفر بوده است22595

 هركدام برابر با q و p و مقادير=N)22595(، )دقت احتمالي مطلوب d= %5(، و ) درصد95اطمينان 

 1/38، 3كه به ترتيب منطقة .  نفر محاسبه شده است379حجم نمونة در اين پژوهش برابر با ، 5/0

 125 درصد معادل 3/33، 19 نفر و منطقة 107 درصد معادل 5/28، 11 نفر، منطقة 143درصد معادل 

گيري اين پژوهش احتمالي و روش آن  نمونه. اند  خود اختصاص دادهنفر از حجم نمونه را به

  . است  اي تصادفي بوده مرحله چند

  

   پژوهشآزمون فرضيات

  پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي با هويت جنسيتي رابطة 

ـ اقتصادي و چهار گروه هويت جنسيتي در   رابطة ميان پايگاه اجتماعيدو براي تعيين خيمربع نتيجة آزمون 

p3=, df105/4=χ ,=250/0(دهد  ميان دختران تفاوت معناداري را نشان نمي
2

به اين معني كه بين پايگاه . )

از آنجايي كه نمرات گروههاي . اي وجود ندارد ها رابطهنـ اقتصادي دختران و هويت جنسيتي آ اجتماعي

اريف نظري و عملياتي مطرح چهارگانة هويتي حاصل تركيب نمرات در مقياس زنانگي و مردانگي براساس تع

جا به طرح يك فرضية فرعي براساس نمرات زنانگي و مردانگي در مقياس بم و ارتباط نلذا در اي؛ استشده 

اي است و نه  منظور مقياس مردانگي و زنانگي در سطح فاصله( آن با پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي پرداختيم 

 ميانگينبين پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي و ). اسمي استگروههاي چهارگانه كه يك مقياس تقليل يافتة 

دهد بين پايگاه   نشان ميtنتيجة آزمون . نمرات دختران در مقياس زنانگي و مردانگي رابطه وجود دارد
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 p,=412/0(اقتصادي و نمرات دختران نمونة آماري در مقياس زنانگي رابطة معناداري وجود ندارد  ـ اجتماعي

303=,df 821/0=t( ـ اقتصادي و نمرات دختران در مقياس مردانگي رابطة  اما بين پايگاه اجتماعي؛

كه دختران متعلق به پايگاه ترتيب به اين . )p 303=,df 440/2 - =t,=015/٠(معناداري وجود دارد 

نمرات ن ميانگيتر،   اقتصادي پايينـ  متعلق به پايگاه اجتماعيان دختردر مقايسه باـ اقتصادي باالتر  اجتماعي

  .اند بيشتري در مقياس مردانگي كسب كرده

  

  نگي به ارزشهاي زنانگرش نسبترابطة پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي و 

   تفاوت معناداري را بين تعلق به پايگاهt دهد، نتيجة آزمون  نشان مي1گونه كه جدول شمارة  آن

دهد  ران نمونة آماري نشان مي دخترا در بين به ارزشهاي زنانه نگرش نسبتاقتصادي و ـ  اجتماعي

)050/0=,p 238=,df 571/3=t( . دختران متعلق به بين، هبه ارزشهاي زناننگرش نسبت به اين معني كه در 

ميانگين نمره نگرش به ارزشهاي زنانه، نزد . تر اختالف وجود دارد ـ اقتصادي باالتر و پايين پايگاه اجتماعي

  به پايگاه دختراني كه ،در مقايسه. بيشتر استتر  اقتصادي پايينـ  دختران متعلق به پايگاه اجتماعي

با كسب اين يافته . دهند زنانه نشان مي به ارزشهاي كمتري دارند، گرايش تعلقـ اقتصادي باالتر  اجتماعي

  .نمرات مردانه در مقياس سنجش مردانگي در ميان دختران با پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي باالتر همسويي دارد

  

   پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي ميانگين ارزشهاي زنانگي بر حسبآزمون تفاوت    1جدول 

  سطح معناداري  درجة آزادي  t  ميانگين  پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي  

  15/156  پايگاه باالتر

  ارزشهاي زنانگي

  11/164  تر پايگاه پايين

571/3  238  000/0  

  

   به نقشهاي جنسيتي ش نسبتنگررابطة پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي و 

تر در نمونة  ـ اقتصادي باالتر و پايين دهد، دختران متعلق به پايگاه اجتماعي  نشان ميtنتيجة آزمون

ميانگينهاي به . دارندهاي جنسيتي اعم از نقشهاي زنانه و نقشهاي مردانه ش به نقنگرش يكسانيآماري 

نگي توجه داشته و گرايش خود را بر مبناي اين دهد كه آنان به تفكيك كار خا دست آمده نشان مي

به نحوي كه گرايش آنان به نقشهاي زنانه در مقايسه با نقشهاي مردانه . اند تفكيك مشخص ساخته

تر   ـ اقتصادي باالتر و پايين بيشتر است؛ اما ميزان اين گرايش بين دختران متعلق به دو پايگاه اجتماعي

.  يك ميزان به نقشهاي زنانه مبتني بر تقسيم كار خانگي گرايش دارندتفاوتي ندارد و هر دو گروه به

 به نقشهاي جنسيتي نگرش نسبت نتايج آزمون اختالف ميانگينهاي هر دو گروه را در 2جدول شمارة 

  .دهد نشان مي
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 پايگاه اجتماعي ـ  نگرش نسبت به نقشهاي جنسيتي بر حسب آزمون تفاوت ميانگينهاي  2جدول 

  اقتصادي 

درجة آزادي  t  ميانگين  ـ اقتصادي پايگاه اجتماعي  نقش جنسيتي

سطح 

  معناداري

  37/24  پايگاه باالتر

  نقش زنانه

  47/25  تر پايگاه پايين

533/1  301  390/0  

  00/5  پايگاه باالتر

  نقش مردانه

  16/5  تر پايگاه پايين

675/0  298  309/0  

  

  هاي جنسيتي   به كليشهش نسبتنگررابطة پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي و 

هاي  به كليشهنگرش نسبت ـ اقتصادي و   براي سنجش رابطة ميان پايگاه اجتماعيtنتيجة آزمون

گر آن است كه   و بيان؛)p285=, df245/1=t ,=214/0(دهد  جنسيتي، تفاوت معناداري را نشان نمي

و تر  ـ اقتصادي پايين به پايگاه اجتماعي ياـ اقتصادي باالتر و  بين تعلق دختران به پايگاه اجتماعي

ها اختالف نچه در ميانگي اگر. هاي جنسيتي تفاوت معناداري وجود ندارد به كليشهنسبت  آنان نگرش

دهد پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي هيچ نقشي بر  نبوده و نشان ميشود، اما اين اختالف محسوس  ديده مي

  . نداردهاي جنسيتي  نگرش دختران نسبت به كليشه

  

  هاي زنانه ش به ارزنگرش نسبترابطة هويت جنسيتي و 

 به نگرش نسبتنتايج آزمون تحليل واريانس، اختالف معناداري بين گروههاي هويتي چهارگانه در 

 به اين معني كه بين هويت جنسيتي ).p3=, df755/4=f ,=003/0(دهد  ارزشهاي زنانه نشان مي

به منظور . داري وجود دارد به ارزشهاي زنانه تفاوت معنينسبت نان  آ نگرشدختران در نمونة آماري و

يك از گروههاي چهارگانه اختالف  تكميل آزمون تحليل واريانس و دريافت اين موضوع كه بين كدام

 آمده است، نتيجة 3طور كه در جدول شمارة  همان.  استفاده شده استDunnett’sوجود دارد از آزمون 

نگرش دهد بين گروههاي مردانه و زنانه، مردانه و دوجنسيتي تفاوت معناداري در  اين آزمون نشان مي

 به ارزشهاي زنانه وجود دارد و بين گروههاي زنانه و دوجنسيتي، زنانه و نامتمايز و نيز مردانه و نسبت

ي  به ارزشهانگرش نسبتاختالف گروههاي جنسيتي مختلف در . نامتمايز تفاوت معناداري وجود ندارد

  .دهد گروهي در دختران را نشان مي  هاي درونتزنانه، تفاو
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  اي زنانهه به ارزشنگرش نسبت تفاوت بين گروههاي چهارگانة جنسيتي در   3جدول 

  انحراف استاندارد  (I – J)تفاوت ميانگين   )J(هويت)               I(هويت 

*16/10  26/3  

29/0  89/2  

  زنانه

  

  

  مردانه

  دوجنسيتي

  05/3  53/2  نامتمايز

*16/10-  26/3  

*87/9 -  82/2  

  مردانه

  

  

  زنانه

  دوجنسيتي

  99/2  -63/7  نامتمايز

29/0-  89/2  

*87/9  82/2  

  دوجنسيتي

  

  

  زنانه

  مردانه

  58/2  24/2  نامتمايز

53/2-  05/3  

63/7  99/2  

  نامتمايز

  

  

  زنانه

  مردانه

  58/2  -24/2  دوجنسيتي

  .دار است  معني05/0 سطح  ميانگين دراختالف *

  

  هاي جنسيتي  به نقشنگرش نسبترابطة هويت جنسيتي و 

به نقشهاي نسبت  آنها  نگرشنتايج آزمون تحليل واريانس ميان گروههاي چهارگانة دختران در

اختالف معناداري بين  كه  طوري  به. دهد اختالف معناداري را نشان نمي) زنانه و مردانه( جنسيتي

 همچنين .)p6=, df089/1=f ,=368/0(هاي زنانه وجود ندارد قش به ن تمايلارگانه درگروههاي چه

 p6=,df ,=181/0( به نقشهاي مردانه وجود ندارد  تمايلاختالف معناداري بين گروههاي چهارگانه در

488/1=f(.  

  

  هاي جنسيتي  به كليشهنگرش نسبت رابطة هويت جنسيتي و 

به نسبت ها ن آنگرش ميان گروههاي چهارگانة دختران دراوت معناداري نتايج آزمون تحليل واريانس تف

 اما از آنجايي كه آزمون تحليل ؛)p3=, df387/4=f ,=005/0(دهد  هاي جنسيتي نشان مي كليشه

زنانه، مردانه، (گروههاي چهارگانة از يك  نشان دهد بين كدامنيست تا واريانس به تنهايي قادر 

هاي جنسيتي اختالف وجود دارد، لذا به منظور   به كليشه نگرش نسبتدر) دوجنسيتي و نامتمايز
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اين آزمون با فرض عدم تشابه . ديمكراستفاده  Dunnett’sتكميل آزمون تحليل واريانس از آزمون 

  .به دوي ميانگينها انجام شد واريانسها براي مقايسة دو

 بـه   نگـرش نسـبت   ، نامتمـايز و مردانـه در        دهد بين گروههاي دوجنسيتي و مردانه       نتايج آزمون نشان مي   

 و بين گروههاي زنانه و مردانـه، زنانـه و دوجنسـيتي و نيـز زنانـه و                   ؛هاي جنسيتي اختالف وجود دارد      كليشه

 به  نگرش نسبت  نتايج آزمون تفاوت بين گروههاي چهارگانه در         4جدول شمارة   . نامتمايز اختالف وجود ندارد   

هاي جنسيتي تفاوتهاي بين گروهي        به كليشه  نگرش نسبت اختالف در   . دهد هاي جنسيتي را نشان مي      كليشه

 به اين معني كه دختران با هويتهاي جنسيتي مردانه، نامتمـايز،            .دهد  گروههاي چهارگانة دختران را نشان مي     

ران مجموع اظهارنظر دختـ   .  دارند  را هاي رايج در مورد زنان      زنانه و دوجنسيتي به ترتيب گرايش به رد كليشه        

كـه در تصـور     ...) ضعيف، ترسو، وابسته و   (نظير  تري    دهد آنان با صفات پست      هاي جنسيتي نشان مي     به كليشه 

نظير شود    شود مخالفت كرده و صفاتي كه در تصور رايج به مردان نسبت داده مي               رايج به زنان نسبت داده مي     

  .دانند را مختص به زنان نيز مي...) شجاع، با اراده، مستقل و(

  

  هاي جنسيتي  به كليشهنگرش نسبتهاي چهارگانة جنسيتي در  تفاوت بين گروه  4جدول 

  انحراف استاندارد  (I – J)تفاوت ميانگين   )J(هويت)               I(هويت 

25/2-  08/1  

88/0  94/0  

  زنانه

  

  

  مردانه

  دوجنسيتي

  97/0  -26/1  نامتمايز

25/2  08/1  

*13/3  95/0  

  مردانه

  

  

  زنانه

  دوجنسيتي

  98/0  99/0  نامتمايز

88/0-  94/0  

*13/3 -  95/0  

  دوجنسيتي

  

  

  زنانه

  مردانه

  83/0  - 14/2*  نامتمايز

26/1  97/0  

99/0-  98/0  

  نامتمايز

  

  

  زنانه

  مردانه

  83/0  14/2*  دوجنسيتي

  .دار است  معني05/0 ميانگين در سطح اختالف *
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  گيري نتيجه

يا  گو.  اين پژوهش توجه به تنوعات درون گروهي زنان بر مبناي مفهوم جنسيت استهاي مهم يكي از يافته

تصور رايج بر اين است كه همة افراد جنس مؤنث داراي يك هويت زنانه هستند، اما نتايج اين پژوهش 

زنانه، مردانه، دوجنسيتي و (شان، داراي هويتهاي جنسيتي  دهد، دختران عليرغم هويت جنسي نشان مي

پذيري و تكثر درون جنسي و وجود طيفي از زنانگيهاست كه ذيل   كه گوياي انعطافهستند) متمايزنا

در حوزه ) 1384(اين پژوهش نتايج پژوهش ميرزايي . ماند از لحاظ بيولوژيكي مغفول ميزن مفهوم 

ته و تنوعي از اي اجتماعي دانس پژوهش مذكور مردانگيها را برساخته. كند مطالعات مردان را نيز تقويت مي

نيز قابل » زنانگيها«بر اين اساس طرح مفهوم . دهد هويتهاي جنسيتي مردانه را در ميان پسران نشان مي

چرا كه تفاوت دختران در ابراز زنانگي و تنوع در عمل به رفتارها و نمادهاي نقش . توجه خواهد بود

هاي اين   از اين جهت يافته.نمايد  تأييد نميتا ايس اي را به عنوان مقولهشان، برداشت رايج از زنانگي  جنسي

و ادعاي ) 1998(فارن  هاي ارائه شده از هويت جنسيتي كورنول و ليندس پژوهش تأييدي بر نسخه

  . است) 2005پيلچر و ويلهان، : .ك.ر(گراياني از جمله مورگان  سازه

ـ اقتصادي   پايگاه اجتماعي،سيتيگيري هويت جن يكي از عوامل مرتبط با موقعيت اجتماعي و مؤثر بر شكل

گيري هويت  ـ اقتصادي به منزلة يك ساخت اجتماعي بر شكل  پايگاه اجتماعي،گرايانه بر مبناي رويكرد سازه. است

ـ اقتصادي با هويت   لذا در اين پژوهش بر آن شديم تا به بررسي رابطة پايگاه اجتماعي؛جنسيتي مؤثر است

و ) تر باالتر و پايين(ـ اقتصادي   بين پايگاه اجتماعيدادنتايج  اين پژوهش نشان . جنسيتي دختران جوان بپردازيم

شود،  گرايي استنباط مي گونه كه از رويكرد سازه آن) زنانگي، مردانگي، دوجنسيتي و نامتمايز(هويت جنسيتي 

  . خورد ه چشم مياي وجود ندارد و توزيع يكساني از گروههاي هويتي چهارگانه در هر دو پايگاه ب رابطه

 به عنوان يكي از عوامل مفروض ـ اقتصادي پايگاه اجتماعيدهد اين، نتايج  نشان مي عالوه بر

اي ندارد و توزيع يكساني از گروههاي هويتي  دهندة زنانگي با هويت جنسيتي دختران رابطه شكل

 اقتصادي و نمرات مردانگي ـ ياجتماع خورد؛ اما رابطة بين پايگاه چهارگانه در هر دو پايگاه به چشم مي

شايد يكي از داليل . محسوس است) اي منظور مقياس مردانگي و زنانگي در سطح فاصله(و زنانگي 

تأثير فرايندهاي  اي اين است كه دختران با خاستگاه طبقاتي باالتر كمتر تحت وجود چنين رابطه

زهاي جنسيتي و عدول از مرزهاي زنانگي پذيري سنتي قرار دارند و لذا تمايل آنها به شكستن مر جامعه

دهد كه دختران با  گرايانه نشان مي عالوه بر اين، نتايج پژوهش مبتني بر ديدگاه سازه. بيشتر است

در تأييد اين . دهند بندي بيشتري به ارزشهاي زنانگي نشان مي تر پاي ـ اقتصادي پايين پايگاه اجتماعي

ـ اقتصادي  جويان نشان داد، افرادي كه از پايگاه اجتماعيموضوع، نتايج يك پژوهش در ميان دانش
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باالتري برخوردار هستند به دليل خرده فرهنگ خاصي كه به آن تعلق دارند گرايش بيشتري به 

اين استنباط ). 1385زاده و جواهري،  سراج: .ك.ر(گيري از ارزشها و نقشهاي سنتي دارند  فاصله

زامات و عوامل اجتماعي متعددي كه سبب ايجاد اين نگرش در تواند زمينه را براي جستجوي ال مي

  .ميان اين گروه از دختران شده است، فراهم كند

ـ اقتصادي، نگرش نسبت به نقشهاي جنسيتي  انتظار داشتيم متناسب با اختالف در پايگاه اجتماعي

رسد  به نظر مي. حاصل نشداي  كند؛ اما چنين نتيجه مردانه و زنانه در ميان اين دو گروه دختران تغيير

 به انجام كارهاي دخترانهاي شهري، تمايل  با وجود تغيير در ساختارهاي اقتصادي و فرهنگي خانواده

هاي تفريحي و آموزشي خود   پرداختن به درسها، برنامهبرايخانگي كمتر شده و آنها اوقات بيشتري را 

هاي ش دختران به انجام نقتمايلدي، نه تنها نظر از پايگاه اجتماعي ـ اقتصا صرف .دهند اختصاص مي

 بلكه آنها ،كم است) ...نظير خريد مايحتاج خانه، انجام برخي تعميرات جزئي در خانه و( خانگي مردانه 

. نيز ندارند) ...ردگيري وگشستن ظرفها، جارو زدن و (تمايل چنداني به انجام نقشهاي خانگي زنانه 

هاي جنسيتي ت به نقشهاي جنسيتي در ميان دختران با هوينگرش نسبتهمچنين اين تفاوت در 

  . متفاوت نيز وجود ندارد

احتماالً عدم . هاي رايج است همچنين دريافتيم تصوري كه دختران از خود دارند متفاوت از كليشه

 است كه هاي رايج در مورد زنان به اين دليل تصوري متفاوت از كليشهارائه هاي رايج و  موافقت آنها با كليشه

 شوند و دختران صرف تر معرفي مي  مردان با ويژگيها و صفات برتر و زنان با صفات پست،هاي رايج در كليشه

 از سوي ديگر بين .كنند دارند با اين تصور قالبي مخالفت مي ـ اقتصادي كه در آن قرار نظر از پايگاه اجتماعي

هاي  به كليشهنسبت ) نه، دوجنسيتي و نامتمايززنانه، مردا( جنسيتي چهارگانه   دختران با هويتنگرش

 بلكه آنان تصوري ؛هاي رايج نيست  اما اين به معناي گرايش دختران به كليشه؛جنسيتي رابطه وجود دارد

 است آننكتة جالب توجه در اين بخش از پژوهش . هاي جنسيتي دارند متفاوت از تصور رايج دربارة كليشه

هاي رايج را درهم شكسته و  مردانه، دوجنسيتي و نامتمايز ساختار كليشهكه دختراني با هويت جنسيتي 

در واقع برخي دختران نمونة آماري با گرايش به . نمايند بندي نمي زنان و مردان را در دو طيف متفاوت دسته

نتايج اين . هاي رايج داراي پتانسيل عبور از مرزهاي جنسيتي هستند هويتهاي مردانه و شكستن كليشه

) 1380(هاي پژوهش حجازي و همكاران  هاي جنسيتي با يافته بندي دختران به كليشه پژوهش در مورد پاي

هاي  دهد دختران به كليشه كه پژوهشهاي مذكور نشان مي چنان. همسويي ندارد) 1383(وند  و پژوهش ظهره

  .هستندبند  جنسيتي زنانه پاي

اندازهاي   برخي چشمتواند ايج پژوهش حاضر ميبا توجه به مطالعات اندك در زمينة دختران، نت

 در  و متنوع  اي براي مطالعات گسترده ايجاد زمينه) 1 :از جمله.  در اين حوزه از دانش فراهم نمايدمهم
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و انجام مطالعات فرهنگي در اين شناختي   جامعه پردازي مفهوم) 2؛ مطالعات دخترانمغفول ماندة حوزة 

ها در پژوهشهاي حوزه يتوجه به تنوع زنانگ) 3 ؛اين حوزهاهيم كليدي زمينه و توجه بيشتر به مف

توجه ) 5؛ در حوزة مطالعات زنانپژوهش اي براي كاربرد روشهاي متنوع  ايجاد زمينه) 4مطالعات زنان؛ 

  . در ايرانانباشت علمي در حوزة مطالعات زنانبه 
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 به نظرم زيبايي بـراي يـك        .1

  .تر است چيز مهم دختر از همه

51/3  18/1  

دختران نبايـد لباسـهاي     . 2

  .پسرانه بپوشند

71/2  39/1  

تواننـــد   دخترهـــا نمـــي .3

ــرل    ــود را كنت ــات خ احساس

  .كنند

03/3  38/1  

ــي  . 4 ــا در بعضــ دخترهــ

ــها از ــرها ورزشــــ  پســــ

  .ترند ضعيف

08/3  45/1  

دخترها در كارهاي فكـري     . 5

  .ترند از پسرها ضعيف

59/1  00/1  

بگيرنـد   دخترها بايد ياد  . 6

  .مانند پسرها محكم باشند

87/3  39/1  

دخترها بيشتر از پسرها به     . 7

  .حمايت نياز دارند

83/3  39/1  

دخترها بيشتر از پسـرها     . 8

  .كنند به خانواده توجه مي

34/4  05/1  

ارتباط اجتمـاعي دخترهـا     . 9

  .با ديگران بهتر از پسرها است

02/4  07/1  

به نظر مـن مسـئوليت      . 10

كار بيرون فقـط بـا مردهـا        

  .است

44/2  33/1  

 بــه نظــر مــن مســئوليت .11

 هـا فقـط بـر       نگهداري از بچـه   

  .عهدة زنان است

96/1  04/1  

به نظـر مـن انـدام زن        . 12

  .مانع پيشرفت اوست

91/1  13/1  

عاشق شدن جزء ويژگيهاي    . 13

  .اصلي شخصيت زن است

30/3  35/1  

هر دختري بايـد مـادر      . 14

  .دهد خود را الگو قرار

19/3  34/1  

ــل  . 15 ــان در مشــاغلي مث زن

  .ترند پرستاري موفق

79/3  20/1  

ــراي . 16 ــان دادن بـ امتحـ

ورتــر از آ دختــران اضــطراب

  .پسران است

68/3  29/1  

به نظر مـن پيشـرفت در       . 17

ه بيشتر براي مردها مهيا     جامع

  .است

95/2  40/1  

ــيلي  . 18 ــت تحصـ موفقيـ

ــان   ــه شــانس آن دختــران ب

  .بستگي دارد0

13/2  23/1  

شخصــيت يــك زن بــا   . 19

  .گيرد ازدواجش شكل مي

95/2  36/1  

ــد   .20 ــر نبايـ ــك دختـ يـ

  .كارهاي پسرانه انجام دهد

92/2  38/1  

به نظر من زن نبايد خود      . 21

  .درا به مادر بودن محدود كن

03/4  22/1  

ــان    .22 ــن زن ــر م ــه نظ  ب

  .نگر هستند سطحي

47/2  26/1  

 وقتي با مشـكلي مواجـه       023

  .كنم شوم، گريه مي مي

28/3  33/1  

 هميشــه نســبت بــه   .24

  .تواناييهاي خودم شك دارم

67/2  28/1  
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 موفقيت شغلي براي مـن      025

  .بيشتر از هرچيزي اهميت دارد

14/4  96/0  

ــي .26 ــش م ــي آراي ــنم   وقت ك

  .شوم كنم زنانه مي س مياحسا

39/2  27/1  

كه پسري به مـن        از اين  027

ابراز عالقه كند احساس ترس     

  .كنم مي

30/2  22/1  

به خواندن داسـتانهاي    . 28

  .مندم هعاشقانه عالق

88/3  29/1  

 عاشق شـدن را دوسـت       029

  .دارم

66/3  40/1  

دوست دارم يـك پسـر       .30

  .بودم

72/2  61/1  

ا  اشــكالي نــدارد دخترهــ031

هم ورزشـهاي مردانـه انجـام       

  .دهند

78/3  28/1  

دوســت داشــتم ماننــد . 32

  .پسرها قوي بودم

56/3  33/1  

تـر     دختر هرچـه جـذاب     033

  .تر است باشد محبوب

37/3  39/1  

ــا  .34 ــه ظــاهر م  پســران ب

  .كنند بيشتر توجه مي

99/3  25/1  

 به نظر من اشتباه اسـت       035

  .كه دختر به ازدواج فكر كند

35/2  26/1  

 بـه نظــرم دختـران بــه   .36

 ازدواج فكـر    بـه طور واقعي   

  .كنند نمي

96/2  29/1  

 به نظر من پسرها قابـل       037

  .اعتماد نيستند

61/3  35/1  

 بــه يــك دختــر نبايــد .38

  .مسائل جنسي فكر كند

32/3  36/1  

به نظر من دختر نبايد به       .39

  .پسري بگويد دوستش دارد

36/3  45/1  

 اينكه دختـر بـا كسـي        .40

 جنسي نداشته باشـد     رابطة

  .برايش يك عتبار است

23/4  22/1  

 دختـري  به نظر من اگـر       .41

ــد دوســتش   ــه پســري بگوي ب

  .دارد، دختر خوبي نيست

38/2  39/1  

اغلب اوقات تصميماتم    .42

  .گيرم را شانسي مي

49/2  15/1  

 در شرايط دشـوار سـعي       043

  . محكم باشم،كنم مي

10/4  01/1  

 زنها بايد مانند مردهـا      044

  .وارد نيروي نظامي شوند

65/3  47/1  

 از اينكــه در آينــده فقــط .45

 كــنم، يدار داري و بچــه خانــه

  .بيزارم

91/3  36/1  

ــر    .46 ــن دخت ــر م ــه نظ ب

كند پـس     آخرش ازدواج مي  

تحصـــيل بـــراي او فايـــده 

  .ندارد

54/1  04/1  

دهـم لباسـهاي       ترجيح مي  .47

  .پسرانه و كفش اسپرت بپوشم

70/2  46/1  

ــا  در.48 ــتر از كاره يم بيش

  .گيرم مادرم الگو مي

31/3  32/1  
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  46/1  17/3  . دختر نبايد بلند بخندد049

 اگــر بعــد از گــرفتن   .50

ديپلم فرصت ازدواج بـرايم     

  .كنم فراهم شد ازدواج مي

95/2  39/1  

هـا     معموالً مثل هنرپيشه   .51

ــي ــاس م ــش  لب ــم و آراي پوش

  .كنم مي

84/1  05/1        

  

   به نقشهاي جنسيتيان نسبت دخترنگرش   2ل جدو

  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  نقشهاي جنسيتي

  05/1  91/2  375  شستن و خشك كردن ظرفها

  98/0  09/2  375  پخت و پز

  93/0  72/1  372  خريد مايحتاج خانه

  96/0  69/1  374  انجام تعميرات خانگي كوچك

  10/1  70/3  374  پذيرايي از ميهمان

  00/1  66/1  373  بيرون گذاشتن كيسة زباله

  14/1  12/3  374  جارو كردن و گردگيري منزل

  29/1  51/3  375  مرتب كردن رختخواب

  21/1  83/3  375  اتو كردن

  23/1  39/2  374  پاك كردن

  17/1  49/3  375  مرتب كردن خانه
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   ميانگين پاسخ دختران به مقياس سنجش هويت زنانه براساس ابزار بم  3جدول 

ف
ي
د
ر

 
 

  ميانگين  تعداد  صفت

نحراف ا

  معيار

  06/1  18/2  374  پذير تسليم  1

  93/0  15/4  374  رو بشاش و خوش  2

  19/1  51/2  372  خجالتي  3

  84/0  31/4  373  مهربان  4

  15/1  50/2  367  پذير تملق  5

  78/0  43/4  373  وفادار  6

  25/1  64/2  372  داراي صفات زنانه  7

  83/0  43/4  374  همدرد  8

  09/1  58/3  371  ي ديگراننيازها ها و حساس به خواسته  9

  82/0  05/4  367  فهيم  10

  83/0  38/4  375  سوز دل  11

  98/0  00/4  370  بخش درد و رنج ديگران تسلي  12

  94/0  90/3  375  بيان خوش  13

  99/0  07/4  372  گرم خون  14

  07/1  03/4  370  نازك دل  15

  37/1  85/4  372  لوح ساده  16

  16/1  15/2  370  گانه رفتار كردن بچه  17

  96/0  97/3  370  داراي عفت كالم  18

  45/1  63/3  371  دوستدار بچه  19

  10/1  73/3  372  آرام و ماليم  20
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  ميانگين پاسخ دختران به مقياس سنجش هويت مردانه براساس ابزار بم   4جدول 

ف
ي
د
ر

 
 

  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  صفت

  67/0  77/3  374  تكي به خودم  1

  86/0  14/4  372  نپاي حرف خود ايستاد  2

  08/1  50/3  371  مستقل  3

  21/1  58/3  374  داراي خوي ورزشكاري  4

  13/1  74/3  371  داراي اعتماد به نفس  5

  93/0  97/3  375  داراي شخصيت قوي  6

  12/1  56/3  372  قوي بنيه و نيرومند  7

  98/0  91/3  367  سنج نكته  8

  92/0  82/3  366  توانايي هدايت ديگران  9

  17/1  42/3  371  يرپذ ريسك  10

  18/1  38/3  374  راحت تصميم گرفتن  11

  00/1  61/3  371  خودكفا  12

  18/1  53/2  368  گر سلطه  13

  24/1  10/2  370  داراي صفات مردانه  14

  11/1  39/3  368  گيري سريع قادر به موضع  15

  17/1  87/2  371  پرخاشگر  16

  20/1  92/2  365  رهبرمنش  17

  03/1  69/3  368  رفتنگ خود براي خود تصميم  18

  20/1  55/3  372  جو رقابت  19

  30/1  51/3  374  بلندپرواز  20

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 �97 ...دختران جوان و ارزشهاي زنانگي

  هاي جنسيتي  به كليشه نسبت دختراننگرش ميانگين   5جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  زوج صفات

  15/1  73/3  369   مرددـمصمم 

  96/0  24/4  373  زشت ـ زيبا

  15/1  64/3  372  ضعيف ـ قوي

  11/1  75/3  373  سريع ـ كند

  04/1  07/4  371  فعال ـ منفعل

  00/1  07/4  373  زرنگ ـ تنبل

  44/1  08/3  375  وابسته ـ مستقل

  08/1  02/4  374  اراده بااراده ـ بي

  26/1  45/3  375  ترسو ـ شجاع

  18/1  77/3  374  غيرمنطقي ـ  منطقي

  94/0  20/4  374  هوش باهوش ـ كم

  16/1  12/2  375  خشن ـ ماليم

  27/1  21/3  374   ـ كمروپررو

  29/1  87/3  375  احساسي ـ خونسرد
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  منابع

  .نشر ني:  ترجمة منيژه نجم عراقي، تهران ،شناسي زنان جامعه ،)1380(آبوت، پامال، كلرواالس 

سرا  قصيده: زاده، تهران  ـ نوريتأليف ن، ترجمه و زن از ديدگاه فلسفة سياسي غرب ،)1383(آكين، سوزان مولر 

  .شارات روشنگران و مطالعات زنانو انت

انجام  براي هايي رهنمودها و استراتژي: درسنامة پژوهش پيمايشي ،)1380(ستل .  و رابرت بي.الرك، پامال ال

  .انتشارات آگه: ترجمة مهراندخت نظام شهيدي و ديگران، تهران، دادن پيمايش

شناسي شكل گيري شخصيت در  شناسي و روان هجامع(... اگر فرزند دختر داريد ،)1377(بلوتي، النا جانيني 

  .نشرني: ، ترجمة محمدجعفر پوينده، تهران)دخترها

، »تغيير در ديدگاه ذهني جنسيت و روابط مبتني بر جنسيت: از زن تا جنسيت «،)1383بهار(بندك، وولفگانگ 

  .6، شماره فصلنامه فرهنگي پژوهشي مركز امور مشاركت زنانترجمة ليال عنصري، 

  .انتشارات روش: ، ترجمة هوشنگ نايبي، تهراننحوة انجام تحقيقات اجتماعي ،)1377(ر، ترزال بيك

مندي رواني  آموزان شهر تهران، رابطة آن با رضايت باورهاي جنسيتي دانش، )1380(حجازي و همكاران 

  .ريزي وزارت آموزش و پرورش دفتر توسعه و برنامه: ، تهراناجتماعي

  .نشر مركز: تهرانسيماي زن در فرهنگ ايران،  ،)1373(ستاري، جالل 

گرايي جنسيتي در ميان دانشجويان و متغيرهاي  برابري«، )1385(زاده، سيدحسين و فاطمه جواهري  سراج

  . 2، شماره دوره هفتمشناسي ايران،  مجله جامعه، »اي و نگرشي مرتبط با آن زمينه

  .نشر ني:  تهران،ترجمة منوچهر صبوري، چاپ دومشناسي،  ده پرسش از ديدگاه جامعه ،)1380(شارون، جوئل 

، دوره فصلنامه پژوهش زنان، »دختران جوان و تجربه زنانگي«، )1386(ذكايي، محمدسعيد و معصومه قاراخاني 

  .1پنجم، شماره 

  .آستان قدس رضوي: ، ترجمة حسين بهروان، مشهددرآمدي بر جامعه) 1372(رابرتسون، يان 

 ترجمة ابوالحسن سروقدمقدم، ،شناسي اجتماعي مفهوم نقش در روان ،)1372 (اسپنله. اريروش بالو، آن م

  . انتشارات آستان قدس رضوي:مشهد

، دوم، دورة پژوهش زنان، »رابطة ادراك از نقشهاي جنسيتي و رضايت از جنس  «،)1383(وند، راضيه  ظهره

  .2شمارة 

  .انتشارات آشيان: هاجر، تهران، ترجمة فيروزه مفمينيسم ،)1381(فريدمن، جين 

  .ديگر: ، ترجمة كتايون بقايي، تهرانشناسي جنسيت جامعه ،)1380( گرت، استفاني

  .نشر ورجاوند: زاده، تهران ، ترجمة فروزان گنجيزن بودن ،)1381(گرنت، توني 

  .ارات ققنوس انتش:، ترجمة مهرناز شهرآراي، تهرانرشد جنسيت ،)1378(وش   رابين في گولومبوك، سوزان؛

، ترجمة جمعي از مترجمان، ويراستار محمدجواد فرهنگ علوم اجتماعي ،)1376(كولب .گولد، جوليوس و ويليام ل

  .انتشارات مازيار: زاهدي مازندراني، تهران
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، ترجمة رامين كريميان، مهران مهاجر و محمد نبوي، الفباي ارتباطات ،)1384(گيل، ديويد و بريجت آدمز 

  .ها رت فرهنگ و ارشاد اسالمي، مركز مطالعات و تحقيقات رسانهوزا: تهران

  .نشر ني: ، ترجمة محبوبه مهاجر، تهرانزنانگي و مردانگي در فلسفة غرب: عقل مذكر ،)1381(لويد، ژنويو 

 ،)هاي نظري دربارة مسائل زنان سلسله پژوهش(  زن و ادبيات در،»بازگشت به ماندرلي «،)1382(اليت، آليسون 

  .نشر چشمه: پور و نسترن موسوي، تهران عراقي، مرسده صالح  منيژه نجمنش و ترجمهگزي

نامة كارشناسي ارشد  پايان، بررسي گرايش پسرهاي جوان به ارزشهاي مردانگي، )1384(اهللا  ميرزايي، سيدآيت

  . ، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطباييمطالعات فرهنگي

  .انتشارات هرمس: ، ترجمة عالءالدين طباطبايي، تهرانانقياد زنان ،)1379(استوارت  ميل، جان

 گزينش و ترجمه منيژه ،)سلسله پژوهشهاي نظري دربارة مسائل زنان(زن و ادبيات  ،)1382(نجم عراقي، منيژه 

  .نشر چشمه: پور و نسترن موسوي، تهران عراقي، مرسده صالح نجم

 :، تهرانهترجمة اكرم خمس، )سهم زنان در تجربة بشري(  زنانشناسي روان ،)1384(هايد، جانت شيبلي 

  .انتشارات آگه، ارجمند

  .نشر مركز: آوري، تهران ترجمة حسن شمس، شناخت و ساختار اجتماعي ،)1380( هميلتون، پيتر
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