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تحلیل ثانویۀ ارزش های جنسیتی با توجه به داده های
 پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان

کیدبرنگرشبهنابرابریجنسیتیوخانواده(1 )باتأ
■ رضاعظیمی2

چکیده

هدف این مقاله بررسی روند تغییرات ارزش ها و نگرش ها در زمینۀ برابری جنسی و خانواده بر اساس 

اساس  است.  ثانویه  تحلیل  مطالعه  روش  است.  ایرانیان  نگرش های  و  ارزش    ها  پیمایش  داده های 

گرفته است. داده های موج دوم در سال  تحلیل بیشتر با اتکا به یافته های موج های دوم و سوم انجام 

گرایش نوین و فردگرایانۀ زنان در بازتفسیر خانواده و مفهوم جنسیت اند. این  که  82 نشان می دهد 

که در جامعۀ ایرانی، یک دگردیسی جّدی در زمینۀ تغییر ارزش ها و نگرش های  یافته ها بیان می کنند 

با  مقایسه  در  زنان  بیشتر  گرایش  از  نشان  سوم  موج  یافته های  است.  شکل گیری  حال  در  جنسیتی 

مردان، در زمینۀ ارزش های مدرن در جامعه اند. با این حال، یافته ها در مقایسه با سال 82، نشان از 

کّلِ جامعه و هم در زنان، در زمینۀ حرکت به سوی برخی نگرش های  گرایش های  نوعی عقب گرد هم در 

گرایش به ارزش های  برابری جنسیتی دارد. این امر نشان می دهد با غلبۀ ارزش های بقا در جامعه، 

سّنتی در یک روند طولی بیشتر شده است.

کلیدی واژگان

ارزش های جنسیتی، زنان، خانوادۀ مدرن و سّنتی، برابری جنسی.

تاریخ دریافت: 98/02/17                 تاریخ پذیرش: 98/10/17
بر اساس داده های پیمایش ملی بین سال های  ارزش های جنسیتی  ثانویه تغییر  با عنوان »تحلیل  از طرحی  1. این مقاله 

که با حمایت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات اجرا شده است. 1380-1394« استخراج شده 
Azimy17@gmail.com 2. استادیار جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی  
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مقدمه
کاستلز1 در سال 1997 به آن   که  جنبش زنان یکی از مهم ترین جنبش ها در قرن بیست ویکم است 
که اینگلهارت و نوریس در  کرد. این جنبش و حرکت به سوی برابری جنسیتی تا حّدی است  اشاره 
یافته های خود از آن با عنوان برآمدن موج یاد می کنند )Inglehart & Norrism, 2003(. امروزه، در 
میان اصحاب جامعه شناسی، کمتر تردیدی وجود دارد که نابرابری جنسی به منزله یکی از مهم ترین 
کاهش یابد. این امر حرکتی به سوی برابری جنسیتی  مصادیق نابرابری اسمی باید هرچه بیشتر 
گون، عوامل متعددی از جمله  است، اما این عامل چگونه محقق می شود؟ البته، در مطالعات گونا
توسعۀ اقتصادی، نقش دولت ها در ارائه انواع حقوق2، حرکت به سوی تساوی و برابری حقوق، 
 )Rights, 2005; Duflo, 2012; Cho, 2014; حرکت به سوی جایگاه های اجرایی و ... وجود دارد
)Kenny & Patel, 2017. در این میان، یکی از عوامل مهم، فضای فرهنگی و تغییرات ارزشی جامعه 
است )Thornton &1983; Gunnell, 2007; Fireston, 2003; Fireston, 1998(؛ چنانکه اینگلهارت و 
کید دارند، درک فرهنگی از جایگاه باروری، خانواده، ازدواج، اشتغال و تحصیل  نوریس به درستی تأ
زنان، هم در میان ارزش ها و نگرش های جامعه و هم در مورد ارزش ها و نگرش های خود زنان 
کید دارند که ارزش ها و نگرش های مردان در جامعه، ارزش های مسلط اند.  بسیار مهم  است. آنها تأ
کی از نقش های زنان در جامعه ارائه می کنند. زنان یک  این ارزش های مسلط و اغلب مردانه، ادرا
جامعه نیز به وسیلۀ سازوکارهای مختلف جامعه پذیری، همان ارزش ها و نگرش های مسلط را 
درونی خواهند کرد؛ بنابراین، اینجا به کمک ساختار ارزشی نابرابر، نوعی محدودیت مضاعف برای 
که اغلب نابرابری جنسی را درونی  کمک ارزش های مسلط در جامعه  زنان ایجاد می شود: یکی به 
کرده اند. در این حالت، زنان خود نیز به منزله  می کنند و دیگر اینکه خود زنان این ارزش ها را درونی 
بنابراین سازوکار  نابرابری جنسی عمل می کنند )Fireston, 2003: 10(؛  گسترش  از عامان  یکی 
کافی نباشد، اما یکی از شروط اساسی و الزم برای حرکت به سوی  گر شرط  ارزشی جامعه، حتی ا
برابری زنان است و اهمیت دارد. البته، این عامل در ترکیب باعوامل دیگر )علیت ترکیبی چندگانه( 
عمل می کند. ازسوی دیگر، تغییرات ارزشی به طوروسیع، به روند مدرنیزاسیون مربوط اند. البته، 
گسترش  کنیم. آموزش و اشتغال و نیز  نباید این مدرنیزاسیون را تنها به لحاظ اقتصادی توصیف 
الگوهای  مختلف  انواع  دیدن  )برای  وضعیت اند  این  نمودهای  دیگر،  جمعی  رسانه های  انواع 
مدرنیزاسیون نک: Inglehart & Norris, 2003(. این روند از طریق اشتغال بر باروری اثر می گذارد و 
نرخ سواد را تغییر می دهد. ترکیب اشتغال، کدهای فرهنگی برابری جنسیتی را طلب می کند و نیاز 

1. E. Castells
2. Rights
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به اصاح حقوق و قوانین و نیز دسترسی به مناصب مطرح می شوند. در اینجا ارزش ها و نگرش ها از 
حالت سّنتی به  سمت ارزش های عقانی و سکوالر حرکت می کنند و از ارزش های بقا به ارزش های 
خودظهار تبدیل می شوند )Inglehart & Norris, 2003: 11(. این وضعیت، نوع نگاه به خانواده، 

نقش مادری و ازدواج را نیز تغییر می دهد. برخی از مهم ترین تغییرات عینی عبارت انداز:
- میزان باروری زنان در 15 سال گذشته سیر نزولی داشته است )کاظمی پور، 1394 و 1397(.

می گیرند،  قرار  قطعی  تجّرد  در  که  زنانی  و  داشته  صعودی  سیر  نیز  ازدواج  خ  نر میزان   -
افزایش یافته اند )نورباال و نورباال، 1394(.

- میزان نسبت طاق به ازدواج و نرخ رشد طاق سیر صعودی داشته اند )کاظمی پور، 1395(.
- میزان تحصیات زنان به ویژه در مقاطع دانشگاهی و عالی سیر صعودی داشته است 

)فراستخواه و همکاران، 1395(.
با  متناسب  اصًا  میزان  این  اما  داشته،  افزایش  کار  بازار  در  زنان  حضور  میزان  هرچند   -

میزان افزایش تحصیات نیست )راغفر و باباپور، 1395(.
)آن  هم  مقننه  قوۀ  به  محدود  بیشتر  کان  تصمیم گیری های  عرصۀ  در  زنان  حضور   -
کمرنگ است )وزیری، 1394 و  زنان بسیار  ضعیف( است. در دیگر بخش های قدرت، نقش 

گل محمدی، 1395(.
زنانه« در  با عنوان »بدن  آنچه  به  گاهی  آ و  زنان  زندگی  به  امید  باروری،  میزان بهداشت 
و  ناقص  به طور  هرچند  ـ  ایرانی  جامعۀ  است.  یافته  رشد  می شود،  یاد  آن  از  موضوع  ادبیات 
و  زنان به سوی تحصیات بیشتر، اشتغال  کرده است.  آغاز  را  ــ  روند مدرنیزاسیون  ـــ نامتوازن 
چه  که  می شود  ح  مطر پرسش  این  شرایطی  چنین  در  حرکت اند.  در  نوین  جهان  با  ارتباط 
گرایش  خ دادن هستند؟ آیا نگاه و  تغییراتی در حیطۀ ارزش ها و نگرش های جنسیتی در حال ر

در جامعه به سوی ارزش های برابری جنسیتی حرکت می کنند؟

مبانینظریپژوهش
این نوشته با درنظرداشتن چند پیش فرض، وضعیت نگرش های جنسیتی را بررسی می کند. 
کنار عوامل عینی و ساختاری عمل می کنند؛  ابتدا اینکه در این نوشته ارزش ها و نگرش ها در 
فرهنگی  عوامل  به  امور  همۀ  تقلیل  معنای  به  نگرش ها  و  ارزش ها  نقش  بررسی  بنابراین، 
که این امور چندوجهی با یکدیگر  نیست. دوم اینکه توسعه را امری چندوجهی در نظر می گیرد 
در ارتباط اند و بین آنها نوعی رابطۀ تأثیر و تأثری )متقابل( برقرار است و نمی توانیم این رابطۀ 
کاهش دهیم. سوم اینکه لزومًا روند این توسعه تک ُبعدی نیست،  چندوجهی را به یک عامل 
و  گذاشت  خواهند  تأثیر  یکدیگر  بر  آن  اجتماعی  و  سیاسی  فرهنگی،  اقتصادی،  ابعاد  بلکه 

تحلیلثانویۀارزشهایجنسیتیباتوجهبهدادههایپیمایشارزشهاونگرشهایایرانیان
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از روایت های توسعه، می توانیم برخی خطوط اصلی  نکتۀ دیگر اینکه با وجود انواع مختلف 
و مشترک ـ به منزله امری ژنریک ـ را در آن تشخیص دهیم؛ ازجمله صنعتی شدن، وجود نوعی 
کید این  سازوکار در انتخاب و نظارت بر قدرت، شهرنشینی، علم و عقل نّقاد. براین اساس، تأ
ملی  ارزش های  پیمایش  دو  بین  آنها  تغییرات  و  جنسیتی  نگرش های  و  ارزش ها  بر  مطالعه 
این  یکسان،  پیمایش  و  نظری  چارچوب  وجود  است.   1395 و   1382 سال های  یعنی  ایران 

امکان را برای مطالعات طولی و بررسی تغییرات در جامعه فراهم می    آورد.
گفتیم، روند تغییر نگرش های جنسیتی متأثر از دیگر عوامل جامعه و تأثیرگذار بر  که   همان طور 
کّل جامعه است. درزمینۀ تغییر ارزش ها  آنهاست. این امر ابتدا متأثر از تغییر ارزش ها و نگرش ها در 
گونی وجود دارد  گونا به طور عام و تغییر ارزش ها و نگرش های جنسیتی به طور خاص، دیدگاه های 
)Therborn, 2002; Fish, 2002; Gray, 2006(. مدرنیزاسیون، نظام جهانی و ساختار قدرت سیاسی 
ازاین  جمله هستند. اینگلهارت و همکاران او درزمینۀ نظریۀ مدرنیزاسیون آثار متعددی را منتشر 
کید دارد که تغییرات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به یکدیگر وابسته اند.  کرده اند. اینگلهارت )2003( تأ
از نگاه او، مدرنیزاسیون باعث تغییرات فرهنگی می شود و تغییرات فرهنگی، نگرش های سیاسی را 
تغییر خواهد داد. او سعی می کند این روند تغییر را با توجه به تحوالت جامعۀ سّنتی، مدرن )صنعتی( 
که تغییرات اقتصادی باعث  کند. ادعای اصلی نظریۀ مدرنیزاسیون این است  و فراصنعتی بررسی 
ایجاد تغییرات تا حدودی قابل پیش بینی و یکپارچۀ دیگری می شوند که بر زندگی سیاسی و اجتماعی 
نیز تأثیر می گذارد. مدرنیزاسیون از طریق رشد صنعتی شدن، افزایش سطح آموزش و تحصیات، 
تخصصی شدن مشاغل و افزایش سطح درآمد، می تواند باعث تغییرات قابل پیش بینی در نقش های 
 Inglehart, &( جنسیتی، کاهش میزان باروری و نگرش در خصوص هنجارها و اقتدارهای جنسی شود
Baker, 2000; Inglehart & Norris, 2003( وی اشاره می کند که مدرنیزاسیون باعث تغییر ارزش ها 
از مادی گرایانه به  ارزش های فرامادی گرایانه می شود. او همچنین از تغییر ارزش های سّنتی به سکوالر 
عقانی صحبت می کند. این فرایند بیشتر زمانی اتفاق می افتد که جامعه در مرحلۀ مدرنیزاسیون از 
جامعۀ سّنتی به سوی جامعۀ صنعتی حرکت می کند، اما در جامعۀ فراصنعتی، تغییر ارزش های سّنتی 
به سکوالر عقانی، آهسته تر روی می دهد، درحالی که تغییر از ارزش های بقا به خوداظهاری افزایش 

.)Inglehart, 1373; Inglehart & Welzel, 2005: 20-21( می یابد
نقش  بر  بیشتر  گروه  این  کید  تأ کرده اند.  کید  تأ نهادی  عوامل  بر  نظریات،  از  دوم  گروه   
 Paxton, 1997; Abramson, 1997;( کمیت قوانین است دولت و ساختار آن، نوع قوانین و حا

)Alexander& C. Welzel, 2011
کرده اند. در  کید  گروه سوم از نظریات در مورد برابری جنسی، بر میراث فرهنگی ـ تاریخی تأ
 Inglehart& all, 2002,2003, 2005; Spierings, 2014; اینجا، نقش دین بسیار برجسته است
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Mirـ Hosaini
و فرهنگی  تاریخی  بلندمدت  نوعی پس زمینۀ  اینجا  از میراث فرهنگی1 در    2013 ,( مراد 
نموده اند  تمرکز  خانواده  روی  تغییرات  این  نقش  بر  گروهی  است.  زنان  وضعیت  مورد  در 

.)Stevenson & Wolfers, 2006,  Alesina & Giuliano, 2014(
با این اشارۀ فشرده به برخی نظریات در این زمینه، برای حرکت به سوی یک چارچوب 
درجۀ  با  می کنیم  سعی  ابتدا  زنان،  نگرش های  و  ارزش ها  تغییرات  مطالعۀ  به منظور  نظری 
یک  به  ح شده،  مطر نظریات  کمک  با  سپس  و  شود  بررسی  انسانی  عاملیت  باالتر،  انتزاعی 
چارچوب برای این مطالعۀ دست یابیم. عامان اجتماعی مانند زنان ـ حداقل به طورعمده، 
وجه  دو  این  دارند،  خود  همراه  را  وجه  دو  می شوند،  روبه رو  بیرونی  ساختار  با  که  هنگامی 
عبارت اند از »عاملیت« و »تمایات«. عاملیت )توانش( اشاره به حالتی از ظرفیت و توان مادی، 
عاطفی، محاسباتی و ارتباطی عامل )به شکل فردی یا جمعی( دارد. از این منظر »عاملیت«، 
»علّیت عاملی« برای »عمل اجتماعی« محسوب می شود. ازسوی دیگر، »تمایات« عامان، 
نقش »علّیت غایی« را برای عمل اجتماعی ایفا می کند. در اینجا، اشارۀ تمایات به سوگیری، 
این  به  که نشان دهندۀ مقصد وجه عمل است )چلبی، 1393: 39(.  و غایات است  اهداف 
که  هنگامی  اجتماعی اند.  عمل  یک  تحقق  برای  همدیگر  وجه  دو  تمایات،  و  عاملیت  معنا 

عمل به »رویداد« تبدیل می شود، این دو عامل با یکدیگر اقدام می کنند
)Archer, 1995; Fararo, 2001; Turner, 2010( در این حالت، »عاملیت« برای بروز عمل 
مشخص  می بخشند.  معنا  نیت مندساختن  با  را  رویداد  »تمایات«،  و  می آورد  فراهم  انرژی 

که عامان در چارچوب »ساختار«، تحدید و تجهیز مادی و نمادی می شوند. است 
کــه در اینجــا و بــرای ایــن تحقیــق اهمیــت دارد، ُبعــد »تمایــات« عامــان )زنــان(   نکتــه ای 
کنــش اجتماعــی اســت. ایــن ُبعــد هــم از ســاختارهای اجتماعــی ـ به خصــوص  در شــکل گیری 
ــم  ــود. می توانی ــد ب ــر خواه ــش( تأثیرپذی ــت« )توان ــزان »عاملی ــم از می ــادی ـ و ه ــاختارهای نه س
کــه در ســطح خــردـ عاملیــت ـ دو بــال توانــش و تمایــات بــا یکدیگــر همــراه نباشــند.  کنیــم  تصــور 
کــه تــوان مــادی/ عاطفــی/  کنشــگر به ســوی مقصــودی باشــد  بــرای نمونــه، تمایــات و ســوگیری 
ارتباطــی و محاســباتی الزم بــرای وی فراهــم نشــده باشــد. بــرای نمونــه، تمایــات )ســوگیری 
کســب  کســب یــک مســند اجرایــی باشــد، ولــی توانــش الزم را بــرای  ارزشــی( یــک زن به منظــور 
ایــن مقصــد نداشــته باشــد. ناهمســانی میــزان توانــش و تمایــات، از امــکان ایجــاد »رویــداد«2 
می کاهــد. ایــن وضعیــت، عاملیــت را از عامــل ســلب می کنــد؛ ولــی تناقــض عمیــق ناشــی از 

1. Cultural heritage
2. در اینجا فعالیت زنان.
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عــدم  تــوازن بیــن توانــش و تمایــات، بــه اشــکال مختلــف در ســطح فــردی و اجتماعــی بــروز پیــدا 
ــه دهیــم: می کنــد، بنابرایــن می توانیــم چنــد فرضیــه را حــدس بزنیــم و ارائ

1. رشد و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی )مدرنیزاسیون( توانـ  توانش عاملّیتـ  زنان را برای خروج 
از نقش های جنسیتی محّول شده به آنان فراهم می کند. این موضوع از طریق دو ابزار آموزش و 
گاهی از شرایط و دوم رشد  اشتغال اتفاق می افتد، افزایش آموزش چند پیامد دارد: ابتدا رشد آ
گاهی از توانایی های خود. هر دو عامل باعث می شود، زنان هویت و نقش های جنسیتی  خودآ
را با جدیت به پرسش بکشند. بازاندیشی به بدن و نقش فرزندآوری ازجملۀ این پیامدهاست، 
ازسوی دیگر، آموزش باعث حرکت به سوی اشتغال زنان می شود. این امر نقشی جدید بر نقش های 
همسری و مادری می افزاید و استقال مالی ایجاد می کند. تعدد نقش ها )نقش شاغل بودن در کنار 
نقش مادری و همسری( باعث بازاندیشی جّدی در نگاه به ازدواج، همسری و مادری می شود؛ 
که برای زن تعریف شده اند. یادآوری یک نکته در اینجا اساسی  یعنی نقش  های جنسیتی سّنتی 
که جامعه اغلب  کهـ  چنانکه اینگلهارت و همکاران او اشاره داشتندـ در فرایند صنعتی شدن  است 
کند خواهد بود و  در ارزش های بقا خواهد ماند، حرکت به سوی ارزش های جنسی برابری خواهانه 
مردان همچنان نقش مسلط را خواهند داشت. این حالت از توسعۀ اقتصادیـ  آموزش و اشتغال 

محدودـ فقط نقش اشتغال را به نقش های سّنتی )همسری و مادری( می افزاید.
تصمیم گیری ها  در  شرکت  تناسبی،  انتخابات  دموکراسی،  وجود  ازجمله  نهادی  عوامل 
این عوامل  افزایش دهند.  را  زنان  )توانش(«  و تصمیم سازی ها و قوانین می توانند »عاملیت 
برابری خواهانه منجر شوند، در  گرایش های جنسیتی  اقتصادی می توانند به  کنار توسعۀ  در 
غیراین صورت مدرنیزاسیون با افزایش آموزش و اشتغال برای زنان، آنان را به عامان بالقوه ای 
که بستر الزم برای »عاملیت« نخواهند داشت. این وضعیت، باعث نارضایتی  تبدیل می کند 
شدید می شود و می تواند خود را در قامت اعتراضات رسمی و غیررسمی به هویت زنانۀ سّنتی 
)حجاب، مادری، ازدواج...( نشان دهد؛ بنابراین، ساختارهای نهادی )دولت، قوانین( باید 

کنند. به طور ساختارمند درکنار توسعۀ اقتصادی و اجتماعی عمل 

روشپژوهش
اساس  است.  )کشوری(  کان  تحلیل  سطح  و  ثانویه  تحلیل  مطالعه  این  در  پژوهش  روش 
 ،1379 سال های  در  به ترتیب  که  نگرش هاست  و  ارزش ها  پیمایش  موج  سه  تحلیل  تحقیق 
1382 و 1394 انجام شده اند. متأسفانه به دلیل تحوالت مختلف، این موج ها از ابتدای شروع 
کرد تا برخی  کمک خواهد  منظم اجرا نشده اند. این فاصلۀ زمانی ـ در این مطالعۀ طولی ـ به ما 

کنیم. روندهای علّی بلندمدت را استخراج 
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یافتههایپژوهش
کنیم.  کاوی  بر اساس داده های موجود می توانیم ابعاد موضوع تحقیق را در چند قسمت وا
با توجه به محدودیت این مقاله، دو ُبعد را بررسی می کنیم. ابتدا درزمینۀ ارزش های خانواده 
گرایش به برابری یا نابرابری جنسیتی. اساس این تحلیل ها بر پایۀ دو  )سّنتی و متجّدد(؛ دوم، 
موج دوم )1382( و سوم )1394( است. متأسفانه در موج اّول، درزمینۀ مطالعات جنسیتی، 

کمی وجود دارد و در عمل سنجش نشده است. اطاعات بسیار 
 در پیمایش اّول، یک پرسش باعنوان عدالت جنسیتی پرسیده شده است: »به نظر شما 
میان  از  مردها؟«.  برای  یا  است  بیشتر  زن ها  برای  پیشرفت  امکان  جامعه،  فعلی  اوضاع  در 
که زنان  که مردان و 10/4درصد معتقد بودند  پاسخگویان، 39/8درصد بر این عقیده  بودند 
گزینۀ  هم  7/9درصد  بودند.  کرده  انتخاب  را  مساوی«  به طور  »هردو  گزینۀ  41/8درصد  و 
زنان  پیشرفت  به  اعتقاد  9/5درصد  زنان  جنسیت،  اساس  بر  کرده اند.  انتخاب  را  هیچ کدام 
داشته اند و 40/6درصد این امتیاز را برای مردان دانسته اند. این وضعیت با مقداری تقریبًا 
بین  در  مردان  دستیابی  برتری  در  نگاه  تفاوت  این  می شود.  هم  مردان  نظر  شامل  مشابه، 
دو جنس معنادار بوده  است. فاصلۀ 30درصدی بیان شده از دید پاسخگویان، نشان دهندۀ 
عدم درک عدالت جنسیتی به خصوص از سوی زنان در جامعه است. این معناداری با توجه به 

سن، شغل و تأهل، همچنان حفظ شده است.
گفته شده، ابتدا نگرش به خانوادۀ سّنتی یا مدرن بررسی می شود. اساس   بر اساس موارد 
این نگرش متکی بر دو اصل »مادری و خانه داری« به منزله وظایف اصلی زن در جامعه است. 
برای  زن  انتخاب  از  قبل  مشخص  به طور  نگاه  این  می شود.  تعریف  اساس  براین  زن  هویت 
هویتش  به  اساسی  ارتباط  که  را  او  نقش های  و  هویت  داده،  انجام  را  او  انتخاب های  خود، 
کرده است. مادری، امر فرزندآوری، ازدواج و طاق را نیز وارد بحث می کند.  دارد را مشخص 
به محدودیت های  توجه  با  که  فراهم می آورد  برای زن  را  امکان  این  پایین تر  ازدواج در سّن 
زیست شناسانه )سّن باروری(، زودتر به یکی از نقش های اصلی سّنتی خود یعنی مادری وارد 
در  فرزند  پرورش  »خانه داری«.  می کند:  تعیین  را  او  دیگر  اصلی  وظیفۀ  زن  مادرشدن  شود. 
کنار همسرداری، مهم ترین نقش بعد از مادری است، بنابراین خانه داری اهمیت می یابد. در 
نگرش سّنتی به نقش زنان، این دو نقش جایگاه اساسی دارند. برای بررسی خانوادۀ سّنتی و 

گرفته اند: گویه مّدنظر قرار  متجّدد، در موج های پیمایش، این چند 
کنار پدر و مادر بعد از ازدواج؛ ــــ  زندگی در 

ــــ  ِاعمال نظر در زندگی فرزندان بعد از ازدواج؛

تحلیلثانویۀارزشهایجنسیتیباتوجهبهدادههایپیمایشارزشهاونگرشهایایرانیان
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ــــ حّق طاق برای زن؛
ــــ خانه داری به منزله وظیفۀ اصلی زن؛

ج خانواده؛ ــــ سهیم بودن زنان در تأمین مخار
ــــ تعداد مطلوب فرزند؛

ــــ تصمیم گیرندۀ نهایی در خانواده درزمینۀ امور مهم.
گویا هستند و استفاده  گویه ها برای بیان نگرش جنسیتی نیز بسیار   البته، برخی از این 
می شوند، اما بر اساس داده های بین موج های دوم )1382( و سوم )1394(، می توانیم برخی از 
گر اشاره ای هم در داده های موج اّول  کنیم. در این قسمت سعی می کنیم ا تفاوت  ها را بررسی 
)1379( وجود دارد، در تحلیل بررسی شود. همچنان داده های پیمایش جهانی اینگلهارت در 

سال 2005 )1383(، به منزله داده های جهانی، درمورد ایران نیز استفاده شده اند.

جدول1.میزانموافقتباهریکازمواردبیانشدهدرموردخانوادۀسّنتی

کّل جامعه
94

کّل جامعه
82

سال 94 سال 82
نگرش

زن مرد زن مرد

24 26/2 22/4 25/7 21/7 30/5 کنار پدر و مادر بعد ازدواج زندگی در 

20/5 19/8 19/3 21/7 18/7 21/6 ِاعمال نظر در زندگی فرزندان بعد از ازدواج

38/9 61 49/3 28/6 67/7 54/4 حق طاق برای زن

23/9 21/1 19/3 28/3 14/6 27/3 خانه داری به منزله وظیفۀ اصلی زن

50/6 58/6 56 45/2 67/9 49/6 سهیم بودن زنان در تأمین مخارج خانواده

12/8 25 3/7 2 10/8 4/9
تصمیم گیرندۀ نهایی در خانواده درزمینۀ 

امور مهم3

11/5 8/1 8/6 12/8 10/2 یک فرزند

تعداد فرزند مطلوب
74 48/6 48/5 73/1 74/8 دو فرزند4

10/7 22 22/5 9/5 11/8 سه فرزند

3/6 17/3 14/9 4/3 2/9 چهار فرزند

کنیم. در این سال، بیشتر زنان ایرانی نظر   اجازه بدهید ابتدا وضعیت را در سال 82 بررسی 

گویه پدر و مادر باهم پاسخ داده  اند. 1. 20درصد به 

گویه زن و مرد باهم پاسخ داده  اند. 2. 4/درصد به 
که زنان را تصمیم گیرنده دانسته اند. 3. درصدی 

4. تعداد مطلوب 2 فرزند اغلب یکی از شاخص های خانواده غیرسنتی در مطالعات لحاظ شده ست )نک: گودرزی 1394: 186(.
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گویه ها، نسبت موافقت زنان با خانوادۀ  مساعدتری در خصوص خانوادۀ مدرن داشتند. در همۀ 
کنار پدر و مادر بعد  آنان به خانوادۀ سّنتی آشکار است. درباره زندگی در  مدرن و عدم گرایش 
از ازدواج، اختاف حدود 8درصدی بین دو جنس وجود دارد. این اختاف در میان زن و مرد 
کمتر است، اما همچنان میزان موافقت زنان  درزمینۀ اعمال نظر در زندگی فرزندان بعد از ازدواج 
گزارۀ حّق طاق، خانه داری و  کمتر از مردان می باشد. مهم ترین تفاوت ها را می توانیم در سه 
ج خانواده مشاهده کنیم. در مورد حّق طاق، اختاف به حدود  سهیم بودن زنان در تأمین مخار
که یکی از مهمترین نقش های زن در خانوادۀ سّنتی  14درصد رسیده است. درباره خانه داری 
گرایش به خانواد ۀ سّنتی است، اختاف بین دو جنس به حدود  و یکی از شاخص های مهم 
15درصد رسیده است. باالترین میزان اختاف )نزدیک به 18درصد(، دربارۀ سهیم بودن زنان 
گرایش به نفی خانه  داری  گویه هم به نوعی نشان دهندۀ  ج خانواده است. این  در تأمین مخار
به منزله یکی از وظایف مهم زن در خانوادۀ سّنتی و میزان تمایل زنان به حضور و فعالیت در 
که  گویه به وضوح بیان کنندۀ آن است  جامعه به خصوص درباره اشتغال است. مجموع این سه 
ج از  زنان ایرانی می خواهند تعریفی نوین از خانواده  ارائه دهند. در این نگاه زن می تواند خار
خانه باشد، در معاش خانواده شریک باشد و خانه داری مهم ترین وظیفۀ او نباشد. این نوع 
نگاه، چالشی جّدی در برابر نگاه سّنتی به خانواده و تعریف نقش زن در آن است. نکتۀ جذاب 
کّل جامعه موافقت خود را با حّق طاق زن اعام و نزدیک به  که در حدود 60درصد از  این است 
که زنان در تأمین معاش خانواده سهیم اند و تنها  کرده اند  همین مقدار )58/2درصد( نیز اقرار 
که همسو با  21درصد خانه داری را مهمترین وظیفۀ زن دانسته اند. جامعه هم نشان می دهد 

گرایش زنان، به تدریج به سوی مفهومی نوین تر از خانواده حرکت می کند.
گویۀ تصمیم گیرندۀ نهایی نیز اختاف 6درصدی بین زن و مرد وجود دارد. این   در مورد 
گویه، مقداری  مقدار اشاره به نقش زن به منزله تصمیم گیرندۀ نهایی دارد. در پاسخ به این 
که در سال 82 به تفکیک جنس  هم با عنوان تصمیم مشترک )مرد و زن باهم( وجود دارد 
کرده اند. تصمیم گیری  گرایش خود را به آن بیان  مردان )29/3درصد( و زنان )31/9درصد(، 
مشترک هم بیش از آنکه بیان کنندۀ نگرش سّنتی باشد، بیان کنندۀ نگاه نوین تر به خانواده 
که سویه های دموکراتیک دارد. در این حالت، مرد یّکه و تنها تصمیم گیر نیست؛  است؛ نگاهی 
که نگرش زنان با اختاف  در تصمیم گیری تشریک مساعی وجود دارد و باز مشاهده می شود 

تقریبًا 4درصدی، نوین تر از مردان است.
 فرزندآوری و داشتن فرزند بیشتر، تعریف کنندۀ نقش مادری است. درباره تا سه فرزند داشتن، 
زنان میزان گرایش کمتری به داشتن فرزند در مقایسه با مردان از خود نشان داده اند. نمای فراوانی 
کمتری از خود نشان  گرایش  که زنان بازهم  گزینۀ دو فرزند است  داده ها درخصوص این پاسخ در 

تحلیلثانویۀارزشهایجنسیتیباتوجهبهدادههایپیمایشارزشهاونگرشهایایرانیان
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که در سال 1382، زنان بیشتر از مردان  گویه های فوق بیان کنندۀ آن است  داده اند. درمجموع، 
کنارگذاشتن دو ُبعد اصلی تعریف کنندۀ  گرایش به  خانوادۀ مدرن داشته اند و آنان در حال بازبینی و 
خانوادۀ سّنتی )مادری و خانه داری( هستند. زنان ایرانی به دنبال تعریفی فردگرایانه تر از خود در 
جامعه اند و این تعاریف، چالش های جّدی را روبه روی آنان قرار خواهد داد. این امر با یافته هایی 

که نشان دهندۀ گرایش عینی نمایان کنندۀ کاهش فرزندآوری است، همخوانی دارد.
 بهتر است قبل از مقایسه با داده های سال 94، داده های پیمایش سال 82 را با داده های 
کنیم. در این پیمایش می توانیم به چند  پیمایش ارزش های جهانی سال 2005 نیز مقایسه 
گویه ای از پاسخگویان  کنیم. در این پیمایش، در  که مرتبط با تعریف خانواده اند اشاره  گویه  
کدام یک از خصوصیات زیر در یک زن از همه مهمتر است؟«  که: »حس می کنید  پرسش شده 
شده اند.  داده  قرار  پرسش  این  مقابل  در  کار  و  تحصیات  همسری،  مادری،  گزینۀ  چهار 

گویه ای متفاوت، نقش های مادری و اطاعت زن از شوهر پرسش شده است. همچنین در 
 چنانکه در جدول شمارۀ )3-4( ماحظه می شود، یافتۀ کّمی متفاوت از یافته های پیمایش 
ارزش ها )موج دوم( است. البته این پیمایش )ارزش های جهانی( در حدود سال 1384 در ایران 
انجام شده است. در این یافته ها همزمان هم نگاه سّنتی و هم نگاه نوین به خانواده در بین دو 
کید یکسان با  جنس آمده  است. براین اساس، مردان و زنان هر دو بر نقش مادری و همسری تأ
کار بیرون از خانه ـ دو نقش »احتمااًل«  درصد باال داشته اند و میزان نگرش آنان به تحصیات و 
متضاد با مادری و همسری ـ متفاوت است. البته شاید پاسخگویان آن را متضاد درک نکنند. در 

کرده اند. کید بیشتری  کار در بیرون از خانه، تأ اینجا نیز زنان بر تحصیات و هم 

جدول2.میزانموافقتباهریکازمواردبیانشدهدرموردخانوادۀسّنتی
)پیمایشارزشهایجهانی2005(

زنان جوان زنان دارای تحصيالت عالی زنان مردان نگرش

86 93 97 97 مادری خوب بودن

97 93 96 97 همسری خوب بودن

71 77 73 67 تحصيالت

34 40 33 23 كار بيرون از خانه

54 47 60 58 خوشبختی زن با داشتن فرزند )مادری(

26 21 40 54 زن همواره بايد مطيع شوهر باشد

که زنان همزمان با اهمیت دادن به نقش های سّنتی   نکته متناقض در اینجا، این است 
کار و تحصیل ـ هرچند با درصدی به مراتب پایین ترـ بیشتر از  )مادری و همسری(، به اهمیت 
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کید دارند. زنان به طورکلی بیشتر از مردان )اختاف 2درصدی( زن خوشبخت را یک  مردان تأ
مادر دانسته اند. زنانگی در ذهن پاسخگویان با مادری، خانه داری و همسرداری تعریف شده 
کار و تحصیل را هم برای  است. این در میان مرد و زن یکسان است. بااین حال زنان اهمیت 
که در عین  خود مهم می دانند. این امر به یک »ناسازۀ ارزشی« برای زنان تبدیل شده است 
اهمیت دادن به نگرش سّنتی در خانواده، نگرش های نوین را هم می پذیرند. این امر می تواند 
خود را در شکل تعارض هویتی در زنان نشان دهد و در تعارض با نقش های مختلفی است 
که زن ایرانی برعهده دارد؛ یعنی عاوه بر نقش های سّنتی، جامعه، به دالیل مختلف ازجمله 
یافته ها در مورد نقش سّنتی  این  باشد.  که شاغل هم  انتظار می رود  او  از  اقتصادی  شرایط 
از یافته های پیمایش ارزش ها  و نوین زن در خانواده، وضوح )صراحت در پرسش( بیشتری 
در  نکاتی  اما  است؛  شده  پرسش  همسری  و  مادری  نقش  دربارۀ  اینجا  در  دارد.  دوم(  )موج 
جدول )2( ما را با دقایق بیشتری درزمینۀ نگرش به خانواده آشنا می سازد. با افزایش میزان 
این  می شود.  کاسته  همسری(  )مادری،  زن  سّنتی  نقش های  با  موافقت  درصد  تحصیات، 
کاهش موافقت 3درصدی )ناچیز( در زنان است. البته عوامل  مقدار )93درصد( نشان دهندۀ 
کار زنان(، وضع متفاوتی دارند. با رشد تحصیات  خانوادۀ مدرن از نگاه جنسیتی )تحصیل و 
»کار  و  را نشان داده است  افزایش 4درصدی  نیز  برای زن  به داشتن تحصیات  کید  تأ زنان، 
کاهش  خوشبخت«،  »مادر  به منزله  زن  تعریف  است.  داشته  رشد  7درصد  خانه«  از  بیرون 
گرایش  13درصدی نشان داده است. این امر نشان می دهد افزایش سطح تحصیات، باعث 
دوم  موج  یافته های  با  زیادی  نزدیکی  یافته،  این  و  است  شده  زنان  در  متجّدد  خانوادۀ  به  

پیمایش ارزش ها دارد.
گرایـش زنـان جوان تـر به مراتـب  گرفتـه شـده اسـت.   در ایـن رونـد، عامـل سـن هـم در نظـر 
بیشـتر از زنـان مسـن و حتـی تحصیل کـرده به خانوادۀ متجّدد اسـت، البته نـه در همۀ زمینه ها. 
زنـان تحصیلکـرده  از  بیشـتری  اهمیـت  مـادر خـوب،  به عنـوان  نقـش زن  زنـان جوان تـر،  بـرای 
کار بیـرون از خانـه ، در مقایسـه بـا زنـان  دارد )47درصـد بـه 54درصـد(. بـرای آنـان تحصیـات و 
کمتـری دارد، امـا نقـش همسـری و اطاعـت از شـوهر در بیـن آنـان بیشـتر  تحصیل کـرده، اهمیـت 
از زنـان تحصیل کـرده اهمیـت دارد. در ایـن داده هـا، تناقـض در نسـل جوان تـر بسـیار آشـکارتر 
بـه  بیشـتری  گرایـش  زنـان جامعـه،  بـا میانگیـن  به طورکلـی در مقایسـه  از سـویی  آنـان  اسـت. 
گرایش بیشـتری به خانوادۀ سـّنتی  خانـوادۀ مـدرن دارنـد، امـا در مقایسـه با زنان تحصیل کرده، 
گرایـش بـه خانوادۀ سـّنتی و  دارنـد. به طورکلـی، بـر اسـاس یافته هـای پیمایـش جهانـی درزمینـۀ 
کنیـم.  مـدرن، می توانیـم از وجـود نوعـی ارزش هـای چندگانـه )نـه یکدسـت( در زنـان ایرانـی یـاد 
تناقـض،  ایـن  اسـت.  نویـن  ارزش هـای  به سـوی  زمینـه، حرکـت  ایـن  گرایـش مسـلط در  البتـه 
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کـه آنـان بـا توجـه بـه حفـظ نقش هـای همسـری و مـادری، می خواهنـد  زمانـی آشـکار می شـود 
کـه خـود می توانـد زمینـۀ برخـی  کار را هـم پذیـرا باشـند  نقش هـای جدیـدی ماننـد تحصیـات و 

دیگـر از تعارضـات شـود.
بار دیگر در مورد نگرش به  را  بازگشت به داده های جدول )1(، وضعیت  با   اجازه بدهید 
کنیم. در  خانوادۀ سّنتی و مدرن با استفاده از یافته های موج سوم برای سال 1394 بررسی 
کنار پدر  داده های سال 1394، چند تغییر مهم اتفاق افتاده است. در پرسش های »زندگی در 
و مادر بعد از ازدواج« و »ِاعمال نظر در زندگی فرزندان بعد از ازدواج«، هرچند زنان همچنان 
کمتری در مقایسه با مردان دارند، اما در مقایسه با پیمایش موج اّول، تغییر  میزان موافقت 
از  بعد  فرزندان  زندگی  در  »ِاعمال نظر  با  زنان  موافقت  میزان  حتی  است.  نداده  خ  ر زیادی 
ازدواج«، از 18/7درصد در سال 82، به 19/3درصد در سال 94 افزایش جزئی نشان می دهد. 
کنار  کمی فرق دارد. در مورد »زندگی در  گویۀ پیش گفته  کّل جامعه، میزان موافقت با دو  در 
پدر و مادر بعد از ازدواج«، در سال 82، 19/8درصد موافق و 68/6درصد مخالف بوده اند. این 
برای  یافته است.  تغییر  برابر 56درصد مخالف  برای سال 94 به 20/5درصد موافق در  ارقام 
کنیم. در سال 82  قیاس بهتر بین دو موج می توانیم نسبت موافقان به مخالفان را نیز بررسی 
که نشان دهندۀ تفاوت  این نسبت 0/42 بوده است. این مقدار در سال 94 به 0/47 رسیده 
گویۀ »اعمال نظر در زندگی فرزندان بعد از ازدواج« نیز نسبت موافقان  کمی است. برای  بسیار 
که در سال 94 به 0/36 رسیده و افزایش  کّل جامعه در سال 82 برابر 0/28 بود  به مخالفان در 

کمی را نشان داده است.
با مردان شایان توجه  زنان در مقایسه   در مورد حّق طاق، در سال 94 میزان موافقت 
زنان:   ،28/6 )مردان:  است  رسیده  22درصد  حدود  به  مرد،  و  زن  بین  اختاف  این  است. 
49/3(؛ درحالی که اختاف در سال 82 در حدود 14درصد بوده است. این امر نشان دهندۀ 
که در مورد حّق طاق، هرچند درصد موافقت زنان و مردان در مقایسه با سال 84  آن است 
که  کمتر شده، ولی اختاف موافقت بین دو جنس در سال 94 افزایش یافته است. اشاره شد 
در سال 82 در موج دوم، میزان موافقت زنان با حّق طاق 67/7درصد بوده است. این میزان 
کاهش یافته است. این وضعیت در مردان هم به همین صورت  در سال 94 به 49/3درصد 
است. در سال 82، در حدود 54/4درصد مردان موافق حّق طاق بوده اند، اما در سال 94، 
کاهش موافقت در هر دو جنس بعد از  کاهش یافته است. میزان  این میزان به 28/6درصد 
کّل جامعه به مخالفان، در سال  گذشت 12 سال تأمل برانگیز است. در بررسی درصد موافقان 
یافته  تقلیل  به 1/05  و  تقریبًا نصف شده  که در سال 94،  بوده  این مقدار معادل 1/94   82
است. برای بررسی بیشتر، نسبت موافقان به مخالفان »حّق طاق« برای زنان، در سال های 
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82 و 94 بررسی شد. این نسبت در سال 82 برابر 2/6درصد و برای سال 94، برابر با 1/8درصد 
بوده است. شاید بتوانیم پیامدهای اجرایی شدن حّق طاق و ربط آن در افزایش طاق را یکی 
با قوانین حّق طاق  از عوامل مرتبط بدانیم. زوجین ـ احتمااًلـ در سال 94 آشنایی بیشتری 
کرده اند. از سوی دیگر، بیشتر مردان حاضرند این حق را با حذف یا تقلیل برخی موارد  پیدا 
کاهش اقبال زنان به این  که این خود می تواند به  کاهش مهریه( به زنان بدهند  دیگر )مانند 

گشت. موضوع منجر شود. به این امر در بحث مربوط به نگرش در مورد ازدواج باز خواهیم 
گویـۀ »خانـه داری زن« ابراز  کمتـر خـود را به   در داده هـای مـوج سـوم همچنـان زنـان تمایـل 
کرده انـد. میـزان موافقـت مـردان 28/3درصـد و میـزان موافقـت زنـان 19/3درصـد بـوده اسـت. 
گویـه بـرای سـال 82 در  ایـن اختـاف نزدیـک بـه 9درصـد اسـت. اختـاف بیـن دو جنـس در ایـن 
حـدود 14درصـد بـوده اسـت. ایـن امـر نشـان می  دهـد تمایـل بـه خانـه داری، هـم در زنـان و هـم 
در مـردان در مقایسـه بـا سـال 82 بیشـتر شـده اسـت. در بررسـی درصـد موافقـان در مقایسـه بـا 
کـه در سـال 94،  گویـۀ »خانـه داری زن«، ایـن نسـبت در سـال 82 برابـر بـا 3/40 بـوده  مخالفـان 
کار  گرایـش بـه  کـه  کاهـش یافتـه اسـت. به عبارتی دیگـر، در اینجـا هـم مشـاهده می کنیـم  بـه 2 
گرایـش  کـه هنـوز در سـال 94،  بیـرون از خانـۀ زن در سـال 82 در جامعـه بیشـتر بـوده، هرچنـد 
ج از منـزل در زنـان بیشـتر از مـردان اسـت. ایـن میـزان در زنـان هـم بـه همیـن صورت  کار خـار بـه 
کـه در  کار بیـرون از خانـه 5/5درصـد بـوده  اسـت. درصـِد نسـبت موافقـت زنـان در سـال 82 بـا 
کّل جامعه  که هم در  کاهش یافته اسـت. این موضوع بیان کنندۀ این اسـت  سـال 94، به 1/7 
و هـم در زنـان، از سـال 92 تـا 94، اعتقـاد بـه اینکـه خانـه داری از وظایـف مهـم زن اسـت، بیشـتر 

شـده است.
ج خانه، در سال 94 زنان موافقت بیشتری نشان  گویۀ سهیم بودن زن در مخار  درمورد 
گرایش  که  داده اند. زنان همچنین با داشتن یک اختاف 11درصدی با مردان، نشان داده اند 
به خانوادۀ مدرن در آنان از مردان بیشتر است. این اختاف در سال 82 نزدیک به 17درصد 
کاهش  کار بیرون از خانۀ زن  کل، در سال 94، نه تنها اختاف توافق درزمینۀ  بوده است. در 
میزان  این  است.  یافته  کاهش  گویه  این  درمورد  جنس  دو  هر  موافقت  درصد  بلکه  یافته، 
کاهش در زنان چشمگیر است. در سال 82، تقریبًا 67/9درصد زنان موافق سهیم بودن زن 
کاهش یافته است. در بررسی  ج خانه بوده اند، ولی این مقدار در سال 94 به 56درصد  در مخار
کّل جامعه، این مقدار در  گویه در  درصد نسبت موافقان در مقایسه با مخالفان درمورد این 
کم به 1/2 رسیده است. این نسبت در میان  کاهشی  که در سال 94 با  سال 82 برابر 1/9 بوده 
کاهش نشان داده است.  که در سال 94 به 2/8 رسیده و  زنان در سال 82 معادل 3/03 بوده 
ج خانواده، در سال 92 در  گرایش زنان به تأمین مخار که  گویۀ قبلی است  این بررسی نیز مؤید 
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کار  گرایش به سمت  که در سال 94،  کاهش یافته است. ماحظه می شود  مقایسه با سال 82 
کّل جامعه و هم در زنان، در مقایسه  در بیرون خانه و سهیم شدن زن در تأمین معاش، هم در 
گرایش در سال 94 هنوز در زنان بیشتر از مردان است. کمتر شده است؛ هرچند این  با سال 82 
ــا ســال  ــادی ب ــه، تفــاوت زی ــد مطلــوب و تصمیم گیرنــدۀ نهایــی در خان  در مــورد تعــداد فرزن
گرایــش  82 دیــده نمی شــود. داده هــای مــوج ســوم در ســال 94، هرچنــد همچنــان بیان کننــدۀ 
کل، نگــرش زنــان  بیشــتر زنــان بــه خانــوادۀ مــدرن در ایــران در مقایســه بــا مــردان هســتند، امــا در 
گویه هــا، زنــان در مقایســه بــا ســال 82،  بــه خانــواده ســّنتی تر شــده اســت. تقریبــًا در بیشــتر 
کار بیــرون  کمتــری بــا حــّق طــاق و  کمتــری بــا خانــوادۀ مــدرن دارنــد. زنــان موافقــت  موافقــت 
گرایــش یافته انــد. ایــن امــر در مــردان و  از منــزل دارنــد و بیشــتر از ســال 82 بــه خانــوادۀ ســّنتی 
گــزاره را این گونــه  کّل جامعــه نیــز بــه همیــن صــورت اســت. می توانیــم در مــورد خانــواده، چنــد 

کنیــم: جمع بنــدی 
کید  گرایش زنان در مورد خانوادۀ مدرن، در سال 82 بیشتر از مردان بوده است. تأ ــــ میزان 
کار بیرون از خانه، تحصیات، حّق طاق و مشارکت بر اساس فردگرایی، در بین زنان بیشتر  بر 

بوده است؛
و  سنتی  خانوادۀ  به  گرایش  در  ناسازگاری  نوعی  جهانی،  پیمایش   2005 داده های  در  ــــ 

مدرن در بین زنان به چشم می  خورد؛
ــــ داده های موج سوم )در سال 94( حکایت از موافقت بیشتر زنان با ارزش های خانوادۀ 

مدرن دارند؛
که هم زنان و هم مردان، در مقایسه با یافته های  ــــ یافته های موج سوم نشان می دهند 
در  شدن  سهیم  خانه،  از  بیرون  )کار  مدرن  خانوادۀ  ارزش های  سمت  به  بیشتر  دوم،  موج 

کرده اند. معاش و حّق طاق( حرکت 
بررسی  را  جنسیتی  برابری  به  گرایش  میزان  ادامه،  در  خانواده،  شاخص  بررسی  از  پس   
خواهیم کرد. برخی از گویه هایی که برای سنجش گرایش به برابری جنسیتی آمده اند، در گرایش 

گویه های اصلی در این زمینه عبارت اند از: به خانوادۀ سّنتی و جدید نیز استفاده شدند. 
ــــ امکان پیشرفت زنان در جامعه در مقایسه با مردان؛

ــــ ترجیح فرزند دختر یا پسر؛
ــــ ترجیح استخدام مرد یا زن در شرایط برابر؛

ــــ مناسب  بودن زنان برای برخی مشاغل؛
ــــ حّق طاق برای زنان؛

ــــ خانه داری؛ مهم ترین وظیفۀ زن.
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برابـری جنسـیتی  بـه  زنـان  تمایـل  میـزان  )2(، در سـال 82  اسـاس داده هـای جـدول  بـر   
به مراتـب بیشـتر از مـردان اسـت. براین اسـاس، زنـان تمایـل خیلـی بیشـتری بـه داشـتن فرزنـد 
دختـر دارنـد )اختـاف تقریبـًا 18درصـدی(. همچنیـن آنـان ترجیـح داده انـد در شـرایط مسـاوی 
کردیمـ  در بررسـی هویت خانوادۀ  بـرای اسـتخدام، یـک زن را بـه اسـتخدام خـود درآورند. اشـاره 
که در سـال 82، زنان تمایل بسـیار باالتری به فاصله گیری از نقش های سـّنتی  مدرن و سـّنتی ـ 
خـود )خانـه داری، مـادری و همسـری( و حرکـت به سـوی جایـگاه نوین تـر )شـغل و تحصیـات( 
گویۀ »خانـه داری؛ وظیفۀ  کمتری با  دارنـد )ابعـاد اقتصـادی(. در سـال 82 زنـان میـزان موافقـت 
کرده انـد. هـر دو جنـس، میـزان موافقـت در مـورد پیشـرفت زنان در مقایسـه با  اصلـی زن« اعـام 
کمتـر از میـزان امـکان  کرده انـد. البتـه ایـن مقـدار به مراتـب  مـردان را در حـدود 51درصـد اعـام 
کـه مخاطبـان ایـن امـکان را معـادل  پیشـرفت مـردان اسـت. در اینجـا شـاید بتوانیـم بگوییـم 
توانایـی زنـان دانسـته اند. حـال  اینکـه چقـدر ایـن امـکان بالقـوه بـه فعلیـت تبدیـل می شـود، 

بحـث دیگـری اسـت.

گرایشبهبرابریجنسیتی جدول3.میزانموافقتبه

سال94 سال82
زننگرش مرد زن مرد

15/3 9/1 28/7 10/8 ترجیح فرزند دختر

8/3 3/1 17/6 5/5 ترجیح استخدام زن

49/3 28/6 67/7 54/4 حّق طاق برای زن

19/3 28/3 14/6 27/3 خانه داری به منزله وظیفۀ اصلی زن

47/8 46/2 41/4 41/1 امکان پیشرفت زنان در مقایسه با مردان

27/9 21/5 42/8 31/6 ریاست جمهوری

داشتن مشاغل

توسط زنان

39/7 29/3 57/6 49/9 وزیر

57 44/9 61 50/1 پلیس

42/7 30/8 59/7 50 شهردار

57 45/5 57/8 61/4 کارخانه مدیر 

34/3 24/6 28/8 20 کسی رانندۀ تا

58درصــد  بــه  نزدیــک   ،82 ســال  در  زنــان،  طــرف  از  مشــاغل  از  برخــی  تصــدی  دربــاره   
آنهــا می تواننــد  بوده انــد،  ـ معتقــد  مــردان  بــا  17 درصــدی  بــه  نزدیــک  اختــاف  بــا  زنــان ـ  
رئیس جمهــور شــوند و در همــۀ مشــاغل دیگــر، زنــان توانایــی خــود را بیــش از مــردان اعــام 

تحلیل ثانویۀ ارزش های جنسیتی با توجه به داده های پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان
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گرایــش بــه برابــری جنســیتی  کــه در ســال 82،  کرده انــد. ایــن امــر نشــان دهندۀ آن اســت 
بــوده اســت و در نگــرش، فاصلــۀ قابل تأملــی بیــن دو  در زنــان به مراتــب بیشــتر از مــردان 
جنــس مشــهود اســت. اجــازه دهیــد قبــل از حرکــت به ســوی داده هــای مــوج ســوم در ســال 
ــاس  ــر اس ــیم. ب ــته باش ــی )2005( داش ــش جهان ــای پیمای ــه یافته ه ــی ب ــم نگاه ــاز ه 1394، ب
جهــان  و  منطقــه  کشــورهای  برخــی  میــان  در  را  ایــران  جایــگاه  می توانیــم  یافته هــا  ایــن 

گرایــش بــه برابــری جنســی دریابیــم. دربــاره 
اعــام  پاســخگویان  69درصــد  مــرد،  اســتخدام  ترجیــح  بــا  موافقــت  درصــد  مــورد  در   
و   88  ،53 به ترتیــب درصــد موافقــت، جایــگاه  امریــکا  و  اردن  و  ترکیــه  کرده انــد.  موافقــت 
گویــۀ »مــردان در مقایســه بــا زنــان رهبــران سیاســی  کنــش بــه  7 را دارنــد. همچنیــن در وا
بهتــری هســتند«، ایــران در جایــگاه )درصــد موافقــت( هفتادونهــم قــرار دارد. ترکیــه جایــگاه 
گفتــه شــد ـ در بحــث خانــوادۀ ســّنتی  کانــادا 16 را دارنــد. چنانکــه  61، اردن 81، امریــکا 20 و 
کشــورهای  از   ،)17( ازدواج  منســوخ بودن  گویــۀ  بــه  گرایــش  در  ایرانیــان  رتبــۀ  ـ  متجــّدد  و 
نابرابــری  بــه  گرایــش  یافته هــا  ایــن  اســت.  بیشــتر  )12درصــد(  امریــکا  و  )5درصــد(  ترکیــه 
جنســیتی را در ایــران بیشــتر از برابــری جنســیتی در مقایســه بــا یافته هــای پیمایــش دوم 
گزینــۀ منســوخ بودن نهــاد ازدواج. در بررســی داده هــای مــوج  نشــان می دهــد؛ البتــه به جــز 
ســوم، وضعیــت بــا ســال 82 فرق هــای اساســی دارد. ابتــدا اینکــه بــر اســاس داده هــای ســال 
گرایــش زنــان در تمامــی مــوارد بــه  برابــری جنســیتی، بیشــتر از مــردان اســت. در  94، بازهــم 
ــر داشــته اند، امــا  ــه  حــذف تمــام نگرش هــای نابراب گرایــش بیشــتری ب ــان  مــوج ســوم هــم زن
شــدت ایــن اختــاف، قابــل قیــاس بــا ســال 82 نیســت. در داده هــای مــوج ســوم، در قیــاس 
گرچــه همچنــان زنــان تمایــل بیشــتری بــه  برابــری جنســی دارنــد،  ــا داده هــای ســال 82، ا ب
ــر  کمت ــال 82  ــا س ــه ب ــل در مقایس ــن تمای ــردان، ای ــان م ــم در می ــان و ه ــان زن ــم در می ــا ه ام
ــرای  ــان ب ــر اســاس یافته هــای جــدول )3(، ترجیــح اســتخدام یــک زن، در زن شــده اســت. ب
گرایــش در زنــان در ســال 94 بــه 8/3درصــد  ســال 82 در حــدود 17/6درصــد بــوده و همیــن 
ــه زن در ســال 82، ایــن  کاهــش یافتــه اســت. در احتســاب میــزان ترجیــح اســتخدام مــرد ب
8/5درصــد رســیده  بــه   ،94 ایــن میــزان در ســال  بــوده اســت.  3/8درصــد  خ معــادل  نــر
و افزایــش داشــته اســت. در میــان زنــان، در ســال 82، ایــن مقــدار )مــرد بــه زن( معــادل 
کّل جامعــه و هــم در  کــه در ســال 94 بــه 5/1درصــد رســیده اســت. هــم در  2درصــد بــوده 
میــان زنــان، تمایــل بیشــتری بــرای اســتخدام مــردان در مقایســه بــا ســال 82 وجــود دارد.
گویــۀ »موافقــت بــا خانــه  داری زن«، موافقــت زنــان بــا خانــه داری، از حــدود   در مــورد 
15درصــد در ســال 82 بــه حــدود 20درصــد در ســال 94 رســیده اســت. داشــتن شــغل بــرای 
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موافقــت  درصــد  مــوارد  همــۀ  در  کســی(،  تا راننــدۀ  )به جــز   82 ســال  بــا  مقایســه  در  زنــان 
ــت  ــا ریاس ــان ب ــد موافق ــبت درص ــال 82، نس ــه، در س ــرای نمون ــد. ب ــان می ده ــری را نش کمت
جمهــوری زنــان بــه مخالفــان، برابــر 0/66درصــد بــوده و ایــن مقــدار در ســال 94، بــه 0/44 
کاهــش یافتــه اســت. در میــان زنــان هــم درصــد موافقــان بــه مخالفــان در ســال 82 برابــر 

ــت. ــیده اس ــد رس ــه 0/55درص ــال 94 ب ــه در س ک ــوده  ــد ب 0/85درص
گرایــش بــه برابــری جنســیتی از ســال 82 بــه ســال 92،  کــه   یافته هــا نشــان می دهنــد 
ــی(. تنهــا مــورد اســتثنا در  کاهــش یافتــه اســت )مقایســۀ طول ــان و هــم در مــردان  هــم در زن
کــه در هــر دو جنــس، بــا  ایــن زمینــه، امــکان پیشــرفت زنــان در مقایســه بــا مــردان اســت 
رشــد بیــن 5 تــا 7درصــد مواجــه بــوده اســت. خــود ایــن موضــوع ـ بــه شــرط نبــود خطــای 
گرایــش  ــه 94، ایــن میــزان  ــه از ســال 82 ب کــه چگون ســنجش ـ نیازمنــد بحــث جــّدی اســت 

کاهــش یافتــه اســت. به خصــوص در زنــان 

بحــثونتیجهگیــری
رشــد  زمینــه  چنــد  در  اســامی،  انقــاب  از  بعــد  مدرنیزاســیون  فراینــد  در  ایرانــی  زنــان 
ــه همــۀ ســطوح  ــان به خصــوص در مــورد تحصیــات تکمیلــی )ن پرشــتاب تری داشــته اند. زن
آمــوزش(، در بســیاری مــوارد از مــردان پیشــی گرفته اند؛ امــا میــزان اشــتغال آنــان بــه هیــچ 
ایــران  در  نیســت. وضعیــت مدرنیزاســیون  متناســب  رشــد تحصیاتشــان  میــزان  بــا  وجــه 
کیــد یک ســویۀ خــود را بــر آمــوزش زنــان داشــته اســت، امــا ایــن نوگرایــِی تــا  بیش ازحــد تأ
حــدود زیــادی یک ســویه، بســتر و آمادگــی الزم را بــرای پذیــرش از طــرف زنــان نــدارد. آمــوزش 
کنشــگر،  به عنــوان  زنــان به صــورت جــّدی  کــه  کرده انــد  فراهــم  را  ایــن زمینــه  و بهداشــت 
ــر زمینــه ای  کمت ــر،  ــد. در دو دهــه اخی ــرای مشــارکت در جامعــه به  دســت آورن ــوان الزم را ب ت
کــه زنــان آمــوزش ندیــده باشــند. ایــن امــر تــا حــدود زیــادی در تغییــر نگــرش آنــان  بــوده 
ــۀ  گرایــش نویــن و فردگرایان مشــهود اســت. داده هــای مــوج دوم در ســال 82 نشــان دهنده 
کــه در  زنــان در بازتفســیر خانــواده و مفهــوم جنســیت اند. ایــن یافته هــا نشــان می دهنــد 
جنســیتی  نگرش هــای  و  ارزش هــا  تغییــر  مــورد  در  جــّدی  دگردیســی  یــک  ایرانــی،  جامعــۀ 
در حــال شــکل گیری اســت. ولــی ازســوی دیگر، داده هــای ارزش هــای جهانــی اینگلهــارت 
ارزش هــای  بیــن  هم زمــان  ایرانــی  زنــان  نظریــات  کــه  می شــوند  یــادآور   2005 ســال  در 
کار و مشــارکت  ســّنتی )مــادری، همســری و خانــه داری( و ارزش هــای نویــن )تحصیــات، 
کــه وضعیــت ناقــص مدرنیزاســیون  اجتماعــی( در حــال تغییــر اســت. بــه همیــن دلیــل اســت 

ایرانــی تناقــض خــود را آشــکار می کنــد.

تحلیلثانویۀارزشهایجنسیتیباتوجهبهدادههایپیمایشارزشهاونگرشهایایرانیان
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دهــۀ  دو  در  آن چنان کــه  )مدرنیزاســیون(  اقتصــادی  توســعۀ  ایرانــی،  جامعــۀ  در  آیــا   
خ داده جامعــۀ مــا را از ارزش هــای مــادی بــه  ارزش هــای فرامــادی و از ارزش هــای  گذشــته ر
پیامــد  اینگلهــارت،  نظــر  اســاس  بــر  اســت؟  داده  ســوق  خوداظهــاری  ارزش هــای  بــه   بقــا 
کنیــم. بیشــتر حرکــت  برابــری جنســیتی  به ســوی  مــا می توانیــم  کــه  اســت  اتفــاق  همیــن 

پیــدا  »عاملیــت«  و  می شــوند  خــود  نقش هــای  در  بازاندیشــی  قــدرت  دارای  زنــان   
کــه سمت وســوی جامعــۀ  کــرد  می کننــد. بــر اســاس داده هــای مــوج دوم، می تــوان بیــان 
ایرانــی در حــال حرکــت به ســوی مدرنیزاســیون و توســعۀ ارزش هــای فرامــادی اســت؛ امــا 
اقتصــادی،  توســعۀ  تنهــا  کــه  اســت  ایــن  نگرفتــه  نظــر  در  اینگلهــارت  نظریــۀ  کــه  نکتــه ای 
»رفــاه  بــه  اقتصــادی  توســعۀ  ایــن  گــر  ا نیســت؛  جامعــه  در  نویــن  وضعیــت  فراهم کننــدۀ 
ــری  ــد و نابراب کّل جامعــه« تبدیــل شــود و تنهــا در ســاحت »رشــد رانتــی« نمان ــرای  مــادی ب
تغییــر در  و  توســعۀ سیاســی  اقتصــادی، همزمــان  توســعۀ  کنــار  نکنــد. در  تولیــد  بیشــتری 
کمتــر تغییــر یــا  کیــد بــر آمــوزش زنــان باشــد، امــا  قوانیــن هــم الزم انــد. هنگامی کــه فقــط تأ
امکانــی بــرای حضــور و مشــارکت زنــان در عرصه هــای مختلــف تعریــف شــده باشــد، بدیهــی 
ــان  ــه می ــد« ب ــت می کن ــه را مدیری ــر خان ــرده بهت ــه دار تحصیل ک ــگارۀ »زن خان ــم ان کم ک ــت  اس

خواهــد آمــد.
گرایــش بــه فضــای بازتــر سیاســی، ایــن   در ایــران، در اثــر تحــوالت ســال های دهــۀ 80 و 
بــرای حرکــت به ســوی ارزش هــای فرامــادی دیــده  کّل جامعــه  گرایــش در زنــان و  امیــد و 
ــان  ــن در می ــای نوی ــه ارزش ه ــش ب گرای ــه  ک ــد  ــان می دهن ــال 82 نش ــای س ــود. داده ه می ش
زنــان در حــال نمایان شــدن اســت. هرچنــد زنــان در میــان ارزش هــای ســّنتی و جدیــد در 
کــه از  حــال رفت وآمــد هســتند، امــا داده هــای پیمایــش 94 )مــوج ســوم( نشــان می دهــد 

ــت. ــرده اس ک ــدا  ــوالت پی ــر و تح ــه تغیی ــا 94 جامع ــال 82 ت س
مقایسـه  در  زنـان  بیشـتر  گرایـش  از  نشـان  همچنـان  هرچنـد  سـوم  مـوج  یافته هـای   
در  هـم  عقب گـرد  نوعـی  از  نشـان  امـا  جامعه انـد،  در  نویـن  ارزش هـای  مـورد  در  مـردان  بـا 
کّل جامعـه و هـم در زنـان در مـورد حرکـت به سـوی برخـی نگرش هـای برابـری  گرایش هـای 
جنسـیتی در مقایسـه بـا سـال 82 دارد. بـه نظـر می رسـد جامعـه در ارزش هـای بقـای خـود 
کنـد،  می مانـد و جامعـه بیـش از آنکـه بـه سـمت مدرنیزاسـیون و توسـعۀ اقتصـادی حرکـت 
خ تـورم، آمـار بیـکاری،  هـر روز تأمیـن »معیشـت« بـه مسـئله اساسـی او تبدیـل می شـود. نـر
کـه  خ رشـد ارز، میـزان اشـتغال زایی و رشـد واقعـی اقتصـادی نشـان می دهنـد  افـت دائـم نـر
جامعـه چقـدر توانسـته در مسـیر مدرنیزاسـیون اقتصـادی و مهم تـر از آن »رفـاه« پیـش بـرود.

گــر توســعۀ اقتصــادی منجــر بــه رفــاه مــادی شــود، ایــن فراغــت را بــرای  کــه ا اشــاره شــد 
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کنــد.  حرکــت  خوداظهــاری  بــه  ارزش هــای  بقــا  ارزش  هــای  از  کــه  می کنــد  فراهــم  جامعــه 
ایــن وضعیــت  کنــون(  ا بــه بعــد )و حتــی   80 از ســال  کــه  کنیــم  به ســختی می توانیــم ادعــا 
کــه همچنــان معیشــت  بــه رفــاه مــادی منجــر شــده باشــد. در ایــن حالــت، یعنــی زمانــی 
نیــز  بقــا  ارزش هــای  بــه   بازگشــت  باشــد، می توانیــم شــاهد  کّل جامعــه  اّول  بقــا دغدغــۀ  و 
نظــر  از  مــوج ســوم،  امرنــد. داده هــای  94 نشــان دهنده همیــن  باشــیم. داده هــای ســال 
ارزش هــای  بــه  زنــان  بیشــتر  گرایــش  نشــان دهندۀ  حــال(  )زمــان  عرضــی  زمانــی  مقطــع 
بیانگــر   ،82 ســال  بــا  قیــاس  در  طولــی،  داده هــای  لحــاظ  از  درحالی کــه  خوداظهاری انــد، 
نوعــی بازگشــت بــه ارزش هــای بقــاء هســتند. بــه همیــن دلیــل، در یافته هــای مربــوط بــه 
امــر نشــان  ایــن  بــود.  بیشــتر شــده  ارزش هــای ســّنتی  بــه  تمایــل  گرایش هــای جنســیتی، 
رســانه های  همچنیــن  و  آمــوزش  اســاس  بــر  زنــان  گاهــی  آ میــزان  تغییــر  به رغــم  می دهــد 
فراهــم  آنــان  مشــارکت  بــرای  بســتری  نه تنهــا  جامعــه  همچنــان  جدیــد،  جمعــی  مختلــف 
نیــاورده اســت، بلکــه در عمــل بــا وضعیــت ضعیــف رشــد و توســعۀ اقتصــادی، ارزش هــای 
نیســت  دلیــل  ایــن  بــه  اجبــاری  گرایــش  ایــن  می شــوند.  برجســته  زمینــه  ایــن  در  ســّنتی 
بازگشــت  بــه  و  بــد می داننــد  را  آنهــا  نویــن،  ارزش هــای  بازاندیشــی در  بــا  ایرانــی  زنــان  کــه 
ــان  ــت همچن ــه نخس ک ــت  ــت اس ــن عل ــه ای ــه ب ــد، بلک ــتن« در حرکت ان ــته و »خویش گذش ــه  ب
تــا  را  آمــوزش  عرصــۀ  فقــط  جامعــه  اینکــه  دوم  و  بقاســت  ارزش هــای  حالــت  در  جامعــه 
گشــوده اســت و همچنــان در عرصه هــای سیاســی، قوانیــن و اشــتغال،  حــدودی بــرای زنــان 

از حضــور جــّدی زنــان خبــری نیســت.

منابــعومأخذ
وتــر،  ترجمــۀ مریــم  رونالــد )1373(.تحــولفرهنگــیدرجامعــۀپیشــرفتۀصنعتــی،  اینگلهــارت، 

کویــر. تهــران: 

پیمایــشملــیارزشهــاونگرشهــایایرانیــان؛مــوجاّول )1379(. پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و 

ارتباطــات.

پیمایــشملــیارزشهــاونگرشهــایایرانیــان؛مــوجدوم )1382(. پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و 

ــات. ارتباط

پیمایــشملــیارزشهــاونگرشهــایایرانیــان؛مــوجســوم )1394(. پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر 

و ارتباطــات.

گــزارش در ایــران در زنــان اشــتغال و معیشــتی فقــر  .)1395( باباپــور  میتــرا  و  حســین  راغفــر، 

نــی. نشــر  جواهــری،  فاطمــه  ویراســتۀ  ایــران،  در زنــان اجتماعــی وضعیــت

تحلیل ثانویۀ ارزش های جنسیتی با توجه به داده های پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان
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گــذار تجــرد زنــان و مــردان در ایــران طــی ســال های  رحیمــی، علــی و همــکاران )1395(.»تحلیــل 

1345 تــا 1390«، مجلــۀمطالعــاتاجتماعــیایــران، شــمارۀ 3.

چلبــی، مســعود )1393(. تحلیــلنظــریوتطبیقــیدرجامعهشناســی، تهــران: نشــر نی.

گــزارش در ایــران در زنــان زندگــی بــه امیــد و مرگومیــر بــاروری، .)1395( شــها  کاظمی پــور، 

نــی. نشــر  جواهــری،  فاطمــه  ویراســتۀ  ایــران،  در زنــان اجتماعــی وضعیــت

علی احمــدی، امیــد )1395(. تحلیــلاجتماعــیوضعیــتوتغییــراتاجتماعــیازدواجوطــالق

ــی. ــاندرایــران، ویراســتۀ فاطمــه جواهــری، نشــر ن ــزارشوضعیــتاجتماعــیزن گ در

گــزارشوضعیــتاجتماعــی گل محمــدی، احمــد )1395(. زنــانوقــدرتسیاســیدرایــراندر

زنــاندرایــران، ویراســتۀ فاطمــه جواهــری، نشــر نــی.

گاهــیجنســیتی:تحلیلــی گــودرزی، محســن )1395(.نگــرشزنــانبــههنجارهــایخانوادگــیوآ
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