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و تجربة زنانگي  دختران جوان
)مطالعة موردي در ميان دختران دبيرستاني شهر تهران(

∗∗، معصومه قاراخاني∗محمدسعيد ذكايي

با جوانزنانگي در دخترانفرايندها در اغلب فرهنگ: چكيده و به عنوان كمتر اهميت تلقي شده

، نحوة طرز تلقي دختران از زنانگي. ته است گرف مورد توجه قراركمتر موضوعي در حوزة مطالعات جنسيت 

و ايفاء در ارزشپذيرش ميان هاي زنانگي توسط دختران از موضوعات قابل تأمل در بررسي زنانگي

و تعيين2تغييرات بيشينهو1تصادفي هدفمندگيري شيوة نمونهبا در اين پژوهش. دختران جوان است

و ها، نقش كليشه عمل به ها، ارزشازبرداشت دخترانه توصيفب،گيري شيوة ايدئال نمونهبهحجم نمونه  ها

با توجه به رويكرد كيفي مقدماتي هاي اين پژوهش يافته.ايم پرداختهآنانهنجارهاي جنسيتي در
و فردي مصاحبه( مي) هاي گروهي و هنجارهاي دهد زنانگي در دختران جوان با پذيرش نقش نشان ها

و موقعيت اجتممتناسب با  مياعي ازهاآن تصويري كه عالوه بر اين.شود مقتضيات سني تعريف

و نقشيها ارزش مي زنانگي و برداشت هاي زنانه ارائه در نمايند مبتني بر تصورات قالبي هاي رايج

به. باره است اين و فعاليته نقشدختران جوان به موازات توجه هاي رايج نقشبه هاي اجتماعي زنانا

. مردانه گرايش دارندو تعريف زن از منظريييتتني بر تقسيم كار جنسمبزنانه 

هاي هاي جنسيتي، كليشه نقشمطالعات دختران، دخترانگي، زنانگي،،هاي زنانگي ارزش: كليديهاي واژه

.جنسيتي

 مقدمه

اع سازه ـ فرهنگـي اسـت، تبـار گرايان اجتماعي با تأكيد بر اين موضوع كه جنسيت يك سـازة اجتمـاعي

و ايـن هاي زيستي در تعريف زنانگي را بيشتر جلوه ويژگي و مبتني بر روابـط قـدرت فهـم كـرده اي سياسي
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1 . Purposeful Random Sampling 
2 . Maximum Variation Sampling 
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ميمعرفهاي ها را به عنوان شاخصه ويژگي ـ محـصول يـك. دانند زنانگي مخدوش از نظـر آنـان، زنـانگي

اج فرايند متقابل اجتماعي و بيولوژيكي است، كه نظامي از روابط درـ فرهنگي  با هويت زنانـه رابطهتماعي را

پذيري، اعضاي مؤنث جامعه از بدو تولـد در جهـت كـسب موقعيـت در جريان فرايند جامعه. كند بازنمايي مي

و اجتماعي منتج به زنانگي قرار مي  و جنـسيتي هاي جنسي ها با نقشآن. گيرند زنانه تحت تعليمات فرهنگي

و مطابق انتظاراتمي خود آشنا ، بلند نگه داشتن هاي زنانه پوشيدن لباس رفتارهايي چون، اجتماعي به شوند

مي،داري موها، بچه و شو و شست و پز شـان را تكميـل پـذيري هـا جامعـه نقـشو با تقبل اين پردازند پخت

ميباورانه ذاتتعريف اين مطابق. كنند مي و واقعي تلقي . شود اين شكل از زنانگي طبيعي

و سـواي ايـن انگارينهنظر از دوگا صرف كـه زنـانگي ماحـصل عوامـل هاي نظري در تعريـف زنـانگي،

كمتر نوجوان از زنانگي به برداشت دختران بيولوژيكي، فرهنگي يا حتي برساختة يك ايدئولوژي مردانه باشد، 

مي. توجه شده است  وشـ با تـصاويري از مردانگـي تـداعيو جواني بيشتر رسد نوجواني زيرا اغلب به نظر  ده

و خيلي با گفتمان زنانگي مي اغلب فرهنگ« همچنين. نداردي مناسبت سنخيت گيرند كـه ها فرض را بر اين

 شدن آسان است، به اين معني كه ظاهراً مـردم در اغلـب جوامـع آن را فراينـد بـا براي يك دختر جوان، زن 

از زنانگي اهميت جلوه دادنبي). 28:1974 روزالدو،(» كنند اهميتي قلمداد نمي  يك سو در ميان دختران جوان

و از سوي ديگر تلقي زيست ريشه در بي را توجهي نسبت به فرهنگ دختران دارد شناسـانه از ايـن فراينـد آن

مي بي اين موضـوع. لذا اين نظر وجود دارد كه در بررسي زنانگي به دختران پرداخته نشده است. سازد اهميت

مر خود شرح بي  و مغفـول مانـدن دختـران از مطالعـات» مطالعـات دختـران«دسـاالر بـه اعتنـايي فرهنـگ

ذي.شناختي است جامعه و1رابـي مـك.ل مطالعات زنان مهجور مانده است البته اين موضوع تا حدودي نيز در

انـد كـه در مطالعـات بر ايـن عقيـده»و خرده فرهنگ جوان دختران«در مطلبي تحت عنوان) 1975(گاربر

و شناسـي، تـاريخ موسـيقي پـاپ، گـزارشم مطالعات كالسيك مرد،نگي جوانان هاي فره گروه هـاي شخـصي

و هرجا هم يادي از آنان شده اسـت در جهـت هاي بررسي  ژورناليستي كمتر به نقش دختران پرداخته شده است

و گاربر،مك(اي از زنان بوده است وير كليشهاتقويت بدون نقد همان تص ).1381،و ذكايي112: 1975رابي

و بنياديبه پرداختن به مسئلة زنانگيرو از اين  پرسـش دربـارة سـؤاالت حقيقـي بـهو نيز لحاظ نظري

و فهم حاصله از شناخت موضوعاتي كه در حوزه مطالعـات زنـان  پيرامـونو دختـران منظور مطالعة جنسيت

درو نـزد دختـران زنانگي وجود دارد، به توانايي ما در درك ماهيـت زنـانگي فراينـد گـذر بـه تغييـرات آن

 
1 . Mcrobbie 



و تجربه زنانگي 61 دختران جوان

و تعبير دختران جـوان از نقـش. كمك خواهد نمود بزرگسالي و در مقالة حاضر به دنبال نشان دادن تلقي هـا

 دربـاره نگـرش دختـران نيـز آشـكار سـاختنو زنانـه در بـين دختـران جـوان/ هنجارهاي رفتاري دخترانه 

هاي زنانگي ارزشدختران دربارة نگرش يج اين پژوهش نتا. هستيمهاي زنانگي ارزشو جنسيتيهاي كليشه

هاي طبقاتي آموز شهر تهران كه از خاستگاه را در طيفي از دختران دانشها ارزشاينازهاو اولويت بندي آن 

ميو مكاني متفاوتي انتخاب شده .دهد اند، نشان

 مباني نظري
مويعهويت اجتما با او را تعيين مي1قعيت اجتماعي كه فرد در گروه يا جامعة معيني دارد و متناسب كند

و نقش اجتماعي  جواني به عنوان يك ). 1378،گيدنز(رود معيني انتظار مي2اين موقعيت است كه از فرد رفتار

و. هاي معيني اسـت كند متضمن نقش موقعيت اجتماعي كه جوان خود را با آن تعريف مي  بـه عقيـدة بـارت

د) 2002(وايت  و موضع فرد وره جنس به طور چشمگير عامل برجستهدر طي اين اي است كه مفهوم خويش

و وايت(دهدمي در جهان اجتماعي را شكل  و ). 451: 2002،بارت برخي با تأكيـد بـر تغييـرات بيولـوژيكي

»داننـد تجربه جواني براي دختران را كامالً متأثر از مسئله جنـسي مـي«ظهور عالئم بلوغ جنسي در دختران 

و نقـش آن در كـسب هويـت كه شماري از مردم چنان). 129: 1376مور،( شناسـان بـا بررسـي ايـن دوران

مي) 1368بنگريد به الياد،(» مراسم آشناسازي«جنسيتي دختران در جوامع مختلف، از آن به عنوان  . برنـد نام

و تحول دختران در سنين بلوغ احتماالً پيچيده ر اسمن معتقد است، رشد هـاآن. وند رشد در انسان اسـت ترين

اُديپي، بر سر رقابت هاي ناشي از بازتاب كشمكش بايد با پيچيدگي  ها با مادر، هاي ناشي از آن كشمكش هاي

بهو عداوتي كه اين رقابت  مي ها ميان دو زن در عين حال بايـد خودشـان را در مقـام. آورد، كنار بيايند وجود

 نگاه كنيد به آستين به نقل از هود(» اي گذرا دوره«در واقع، دختري ). 145: 1378فرايدي،(يك زن بپذيرند 

و هريسون، .و آغاز فرايند نمايش زنانگي است) 1998ويليامز

ـ كـه رشد اوليه دختر بدون هيچ«به عقيدة چودرو ـ گـروه همـساالن گونه تضاد يا چالشي، در گروهـي

و چرا صورت گرفته  ميقر،عضويت در آن بدون چون و نقش او را در واقع سنِ. گيرد ار  دختر است كه جايگاه

و نه توانايي مشخص مي او كند و پيشرفت و هـم مـسئوليت ها برانگيـزو اين براي يك دختر هم يك امتيـاز

 
1 .Social Position 
2 .Social Role 
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در).25: 1974روزالدو،(» است گيـري بـه مقتـضاي سـن او، متـضمن شـكل موقعيتيلذا قرارگرفتن دختر

او نقش ـ بـه ويـژه در بررسي اين نقش.ستهايي مختص به ها، از يك سو توجه به روابط دختران با والدين

و نيز گروه دو  و همساالن نوع رابطه با مادرـ و از سوي ديگر عمل به هنجارهـايي ها ضروري استآن ستان

ميبراي دختران اين دورهكه در است .درس عادي به نظر

و چگونگي حضور در مقابـل همـساالن دخترا ميان از الزامات هنجاري در يكي ن توجه به قيافة ظاهري

و غيرهمجنس است مراقبت از بدن يكي از ابزارهـاي اساسـي اسـت كـه) 1378(گيدنز به عقيدة. همجنس

و در عـين حـال خـود نيـز از وراي شخص به كمك آن روايت معيني از هويت شخصي را محفوظ مـي  دارد

و داور  را).90: 1378گيـدنز،(گيردي ديگران قرار مي همين روايت در معرض تماشا يـك زن همـواره خـود

مياو تقريباً هميشه با پندار. كند وارسي مي  و از آغاز كودكي به او آموخته... شود ويژة خودش از خود همراه اند

گو او را اقناع كرده   در حـضور كـه چگونـه بـراي ايـن ... اي مستمر مورد بررسي قرار دهدنهاند تا خودش را به

اش از اهميـت زيـادي برخـوردار اسـت اين چگونگي حضور به عنوان موفقيتي در زنـدگي. مردان ظاهر شود

به). با اندكي تلخيص 110: 1998به نقل از بر، 1972برگر،( و نـوع پوشـيدن لبـاس شيوة لذا توجه دختران

و نشانه آرايش آن جك باستلو. اي جنسي در آنان استه هايي دربارة ماهيت گرايش ها موضوعي جزئي نيست

: نويسد دربارة گرايش دختران به آرايش مي

و روژگونـه مـي دختران در سن ويژه ـ دست به آزمون روژلب، پودر ـ گاهي بسيار جوان در. زننـد اي

مي بيشترين نمونه و مادر ريشه و تيز شدن رابطه با پدر آ ها، اين پديده يا از تند ن گيرد يا در پيونـد بـا

آن. است مي در همين حال، گويي  دختران به اين سبب لوازم ... پيش افتند خواهند از گروه سني خود ها

و همـوار كننـد آرايش را به كار مي آنچـه. برند كه با پيرتر نشان دادن خود با آرايش، راه خود را آسـان

وي خود را براي كوتـاه كـردن از رهگذر جادوي لوازم آرايش آنها آرز. خواهند بگويند روشن است آنها مي 

و به دست آوردن دلخواه و نوجواني ـ بيان مـي دورة كودكي ـ يعني بزرگسالي بـه(كننـد ترين چيز در دنيا
و واترز،   ). 140: 1381نقل از هنسن، ريد

شـود، يعني بزرگسالي درست در سني كه كشش جنسي در دختران آغاز مـي،ترين چيز گرايش به دلخواه

و دانستن مي نما رخ مي  و نيازي براي تجربه كردن و رابطه با جنس مخالف بـه نمـاد. شود ياند كشش جنسي

و آزادي دنياي بزرگسالي خواهد بود منتقل مي  و به اين ترتيب لوازم آرايش نشاني از توانايي لذا آرايـش. شود

و نيز نماياندن خود در سني كه از نظر اجتم ـ به ويژه ابزاري براي پنهان كردن نوجواني اعي مورد قبول است
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ـ مي در منشأ رقابتگاه اين گرايش در ميان دختران جوان. گردد در مورد رابطه با غيرهمجنس هاي جنـسي

ميهمواج .گردده با جنس مخالف نيز

شـوند دعوت مي2 به شكل عشقي كوچك1دختران به ورود در روابطي با پسران در قالب يار، در نوجواني

و رابطه،ن هر رابطة جديد به عنوان آخرين آنان با ديد  مي تك جفتي ،كرينگتـون( ورزند اي هميشگي اصرار

مؤيد آن است كه مهمترين) 1976(4و شارپه) 1983(3تحقيقات سارسبي).52: 1994، به نقل از لي 1986

و بـه ايـن منظـور هاي نوجواني مسئله براي دختران در سال   مجـذوب افكـار شان پيدا كردن يك مرد است،

و واالس،(»شوند عشق مي عاشقِ«، به بيان ديگر5شوند عاشقانه مي ومك.)41: 1376به نقل از آبوت رابي

هاي عاشـقانه را مفـري بافي كنند خيال» عصيان«كه مثل پسرها گاربر عقيده داشتند كه دخترها به جاي آن 

و واالس،(دهند براي خود قرار مي  ميب). 104: 1380آبوت و عاشقي شـكل اغـراق شـدةه نظر رسد عشق

. توان داليل متعددي براي آن درنظر گرفت كليشة زنانگي است كه مي

و،دربارة ايدئولوژي مجلة جكي) 1991(رابي طبق مطالعات مك  ماجراي عاشقانه، مشكالت، مد، زيبايي

ي كه تحت تأثير ايدئولوژي ايـن دختران. كنند موسيقي پاپ حدود حيطة زنانگي دختران جوان را مشخص مي

) 1983(فرگاسـن ). 1380استريناتي،(شوند مجله هستند به طرف يك دنياي شخصي عاطفي سوق داده مي

زن،7نامةزن، ويژه6زن(محتواي سه مجلة زنان و را واكاوي كـرد 1949- 1980در طول دورة)8 هفته نامة

م در بيست و مراقبت«از جمله. هاي تكراري را پيدا كرد وضوعسال اول مجالت اين دوره شماري از رسيدگي

ـ غلبـه بربدشا«،»خودياري«،»زن شاغل يك همسر بد است«،»حفظ شادابي خانواده«،»مرد خود از  و ن سي

 اين دوره تغييرات اجتمـاعي در محتـواي،سال بعد در مجالت بيست.»بودنبيشتر زيبا«،»دستيابي به كمال 

و تلفيق ازدواج با كار مزدبگيري انعكـاس يافتـه با موضوع ها در رابطه مجله هايي چون جلوگيري از حاملگي

و نقش هاي سنتي دربارة زنانگي، ارزش با اين حال، فرگاسن دريافت كه آرمان. بود هـاي زنـان اغلـب بـه ها

 
1 . Dating 
2 . Miniromance 
3 . Sarsby 
4 . Sharpe 

و بلوغ را در دختري نوجوان،هاي احساس هاي كتاني نخستين جلوه فيلم دختري با كفش.� و مـصايب مربـوط بـه آن را بـه نـشان داده عشق
.كشد تصوير مي

6 . Woman 
7 . Woman’s Own 
8 . Woman’s Weekly 
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و بعد از آن تدر ). 106: 1998بر،(اند همان شكل باقي مانده يجاً شـروع بـه كمـك لذا دختران از پنج سالگي

و بيشتر وقت كردن به مادرشان مي  مي نمايند مي[).55: 1974چودرو،(گذرانند شان را با آنها ]شـود لذا گفته

مي)28: 1974روزالدو،( است زن شده يك زن با پاگذاشتن جاي پاي مادرش شود نقش زنانهو از او خواسته

).287: 1372،بالو روش(اي كامل برعهده گيرد را به گونه

و نقش همان مي طور كه بررسي برخي هنجارها ) دختربـودگي(1دختريدهد، هاي جنسيتي دختران نشان

و نقش اجتماعي فعاليت موقعيتبه عنوان يك از اينروسـت كـه ايفـاي ايـن. كنـد هاي خود را اقتضا مـي ها

مي نقش كه ها توسط دختران چيزي به عنوان فرهنگ دخترانه را شكل بطور عام در اغلـبن فرهنگايدهد

اي است كه به عنوان هنجارهاي دخترانه هاي جنسيتي ويژه اين دوره متضمن نقش. شود دختران مشاهده مي 

به اين ترتيب دختران با عمل به اين هنجارها كه در فرهنگ رفتـاري آنـان وجـود دارد،. شوند بازشناسي مي 

هـاي هاي زنانگي، نقـش پژوهش با توجه به سه محور ارزش در اين. دهند بخشي از زنانگي خود را نشان مي 

و پايبندي به كليشه  هاي هاي جنسيتي، در پي پاسخ به اين پرسش هستيم كه فهم دختران از ارزش جنسيتي

و نگرش آنان از كليشه  هاي جنسيتي چگونه است؟ بر اين اساس، بر پاية سه محـور پيـشين زنانگي چيست؟

و نقـش در نمونة مورد مطالعه،  هـاي ضمن توصيف زنانگي در دختران جوان به برخي از هنجارهاي رفتـاري

.پردازيم جنسيتي آنان مي

 پژوهشروش
از هاي مناسب جهـت پاسـخگويي بـه سـؤاالت تحقيـق انتخاب نمونه اطمينان از برايدر اين پژوهش

شـود تـا پژوهـشگر از ايـن اريب سبب مـي گيري غير نمونه. استفاده شده است گيري تصادفي هدفمند نمونه

. ايم گيري تغييرات بيشينه نيز بهره برده از شيوة نمونه،عالوه بر اين. هاي تحقيق بيفزايد طريق بر اعتبار يافته 

بـر ايـن مبنـا. اين شيوه مستلزم انتخاب مواردي است كه دامنة تغييرات پديدة مورد مطالعـه را نـشان دهـد

 دخترهاي با رفتارهاي شـلوغ،هاي ورزشي نظير عضويت در تيم( خاص هاي انتخاب دختراني با برخي ويژگي 

حجـم نمونـه بـا شـيوة. نيز مورد توجه بـوده اسـت)و شيطنت آميز يا با تمايالت خرده فرهنگي ضد مدرسه

به. يابد، تعيين شده استميرگيري استمرا اي كه تا رسيدن به موارد زائد نمونه گيري يعني شيوه ايدئال نمونه 

هاي نيمه سازمان يافته، مصاحبة گروهيهوگو با دختران با انجام مصاحب ين ترتيب اطالعات حاصل از گفتا

پانزده مصاحبه فردي، هر مصاحبه بـا ميـانگين(و مصاحبة فردي)قه دقي 340 چهارنفري به مدت گروهپنج(

 
1 . Girlhood 
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و به مدت 38 هاي انجام شده به تفكيك حبه تعداد مصا1 جدول شمارة. بدست آمده است) دقيقه 570 دقيقه

و پاية تحصيل ميي مصاحبهمنطقه .دهد شوندگان را نشان

و پاية تحصيلييها مصاحبهتعداد:1جدول شمارة  شوندگان مصاحبهانجام شده به تفكيك منطقه
 نوع مصاحبه

 منطقه
 مقطع تحصيلي

 فردي)چهارنفري(گروهي
-1 اول
12 دوم  سه
2- سوم
3- اول
3- دوم دهياز
-1 سوم
1- اول
-1 دوم  نوزده
14 سوم

515- جمع

مي،هاي فرديهكنار مصاحب كاربرد مصاحبة گروهي در كنندگان شد تا با ايجاد تعامل ميان شركت سبب

و احساسات در مصاحبه، آن  ا. خود بيشتر ترغيـب شـوند ها در بيان عقايد ز دختـران عـالوه بـر ايـن، برخـي

و تمايل به شركت در مصاحبه داشتند داوطلبانه در نمونه توانـست از اين تمايل كه مـي. گيري مشاركت كرده

و نمونـه،در ايجاد رابطة صميمانه جهت پيشبرد مصاحبه مفيـد باشـد  در اسـتقبال شـده هـاي داوطلـب نيـز

م مشخصات مصاحبه2جدول شمارة. شدند گيري شركت داده نمونه و ميشوندگان صاحبهها .دهد را نشان

مي مصاحبه و تحليـل قـرار داد توان از ديدگاه ها را و براي مقاصـد متفـاوت مـورد تجزيـه . هاي مختلف

و همكاران همان مي) 1382(طور كه گال و متذكر و تحليـل نوظهـور شوند، در پژوهش كيفي روش تجزيـه

ت. الساعه است خلق و تحليل اطالعات استفاده شده است نيز از اين روشي كه در اين پژوهش به منظور جزيه

در در اين. امر مستثني نيست  نظر گرفتن پيوستگي دروني يعنـي طـرح اطالعـات بـه جا سعي نموديم ضمن

و شيوه و نيز پيوستگي بيروني يعني رعايت تناسب ميان مباحـث طـرح شـده اي كه يكديگر را نقض ننمايند

.هاي انجام شده بپردازيم هاي حاصل از مصاحبه وهش، به توصيفي از دادهچارچوب نظري ارائه شده در پژ
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و مصاحبه مشخصات مصاحبه:2جدول شمارة  شوندگان ها
 مدت مصاحبهسن پاية تحصيلي نوع مصاحبه رديف

 دقيقه35 16 دوم فردي1
 دقيقه20 16 دوم فردي2
 دقيقه35 16 دوم فردي3
 دقيقه30 15 اول فردي4
 دقيقه20 16 اول فردي5
 دقيقه25 15 اول فردي6
 دقيقه25 17 سوم فردي7
 دقيقه30 17 سوم فردي8
 دقيقه30 18 سوم فردي9
 دقيقه30 17 سوم فردي 10
 دقيقه40 16 دوم فردي 11
 دقيقه25 17 سوم فردي 12
 دقيقه30 16 دوم فردي 13
 دقيقه45 18 سوم فردي 14
 دقيقه35 17 سوم فردي 15
 دقيقه90 17 اول گروهي 16
 دقيقه110 17 سوم گروهي 17
 دقيقه85 16 دوم گروهي 18
 دقيقه115 17 سوم گروهي 19
 دقيقه65 16 دوم گروهي 20
 دقيقه910--- جمع

هاي ضبط شده پس از تبديل به متن نوشتاري چندين مرتبه مـرور جهت دستيابي به اين منظور مصاحبه

و ضـمنيو به شيوة تحليل مضمون، داللتهشد ا در نظـرات هـاي صـريح زدختـران بـر مبنـاي هـر يـك

1ها به شيوة اثبات از طريق مثال هاي حاصل از مصاحبهو درنهايت يافته استخراج گرديد مورد نظر محورهاي

و مصاديق هر يك از مضمون ازها توصيف شده ارائـه) 1381ي،فـ(» تعامالت اجتمـاعي«به عنوان اشكالي

 
1 . Verification by Example 
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و برداشت سعي داشتيم ديدگاه هايي از متن مصاحبه، بخشبه اين ترتيب با ذكر. گرديد هاي منحـصر بـه ها

. را در رابطه با محورهاي مورد نظر حفظ نماييمنادخترفرد هر يك از 

ها يافته
پايبنـدي بـهو يتيهاي جنس هاي زنانگي، نقش محور عمده از جمله ارزش سه در اين پژوهش بر مبناي

و جنسيتي دارا هستند كليشه ، نظير هاي جنسيتي به چگونگي مواجهة دختران با موقعيتي كه به لحاظ جنسي

و برداشـت گيري نسبت به غيرهمجنس، نگرش رفتارهاي نقش جنسيتي، خود ابرازي جنسيتي، جهت هـاي ها

و همساالن  و نشان مي شان دختران دربارة دوستان و برداشت نگرش چگونهكهم دهي پرداخته هاي دختران ها

و ذهنيت  مي جوان دربارة محورهاي يادشده به واسطة تقابل ميان فرهنگ دختران جـوان بـه. شود شان ايجاد

ن شيوه و هويت جنسيتيعالوه بر توصيف شانيالي گفت وگوها اخودآگاه، در البهاي  خود، به مفهوم سـازي

 را كـه بـه نظـر ايـن پـژوهش هاي جا بخشي از يافته در اين. اند نيز پرداخته هاي زنانگي اولويت بندي ارزش

و تجارب دختران مورد مطالعه در كليت آن باشد، ارائه خواهيم كردرسد مي . توصيف كنندة ذهنيت

 هاي زنانگي ارزش
و رفتاري مـورد توجـه قرار ادراك دختران از ارزش در بعـد. گرفتـه اسـت هاي زنانگي در دو بعد شناختي

و صـفات اخالقـي زن، ارزش شناختي، دختران با طرح بايد  و نبايدها دربارة شخـصيت در ها هـاي زنـانگي را

ايـن. نماينـد بـازگو مـي ...و» فـداكار«،»حامي«،»غمخوار«،»حافظ خانواده«،»مداراجو«: صفاتي از جمله 

د كـه از طريـق فراينـدنـكن را القـاء مـي اي از زنـان ها در نظر دختران دبيرستاني همان تصوير كليشه ارزش

مي ها در پاسخ به اين سؤال كه كدام يك از نقشآن. پذيري كسب شده است جامعه دانند هاي زن را ارزشمند

ميآل ايدهو از نظر آنان نقش  :گويند يك زن چيست؟

و بعد مادر. تو زندگي هيچي رو از همسرش پنهان نكنه:1شقايق .يبه نظر من همسري مهمه

و بعد مادر. زني كه ايمان داشته باشه: سمانه .اول بايد همسر خوبي باشه ... 

و پاكدامن باشه: مريم .مادري نقش مهميه. فداكار

.به نظر من نقش مادري مهمه. شوهرش ازش راضي باشه: رويا

.شوندگان از اسامي مستعار استفاده شده است به منظور جلب اعتماد مصاحبه.1
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و مـستقل از موقعيـت هاي زنانگي را نه به صورت ارزش دختران ابعاد شناختي ارزش ، هاي ذاتـي زنـان

و ديگران مورد توجه قرار مي ـ تا حدي اغراق آميزــ. دهند بلكه در ارتباط با نقش زن در قبال خانواده سپيده

مي دربارة ارزش : گويد هاي زنانگي

و شـوهرش باشـه مـردا. يـه زن فـداكارتر از يـه مـردِ. يه زن واقعي كه ازدواج كرده، بايد به فكر بچـه

مي. كنن تونن محبتشون رو ابراز نمي . خوره يه زن نبايد به خونواده خيانت كنه، چون خونواده بيشتر لطمه

زن. اي باشـه اگه پدرم بره زني بگيره شايد اينقدر ناراحت نشم كه مادرم با مرد ديگه چـون اگـه پـدرم بـا

. مهمهكه مادرم برام الگوِ اين مسئله برام براي اين. خوره اي باشه اونقدر به خونواده لطمه نمي ديگه
از. هاي جنسيتي است بعد رفتاري، معيار قضاوت اخالقي دختران پيرامون نقش ادراك دختران دبيرستاني

برييتكار جنس زنانگي، دربارة تقسيم  . اسـت» مـادري«و» همسري«هاي اي از نقش تصويري كليشه مبتني

ـ هاي جنسيتي در دختر دهد، كه نقطه نظرات دربارة ارزش اين نكته نشان مي ان وابسته به خصوصيات رواني

و متكي بر گزاره  و داوري است جسمي جنس زن هـاي تعريفي كـه دختـران از ارزش. هاي مبتني بر قضاوت

چـرا كـه او را بيـشتر در رابطـه بـا. است» ديگري«كنندة مفهوم زن در معناي دهند، تداعي زنانگي ارائه مي 

مي نقش نظ. نمايند هايش در خانواده تعريف ، اسـت تلقـي شـده اساسي،ر اين دختران مادري در نقش زنانهاز

مي»1حكم مادري«كه وضعيت چنان .شودو برساخته بودن آن توسط جامعه فراموش

آن از ميان دختراني كه دربارة ارزش آن هاي زنانگي با در ها مصاحبه شد، تنهـا تعـدادي از هـا زنـانگي را

وف«اي تعريفي غير از تعاريف كليشه  و شوهر زن و خانه«،»ادار به زندگي داشتن مديريت«،»دار بودن كدبانو

و پاكدامن«،»خوب در خانه  و احـساسي بـودن«و» تربيت كنندة فرزندان«،»زن متين مـد نظـر» عـاطفي

و  ب رزشاداشته گـري بـه عنـوان كـنشواوتوسـط اجتمـاعي هاي موقعيتكسبههاي زنانگي را منتسب

. اند مستقل درنظر گرفته

و بـا مردهـا فرقـي نداشـته : سهيال و تحصيالت باال داشته باشـه زني كه در اجتماع حضور داشته باشه

.باشه

اگـه مـادرِ يـا اگـر شـغلي داره. اش را خوب انجام بـده زن واقعي زنيه كه در هر جايگاهي وظيفه : طناز

و مسئوليت  و بچه توجه نكنه. پذير محكم باشه ا. فقط به همسر دار كـه خانـه نه اين. رزشمندترهزن شاغل

 
1.Motherhood Mandate 206: 1384بنگريد به هايد،( اين مفهوم از روسو است.(
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و فقط آشپزي كنه، من اين زن رو دوس زن بايد هم شغلي داشته باشه، هم اسـتقالل مـالي. ندارمتباشه

.داشته باشه
هـاي زنـانگي پـا كه برخي دختران تا حدي از تصورات قـالبي دربـارة ارزش رسد با وجود اين به نظر مي

و به نقش  ا فراتر گذاشته ميهايي غير و همسري توجه و همـسازي كنند، با اينز مادري حال به ايجاد تعـادل

مي ميان نقش  و عمومي تأكيد و گو با اين دختران دربارة ارزش. نمايند هاي زن درحوزة خصوصي هـاي گفت

مي هاي كليشه زنانگي، تصويري از نقش  و نشان در اي زنانگي را تداعي كرده دهـد بـا وجـود تحـوالتي كـه

ا  و نقش هاي سنتي دربارة ارزش جتماعي صورت گرفته است، آرمان عرصة كمتـر دسـتخوش هاي زنـانگي ها

و متفاوت رغم علي. اند تحول شده  و هـاي شـيوه ارائـهدردختران اظهارات متنوع هـاي ارزشطـرح زنـانگي

مي زنانگي، تصوير برجسته  همهاي زنانگي توان از گرايش دختران به ارزش اي كه مـان تـصوير طـرح نمـود،

.است» مادر نمونه«و» همسر خوب«رايج مبتني بر تصورات قالبي 

 هاي جنسيتي نقش

بـا ورود بـه دورة. در دختران جوان گرايش به همساالن همجـنس اسـت1هاي رفتار نقش يكي از جنبه

و اولويت  و جواني دوستي براي دختران معناي جديدي پيدا كرده هم نوجواني بازي يا هاي ديگري غير از يك

مي كالسي را براي آنان جلوه هم دوآن. سازد گر ستي با همساالن خـود صـحبت ها با انتظارات مختلفي دربارة

دورو«شان صـفاتي از جملـه هاي خود انتظار دارند دوستان همجنسو با تأكيد بر عواطف در دوستي كنند مي

. را داشته باشند...و» مغرور نبودن«،»شنوندة خوبي بودن«،»رازداري«،»صداقت«،»مهرباني«،»نبودن

و ويژگي به نظر مي در رسد برشمردن اين صفات ها از سـوي دختـران بـراي ورود بـه حلقـة صـميميت

مي دوستي يكـي از ايـن انتظـارات. هـاي خـود دارنـد شود كه دختران در دوستي ها بيشتر به توقعاتي مربوط

و ياريگري از سوي دوستان است  در.صميمي بودن و صـميمانه  دختران بر اهميـت داشـتن روابـط عـاطفي

مي دوستي و كنند، زيرا وجود روابط صميمانه را زمينه هاي خود تأكيد اي براي برقراري روابط عميق شخـصي

دل افشاگري و و گوش فرادادن به درد از. داننـد هاي يكديگر مـي هاي عاطفي راحلـه، دربـارة انتظـاراتي كـه

ميدوستان صميمي خود  :گويد دارد،

1 . Role Behavior 
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و رابطه و پاكي . ايـم هايي كه با هم داريم، كمتر به فكر سوءاستفاده از همديگـه تو اين سن مهربوني

و حرف آدم رو بفهمن، حرف آدم رو بشنون، شنوندة خوبي باشن راستگو بـودن. دخترايي كه منطقي باشن

و مهربون باشه، اما گاهي اوقات  .خوره اعتماد زياد به درد نميدوستم برام مهمه، بدبين نباشه
و پيلو طور كه نتايج پژوهش همان وگو، دختران مايل به تأكيد بر گفتدادنيز نشان) 1982(هاي كالدول

رسـد يكـي از داليـل بـه نظـر مـي ). 1384بنگريد به هايد،(هاي خود هستندو مشاركت عاطفي در دوستي 

ا وابستگي دختران به دوستان صميمي بهره  و رازداري آنـان در افـشاگري منـدي وز صـداقت هـاي عـاطفي

و ياري، الگوهاي دوستي در ميان دختران كاركردهاي ديگري. شان باشد احساسي عالوه بر كاركرد صميميت

هايي است كه به طور عام مطلـوب تلقـي از جمله كسب موقعيت بواسطة داشتن دوستاني با ويژگي؛نيز دارد 

مي. شوند مي  هستن، مثالً اگه دختري خوشگل يا پولدار باشـه،تيلي از دخترا ظاهراً با هم دوسخ: گويد طناز

و به خاطر خودش نيس باهاش مي .تگردن

به اين ترتيب داشتن فردي خاص به عنوان دوست، فرصتي براي كسب موقعيت در ميـان همـساالن را

هـاي مختلـف از وجـودج پـژوهش داشـت، هرچنـد نتـاي اظهـار تـوان لذا مـي. سازد براي دختران فراهم مي 

مي دوستي و عميق در ميان دختران گزارش و فـي(كند هاي صميمانه و 1378وش، بنگريـد بـه گولومبـوك

و دلبستگي)1384هايد، هاي عاطفي در ميان دختـران چنـدان مـانعي، اما الگوي دوستي مبتني بر صميميت

آ  و تظاهر به رفتارهاي صميمانه را در بين طبـق گفـت وگوهـايي كـه بـا. نمايد ها فراهم نمينبراي رقابت

و رقابـت بـر شان داشتيم، اكثر آنان به وجود تظاهر در دوستي دختران دربارة كيفيت رابطه آنان با دوستان  هـا

 برخـي احتماالً يكـي از داليلـي كـه نتـايج ايـن پـژوهش را بـا نتـايج. سر موضوعات مختلف اشاره داشتند 

هـايي اسـت كـه همـساالن همجـنس را در مقابـل سـازد، وجـود زمينـه مـي ديگـر متفـاوتياهـ پژوهش

مي. دهد شان قرارمي غيرهمجنسان و پسران در كنار يكديگر در فضاي مدرسه زيرا به نظر رسد وجود دختران

شـان، سـبب تحكـيم هايي از دوستان همجنس به عنوان رقبايي براي غيرهمجنسان گيري گروه باعث شكل 

و قرارگرفتن آنان در وضعيت ها در ميان دوستي هاي مشابه، صميميت بيـشتري را بـراي آنـان بـه آنان شده

مي. همراه دارد  آن شرايطي كه به نظر ، در كيفيـت دوسـتي ميـان در نمونة مورد مطالعـة مـا رسد عدم وجود

و مقايـسه. همساالن همجنس تأثيري نخواهد داشت ي كـها شهرزاد، دربارة كيفيت دوستي در ميان دختران

و پسران به عمل مي مي خود دربارة نوع دوستي دختران :گويد آورد،
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و محكـمتدخترا به خاطر حسودي ذاتي دوسـ. پسرا تو دوستياشون بهتر هستن، دخترا بدترن ي طـوالني

و هم چشمي باعث شده دوستياي جالبي نداشته باشـن، امـا پـسرا ايـن و بـا ندارن، چشم طـوري نيـستن

مي مي هستن اما صميمي دخترا صمي. معرفتن مـن زنـي نديـدم حـسود. شـه ترين هم از حسودي ديوونه

پـسراشون، سـر لبـاس بـا هـمتسـر دوسـ. پسرا با هم رقابت دارن اما تو دخترا اسمش حسوديه. نباشه

.كنن حسودي مي
و ويژگي و آرايش تـرين هاي دوست غيـرهمجنس از عمـده موضوعات مختلف از جمله ظاهر، نوع لباس

و هايي است كه دختران را در موقعيت مقايسه با دوستان خود، حتي صـميمي سوژه تـرين دوسـتان قـرار داده

مي منشأ رفتار رقابت  و نمره نيز از ديگر سوژه. شود آميز ميان آنان هاي ايجاد كنندة فضاي رقابت بر سر درس

آميـز هاي رفتار رقابـتن زمينه اما طبق اظهارات دختران بيشتري. آميز در ميان همساالن صميمي است رقابت

و نوع آرايش( هاي ظاهري دربارة ويژگي  و هيكـل،(هـاي دوسـتان غيـرهمجنسو مشخـصه) لباس ظـاهر

و تحصيالت ماشين، هدايايي كه از طرف او دريافت مي  اشاره) 1983(علي رغم اين كه سارسبي. است) شود

و دوست پسر براي دختران جوان،كند مي 1طبقه كـارگر بـيش از طبقـه متوسـط اهميـت دارد توجه به ظاهر

و گاربر،مك( آن) 104: 1975رابي دهـد، هاي تحقيق حاضر نـشان مـي جا كه نتايج حاصل از مصاحبه اما تا

ـ اقتصادي در ميان همه دختران جوان تقريباً به يك شـكل رفتارهاي رقابت آميز صرفنظر از پايگاه اجتماعي

. وجود دارد

مي هاي رقابت كه انگيزه رغم اين علي تواند دليلي براي توجيه رفتارهاي نقش جنسيتي در زمينة توجه آميز

و نوع آرايش باشد،  و لباس و اجتمـاعي گونـاگوني«به ظاهر به عقيدة گانتز عوامل روانشناسانه، زيباشناسانه

و مد ساخته است  كـه تلقـي چنان).61: 1384به نقل از پورغالم آراني، 1995گانتز،(» زنان را مجذوب لباس

و كشش دختران در استفاده از لوازم آرايش توسط همساالنشان گاه ناشي از عوامل زيباشناسانه از  جمله، ميل

و زيبايي يا ناشي از عوامل روان  از دروني دختران براي داشتن جذابيت هاي بيني جمله، جبران خودكم شناسانه

و گوهاي دختـران در ايـن بـاره مؤيـد بخشي از گفت. شود عنوان مي شخصيتي يا باال بردن اعتماد به نفس، 

.همين نظر است

.كه بعضي دوس دارن نگاشون كنن، برا اينآرايش يه نياز: شايسته

و لباس.1 رق توجه به ظاهر از ابتو رفتارهاي به خـوبي بـه تـصوير The Hot Chickبا عنوان Tom Bradyآميز دختران جوان، در فيلمي
.كشيده شده است
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و اعتماد به نفسشان باال بره كه خوشگل برا اين : سهيال كـه بگـن بـزرگ البته بعضي بـرا ايـن. تر بشن

و مي مت شدن شدشه به عنوان يه دختر .وجه حضورشون

و برا اين : مهشيد از كـه خـواهي نـشوي رسـوا همرنـگ جماعـت شـو، بـرا ايـن به خاطر جلب توجه كـه

.دوستاش كم نياره
و غيرهمجنس به كيفيت رابطه دختران بـا در برخي نمونه ها چگونگي حضور در مقابل دوستان همجنس

سر. جويانه يا پيوندي با والدين نيز مربوط است ويژه روابط تالفيخانواده، به  به اين صورت كه دختران گاه از

و تيزي روابط  آن تندي و مخالفت با ها درنظـر شان با والدين، استفاده از لوازم آرايش را ابزاري براي سركشي

و به ويـژه مـادر آموختـه اي موارد اين رفتار تحت تأثير هنجارهاي خانواده در پاره. گيرند مي از سوي والدين،

و همانندسازي با آنان نيز مربوط اسـت. شود مي شـقايق، دربـارة. اين پديده به تأثير رفتار همساالن صميمي

و تأثير همساالن بر آن مي :گويد انگيزة دختران در گرايش به استفاده از لوازم آرايش

م هر كس ديدي داره، من فكر مي كـنم هـر كـس كنن بزرگ شدن، اما من فكـر مـييكنم بعضيا فكر

ميت داره بايد درستخودش را هر طور كه دوس   پـسرش يـا دوسـشتبينه دوسـ بكنه، اما االن هر كسي

 پـسرتخيلي براي جلب توجه، يك سري كمبود دارن، كمبوداي روحي، اونايي كه دوس. دارنتچطوري دوس

كـنن، كه مثل دوستاشون بشن آرايش مـي حتي برا اين. وديتهدارن به خاطر كمبود محبتِ يا به خاطر محد

ميتدر واقع الگو گرفتن، وقتي ما كسي رو دوس  خوايم مثل اون بشيم، درواقع بعضي وقتا دوستا داريم

.ذارن تأثير مي
گـر ايـن گيري هويت توسط دختـران، تـداعي ديگران نسبت به خود در شكل نقطه نظر اهميت توجه به

ك  . تـر اسـت شخصي است در حالي كـه در دختـران وسـيع گيري هويت در پسران درون شكل«هعقيده است

و هم بعد بين يعني هم بعد درون به اين معني كه، دختـران نـسبت).84: 2001جيمز،(شخصي دارد شخصي

مي به اين  بـراي محملـي بدن بـه مثابـة بنابراين. ند، بسيار حساس هستندكنكه چگونه در نظر ديگران جلوه

و فرهنگـي آن بـين دختـران جـوان بـا باعث مي هويت،  شود تا همواره تجربة زنانگي در مفهـوم اجتمـاعي

و پوشش بروز كند   در واقـع، اسـتفاده از لـوازم آرايـش بـه.مجذوب شدن از طريق خودآرايي، توجه به لباس

و زيبايي به عنوان نمادي براي ورود بـه بزرگـسا و پـذيرش از سـوي افـراد منظور برخورداري از جذابيت لي
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ها در اين پژوهش مرز سني براي استفاده از لـوازم كه برخي از نمونه رغم اين علي. شود غيرهمجنس تلقي مي

كهها، اما آن1گيرند آرايش در نظر مي مياعتقاد دارند . پردازند دختران از سن نوجواني به آزمون اين لوازم

و مورد توجه قرا هـاي نقـشي در دختـران رگرفتن از سوي او يكي ديگر از ويژگـي داشتن همتاي جنسي

مي. جوان است  سپيده، در پاسخ بـه. نمودند اغلب دختران به مورد توجه قرارگرفتن توسط پسران اظهار تمايل

مي»آيا براي او مهم است پسري به او توجه كند؟«اين سؤال كه  :گويد،

طو. براي من مهمه. بله مهمه هر چقـدر هـم بگـن. ري نباشه بايد به خودش شك كنه اگه دختري اين

مي، ولي باز از اين2طرف جوادِ .ياد كه پسري بهش توجه كنه خوشش
كننـد، برخـي آن را جـزء با وجود اين، دختران در توجيه ويژگي نقشي مذكور داليل متعـددي ذكـر مـي

و عقيده دارند همة دخترها از مورد توجه قرا  شـان رگرفتن توسـط غيرهمجنـسان طبيعت جنس مؤنث دانسته

و اهميتي بـه آن نمـي. كنند احساس رضايت مي  و گذرا دانسته . دهنـد برخي نيز آن را مقتضاي سني دختران

در. ندارند به پذيرفته شدن از سوي پسران توجهي چندان اين دسته اين دختران كه بعضاً عقيده داشتند هنوز

ت به خودشان پاسخ مثبتي بدهند به شدت به اين موضوع پايبنـد سني نيستند كه به اظهار تمايل پسرها نسب 

و شماري از دختران نيز كه توجه پـسرها. هدف ازدواج باشدبا بودند كه اين اظهار تمايل بايد با عالقة واقعي

مي نسبت به خود را بي  مي معني و ماننـد كردند كه در رفتارشـان گـرايش دانستند، اظهار هـاي پـسرانه دارنـد

را. كنند، لذا نيازي به جلب توجه براي جذب پسران به سوي خود ندارند ها رفتار مي پسر سهيال، كـه دخترهـا

ميمي» احساساتي«و» لوس« ت داند، بيان و رفتاركند دامايل به انجام كارهاي پسرانه ميرد پسرانه :گويد، او

ب گـه چـرا موهـاش كنـه مـثالً مـي تا حاال درموردش فكر نكردم، چون كسي بهم توجهي نكرده، اگه هم

 دختـرا رفتـارلِاي ندارم پسري به من توجه كنه، با اونـا مثـ عالقه. زنم اينطوريه، چون موهامو پسرونه مي 

.كنم فرقي برام نداره مي
ــا و عــاطفي ب ــط دوســتانه ــراري رواب ــه برق ــسبت ب ــاوت ن در واقــع دخترهــاي جــوان دو نگــرش متف

و عـادي ها به عنوان دوستين جوان به اين دوستي اغلب دخترا. شان دارند غيرهمجنسان  بـه،هاي صـميمانه

ـ كـه تنهـا دور از گرايش و برقـراري ايـن نـوع از دوسـتي را هاي جنسي ميان دو غيرهمجنس توجه داشته

 
مي.1 و رفتار دختران ديده اي موارد، بعضي از دختران كه عقيده داشتند آرايش خوب نيست مثالً در پاره.شد البته در اين مورد تناقضاتي در گفتار

آ  ميو استفاده از لوازم و رفتن به دانشگاه مي رايش را موكول به پايان دبيرستان شد قبل از تعطيل شدن دبيرسـتان، پنهـاني مـشغول كردند، ديده
.استفاده از وسايل آرايش بودند

.كند منظور اين است كه ناشيانه برخورد مي.2



و تابستان،1، شماره5ش زنان، دورة پژوه 74  1386 بهار

و به دور از هرگونه نزديكي جسماني يا دلبـستگي و صميمانه ـ دربرگيرندة روابط عاطفي هـاي خيـالي باشـد

. نيـست» خوب«نگرش دوم مربوط به دختراني است كه عقيده دارند دوستي با غيرهمجنس. ايندنم تأييد مي 

مي آن  داشـتن عـشقي يعنـي،اي مـشخص از ايـن دوسـتي تصور آينده يكي. زنند ها به دو دليل از آن سرباز

ازدواج كه چون دختران خود را در موقعيـت سـني مناسـبي بـراي است ازدواجو منتهي شدن آن به رمانتيك

، هراس از دست دادن. شوند دانند با آن مواجه نمي نمي بـر هم تـا حـدودي البته اين دليل. استو دليل دوم

مي. مبتني استدربارة دوستي با غيرهمجنس قبل پيش زمينة فكري  به نظر من تو اين سن جز: گويد ماندانا

مياما اگه بخوام ازدواج كنم دوس. اي نيس آشفتگي ذهني چيز ديگه .شمت

 ماهيت گرايش جنسي در دختران جوان داشتن دوست غيرهمجنس را بـراي آنهـا امـري طبيعـي اگرچه

مي مي و اعتباري محسوب . شـود سازد، اما نداشتن رابطة جنسي براي دختران از اهميت بااليي برخوردار بوده

ن اعتبـار كنـار گذاشـته كه طبق اظهارت برخي از دختران دوستي با غيرهمجنس بـه منظـور حفـظ ايـ چنان

درواقع گرايش جنسي دختران با توجه به پيامـدهاي منفـي از دسـت رفـتن ايـن اعتبـار، از جملـه.1شود مي

و بدگويي دختران دربارة يكديگر كنترل مي  طور كه كوهن، نيز اشـاره لذا همان. شود سرزنش از سوي خانواده

 باريك واقع شده در حد فاصـل بـين جـذابيت جنـسي مسئلة دختران اين است كه بايد در محدودة«كند، مي

و كنترل دسترسي ديگران به بدن بي براي انجام ازدواج موفق و از دسـت دادن جايگـاه شان كه ماية آبرويـي

54ـ55: 1384آرانـي، به نقل از پورغالم1995كوهن،(» شود، حركت كنند ارزشمند خود در بازار ازدواج مي

و تغي دختران را در مواجهه بـا جـنس مخـالف دچـار نـوعي برخي احتماالً همين عامل).يربا اندكي تلخيص

و بازتاب آن را مي  . توان به شكل عدم تمايل به برقراري ارتباط دوستانه با غيرهمجنس دانست هراس ساخته

ان در دختـر. شـود اين نگرش با برداشتي كه دختران از طرز تلقي پسران دربارة خود داشتند نيـز تقويـت مـي

مي خالل گفت  و طرح دوستي وگوهاي خود اشاره  دخترهـا بـا آنهـا كنند، تنها دليل گرايش پسرها به دخترها

از» برقراري رابطة جنسي« شايد بتوان گفت اين خود دليل ديگري براي. است» لذت جنسي«و برخورداري

 كـه نيـز نـشان داده اسـت) 1986( سـوليس نتايج تحقيقات. هراس از برقراري رابطة دوستي با پسرها است 

در. كننـد بندوبار به آنـان، كنتـرل مـي پسران چگونه دختران را در حوزة عمومي با تهديد به زدن برچسب بي

مي.1 اند كه دوست درصد اظهار كرده2/47دهد تهران نشان مي آموز مقطع متوسطة شهر نتايج پژوهش در ميان دختران دانش شود، خاطرنشان
و ميرزايي ). 1385قاراخاني،(غيرهمجنس دارند  در مورد پسران دانـش آمـوز مقطـع متوسـطة شـهر) 1384(عالوه بر اين نتايج پژوهش ذكايي

.غيرهمجنس هستند درصد از پسرها نيز داراي دوست9/45تهران نيز حاكي از آن است كه 
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و چـه مورد پسران، خوشگذراني را الزمه جواني مي دانند ولي سرزدن رفتاري از دختران موجب سرزنش است

.انجامدميآميزي به آنان هاي توهين بسا به زدن برچسب

 هاي جنسيتي پايبندي به كليشه

پـسرها خـشن«هاي ميان دو جنس از جمله هاي جنسيتي پيرامون تفاوت نظر دختران دربارة كليشه نقطه

. باشـد مـي ...و» مهربان هـستند«،»احساساتي هستند«و دخترها ...» پذيري دارند روحية ريسك«،»هستند

ـ رواني ميان دوجنس به ويژگي بيشتر معطوفها اين تفاوت و روحي كـه برشـمردن چنان. استهاي جسمي

و عمومي با ويژگي ها، تقسيم اين تفاوت  هاي منحصر به هريك از آن دو را توجيه بندي ميان حوزة خصوصي

و تفاوت در فرصت  و محدوديت نموده ،در يـك مـصاحبة گروهـي. دهـد هاي اجتماعي را نيز پوشـش مـي ها

:گويند دخترها مي

و پسر تفاوت هست : هراز و هم روحي. بين دختر گـن پـسرا چون مـي. ياد از پسرا خوشم نمي. هم جسمي

اما به نظر من تفاوت بين اونها زياد نيست، خانوما. باالتر هستن، در اين مورد هميشه با پدرم جنگ دارم 

. برتر هستن

جس. تفاوت خيلي وجود داره : پوپك و هم و اجتماعي و روحيهم از نظر شغلي خيلي شغال برا ما خوب. مي

.نيست

.تونه از خونه دور باشه مثل كار روي كشتي، خانوم نمي: زهرا

و دختـرا نمـيمي. تفاوت به لحاظ جنسي، تفاوت فقط در همينه : آسيه تـونن كـار گن پسرا بيشتر زور دارن

مي. سخت بكنن .كنن پسرا تا ديروقت بيرون هستن اما به دخترا شك

ما از نظر جسمي متفاوت نيستيم، تـوي. تونن كارايي رو بكنن جامعه عرف شده كه خانوما نميتو: زهرا

.گن جامعه اينطوري مي

مي. به نظر من تفاوت فقط توي شغله : مريم به دخترا بيشتر گير. ذارن، اما نبايد اهميت داد مردم تفاوت

مي مي .كنن دن ولي پسرا كاراي بدتري
گ به ميفتطور كلي از خالل هـاي جنـسيتي را در سـه گـروه توان نگرش آنان به كليـشه وگو با دختران

و ايـن تفـاوت،گروه اول: بندي نمود دسته و مرد تفاوت وجود دارد هـاي هـا بـه ويژگـي عقيده دارند بين زن

ـ فرهنگي  و اجتماعي از نگرش اين دختران دربارة تفاوت. استمربوطجسمي، رواني  هاي جنسيتي برخاسته

با بودههاي رايج در جامعه كليشه هـاي بيولوژيـك ريشه در ويژگيو شده است پذيري دروني فرايند جامعهو
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و مرد دارد مي كه زن و مردان را در نظر اين دختران ضروري جلوه از نظـر. دهد مرزهاي جنسيتي ميان زنان

و مردان، مردانه  هاي ميـان ختران نظرات خود را دربارة تفاوتد. اين دختران، زنان بايد بيشتر زنانه رفتار كنند

مي دوجنس اين :كنند گونه بيان

و چل كالغ، حسادت. غيبت كردن مختص زناست: شقايق .يه كالغ

.بشينن آشپزي كنن بهتره.تكارايي هست كه در توان زن نيس: سمانه

و سفره بعضي كارا برا مرد زشته مثل خونه: مريم .آرايي داري

و مرد فرق مي ساختمان: رويا و نمي. كنه بدن زن من مهندسي مكانيـك. تونه قضاوت بكنه زن احساسيه

و پرسـتاري زنونـست، يـا آمـوزش خـانواده،.و رياضي رو برا خانوما قبول ندارم  كارايي مثـل روانـشناسي

.تره تزئينات خونه برا خانوم واجب
وي دختران،گروه دوم و مرد و ايـن تفـاوت كه عقيده دارند تفاوتي ميان زن اي هـا برسـاخته جـود نـدارد،

و ويژگي. اجتماعي است و مرد برمي اين عده صفات آن هايي را براي زن و آنان شمارند كه گريزي از ها نبوده

مي را ملزم به پذيرش اين تفاوت  آن،و گروه سوم. سازد ها دو دختراني هستند كـه در بـاور هـا تفـاوتي ميـان

آنجنس وجود ندار و به دليل وجود تصورات قالبي درباره ها تفاوت د، اما دو تفاوت هايي را برشمرده هاي ميان

مي جنس بين اين  و. شوند دو تمايز قائل و مرد از سوي اين دختران در واقع طرح عدم وجود تفاوت ميان زن

و مردان توسط آنان نمودي از دوگانگي در بـاور نيز برشمردن تفاوت  آنـان نـسبت بـه هاي جنسي ميان زنان

مي. هاي جنسيتي است كليشه هاي جنـسيتي رسد اين تعارض خود ناشي از برجستگي تأثير كليشه اما به نظر

مي. دهي به باور آنان است در جهت :گويد مونا

هـر. اما در جامعه به خاطر اين زياده كـه ايـن تفاوتـا را گذاشـتن. من خودم اعتقادي به اين تفاوتا ندارم

و كار البته خانوما نشون. البته يه سري تفاوتا الزمه. سري تفاوت هست جاي دنيا يه  مثالً تفاوت در رشته

. ولي يه سري تفاوتا هست كـه الزمـه مثـل سـاعت برگـشت بـه خونـه. مورد موفق بودن دادن كه در اين 

اي. گن دختر هشتِ شب بايد خونه باشه، پسر اگه تا دهِ شب بيرون باشه اشكال نداره مي ن الزمه، به خوب

بي. گرده شرايط جامعه برمي .معنيه اگه بخوايم شرايط جامعه رو درنظر نگيريم، تفاوت
مي جهت آن گيري مبتني بر تصورات قالبي دربارة دو جنس در گفت وگوهاي دختران نشان هـا بـه دهد،

نا شدت تحت تأثير تصورات قالبي دربارة تفاوت  و به طور خودآگـاه بـه شـرايط هاي ميان دو جنس قرارداشته

آن. اند ساختاري موجود تن داده  و برچـسب ها را به پذيرش برخي محدوديت اين شرايط هـاي هاي اجتمـاعي
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لذا آنان با هر ويژگي منحصر به فردي كه دارا باشند، در پس ماسك. سازد جنسيتي از سوي جامعه ناگزير مي

مي زنانگي و فرهنگ ساخته . گيرندمي قرارشود خويش كه به دست اجتماع

و مرد، كليشه فرض بر اين است كه به موازات تغيير در ديدگاه در هاي اجتماعي دربارة زن بـارة هاي رايج

و تغيير  مي كه برخي نقطه گو اين. گرددآنان نيز دستخوش تحول شـود، نـشان نظرات كه توسط دختران ارائه

و مرد متزلزل شده استهاي ميا دهد تا حدودي تصورات قالبي دربارة تفاوت مي  اما ارائة داليلي مبنـي،ن زن

. باشـدميگيري اين نگرش در برخي از دختران جوان شده است، قابل تأمل كه چه عواملي سبب شكل بر اين

و ويژگـي زنانشناختي هاي روان با اين وجود، گفت وگو دربارة خصيصه هـايي از جملـهو برشمردن صـفات

بو ضعيف« م بودن، احساساتي نـايبدن، اهل هنر بودن، سادگي، حسادت، اعتماد به نفس پايين، ارزش زن بر

و ويژگي آزادبـودن، مـشاركت بهتـر در كارهـاي مغرور بـودن،«و صفاتي از جمله زناندر» ...هاي ظاهري

و گروهي، زورگويي، سهل  ب، نشان دهندة آن است كه دختران جوان قادر به اجتنـا مرداندر» ...گيرتر بودن

و تحـوالت اجتمـاعي، ارجـاع بـه لذا به نظر مـي. هاي زنانه نيستند از كليشه نگـرش رسـد، بـا وجـود تغييـر

و توجيه تفاوت انهشناس زيست هم، و جسمي و مرد بر مبناي ساختمان ذهني  مانـده چنان بـاقي هاي ميان زن

. است

ب يكي ديگر از كليشه » دختر خـوب«تصور غالبي دربارهه هاي رايج در ميان دختران جوان پايبندي آنان

ترس از برچسب خوردن به دليل انحراف از هنجارهاي رايج زنانگي، تمايل به پايبندي به ايـن كليـشة. است

هـاي بلنـد يـا دختران به خاطر به كار بردن كلمات ركيك، يا سردادن خنده. نمايد رايج را در آنان هدايت مي 

را. گيرند داند، مورد سرزنش قرارميي يك دختر نامطلوب مي ساير رفتارهايي كه جامعه آن را برا   دختران خود

آندنبينمي با الزاماتي در مواجهه و كه از كودكي براي آن لـذا ها تعيـين شـده هـا خـود را ملـزم بـه رعايـت

باطاتو حتي ارت» نبايد شب دير به خانه برويم«ها با مرزهاي جنسي در زندگي روزمرة اجتماعيآن. دانند مي

را اين الزام حتـي در مـورد مـصاحبه. روبرو هستند» ما نبايد بلند بخنديم«شان كالمي شـوندگاني كـه خـود

و شيطنت مي  و اهل شوخي و جوش آن چنـان. نمـود صـدق مـي نيز دانستند دختراني پرجنب هـا اظهـار كـه

ـ كه انتظ مي و در خيابان و سـربه زيـر«رودمياركردند فقط در مدرسه رفتارهاي شيطنت آميز دارند » متين

. اجتناب مي كنند رفتارها از انجام اينگونهـ باشند

د، تأكيـد بـر نماينـ به آن اشـاره مـي» دختر خوب«هايي كه دختران جوان دربارة ترين مؤلفه يكي از مهم

ته،نداشتن رابطة جنسي براي دختران به عنوان يك اعتبار. نداشتن روابط جنسي است  ديد در حوزة آنان را از
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و نيز برچسبييعمومي از جمله بدگو و همساالن آميز از سوي افـراد غيـرهمجنس هاي توهين هاي دوستان

مي. نمايد حفظ مي :گويد در اشاره به اين موضوع، ريحانه

از دخترايي كـه. اما اگه رابطة جنسي نداشته باشه دختر خوبيه. داشتن رابطة جنسي يه دختر از نظر من بدِ

ميد و به اون .ياد نازن خوشم نمي وست پسر دارن
مي به ويژگي» دختر خوب«عالوه بر اين، از نظر دختران جوان معيار و صفات اخالقي نيز مربوط . شود ها

و متانت«هاي اخالقي مثل دختران داشتن صفت را نيـز مـالك ...و» راسـتگويي«و» با حيا بـودن«،»ادب

به اين ترتيب، دختران با پيروي از معيارهاي زنانگي كه بازتابي از هنجارهاي. دانند خوب بودن يك دختر مي 

ميو پذيرفته شده رفتاري تعيين شده  آنـان بـا. كننـد از سوي جامعه است، بر مبناي انتظارات اجتماعي عمل

و نيز با  » بـا مـادر سـازي همسان«پيروي از معيارهايي كه بازتاب شيوة برخورد با آنان از زمان كودكي است،

و) 1381؛ گرنـت، 1377؛ بـادنتر، 1377باره بنگريد به بلـوتي، در اين( جنـسيت خـود را بـه نمـايش گذاشـته

مي پايه از. كنند هاي زني را در خود تحكيم مي» دختر خوب«بنابراين تصويري كه دختران جوان نمايند، ارائه

. كند همان تصويري است كه جامعه آن را القاء مي

 با نتايج مطالعاتي كه دربارة همسوهاي جنسيتي، دربارة پايبندي دختران به كليشهاين پژوهشيها يافته

مي تغيير كليشه و مردان دهد، با وجود تغييراتي كه در نقش هاي جنسيتي صورت گرفته است نشان هاي زنان

و صـفات وابـسته بـه جنـسيت  و تـصورات قـالبي در جوامع بوجود آمده است، اما باورها دربارة خـصوصيات

في(جنسيتي چندان تغييري نكرده است و هـاي بـه ايـن ترتيـب كليـشه ). 1378وش، بنگريد به گولومبوك

ميآموزند، قالب رفتار آنان جنسيتي كه دختران مي .دهدو بخشي از هويت جنسيتي آنان را شكل

و نتيجه  گيري بحث
ن اين پژوهش با توجه به سه محور ارزش و پايبنـدي بـه كليـشهقشهاي زنانگي، هـاي هـاي جنـسيتي

و نگـرش آنـان از كليـشه جنسيتي، در پي آن بود تا دريابد فهم دختران از ارزش  هـاي هاي زنانگي چيـست؟

جنسيتي چگونه است؟ لذا با اتكا به سه محور پيـشين در نمونـة مـورد مطالعـه، ضـمن توصـيف زنـانگي در 

شدو نقش دختران جوان به برخي از هنجارهاي رفتاري  بـه عنـوان حاضـر مقاله. هاي جنسيتي آنان پرداخته

مي مطالعه در اي اكتشافي نشان و كليـشه ها، نقش دختران جوان، برآيندي از ارزش دهد كه زنانگي هـايي هـا
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و پايبندي بـه كليـشه ها با عمل به نقشآن. است كه به مقتضاي ويژگي سني خود دارا هستند هـايي كـه ها

مي اجتماعي زندگي آنان است زنانگي خود عيتموقمبتني بر  . دهند را نشان

و صريح گفت مايه درون . وگوهاي دختران حاكي از بازتوليد زنانگي رايـج توسـط آنـان اسـت هاي ضمني

ايـن زنـانگي گـاه متـضمن داشـتن. شـود هاي متعددي تعريف مـي زنانگي از سوي دختران جوان با برداشت

و گاهي نيز متضمن برخي ويژگي هاي زنانة وابسته جذابيت از به جنس و اخالقـي خـاص كـه هاي رفتـاري

هـاي زنـانگي ارائـه تصويري كه دختران جوان از ارزش. شود، است سوي جامعه براي زنان ارزشمند تلقي مي 

و برداشت مي لذا اگر به زعـم اُرتنـر. هاي سنتي برساختة اجتماعي است نمايند مبتني بر همان تصورات قالبي

مي«بپذيريم كه  و يـك واقعيـت ديدگاه فرهنگي متفاوت تواند تنهـا از واقعيـت اجتمـاعي متفـاوت برخيـزد

گـاه درك ايـن موضـوعآن)87: 1974ارتنر،(اجتماعي متفاوت تنها از ديدگاه فرهنگي متفاوتي نشأت گيرد 

و پايبندي تر خواهد بود كه نگرش دختران جوان دربارة ارزش آسان هـاي زنـانگي آنان به كليشه هاي زنانگي

. دهـد بـاره شـكل مـي ريشه در ساختاري دارد كه به صورت يك واقعيت اجتماعي، ذهنيت دختران را در اين 

ميآل ايدهعمده تعريفي كه دختران جوان از زن و همـسري، مبتني بر ارزشايندنم ارائه ، هايي نظيـر مـادري

و گذشت و پاكدامني، ايثار و همـسر، نداشـتن رابطـة رسيدگي به كار،عفت هاي خانه، اطاعت از پـدر، بـرادر

و آرايش بر اساس قضاوت جامعه است و پوشش در كه به نقش رغم اين ها عليآن. جنسي نامشروع هاي زنانه

و تعريـف زن از منظـري نمايند، اما عالقة زيادي به تأكيد بر نقش حوزة اجتماعي توجه مي  هاي رايـج زنانـه

د و حرمت دارندكامالً مردانه .ر قالب عفت، حريم

و نمادهاي نقشي كه به عنوان بخشي از هويت خود را كانون توجه حاضر پژوهش عالوه بر اين، رفتارها

قـرارداده افـراد غيـرهمجنسو نوع روابط با همساالن همجنسو نيز شود جنسيتي دختران درنظر گرفته مي 

پيها نشان داد يافته. است مي ارات در دوستي انتظ دختران در در. كننـد هاي خود، از الگوهاي متفاوتي پيروي

از واقع، تنظيم روابط دوستانه در قالب دوستي هاي صميمي يا رقابتي، مبتني بر انتظاراتي اسـت كـه دختـران

و رفتارهـاي وگوهـ دهـد تـا در خـالل گفـت هـا قرارمـي دختران فرصتي در اختيـار آن روابط. يكديگر دارند  ا

آميـز وگوهاي صميمانه عرصه را براي رفتارهاي رقابـت اما اين گفت. شان زنانگي خود را بروز دهند صميمانه

هـا حـاكي از آن اسـت كـه، دربارة نوع روابط با افراد غيـرهمجنس نيـز يافتـه. نمايد ميان دختران تنگ نمي 

و رواني در برقراري روابط عاطفي بـا غيـرهمجنس، نظر از انگيزهفصر برخـي از انتظـاراتي كـه هاي زيستي

فراهم شـدن. استمذكور ساز گرايش بيشتر آنان به ايجاد روابط دوستانه ها دارند زمينه دختران از اين دوستي 
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كـسب ايـن موقعيـت.1ترين انگيزه در برقراري روابط دوسـتانه بـا غيـرهمجنس اسـت موقعيت ازدواج عمده

و عمل به رفتارها  به.ي نقشي متناسب با آن است متضمن پيروي از الگوهاي نمادين و توجه مراقبت از بدن

ظاهر يكي از رفتارهاي نقشي در ميان دختران جوان است كه آنان را همواره در شرايط كسب تجربة زنـانگي 

و رشد شخصيت با چگونگي ارزيابي اجتماعي از سوي ديگران لذا وابستگي ويژگي. دهد قرارمي هاي ارگانيك

در چنان. به يكديگر مربوط است  و وقـار و داشتن شخصيتي طناز همـراه بـا متانـت كه ظرافت اندام دختران

مي نحوة ارزيابي اجتماعي كه از رفتار او مي  از طرفـي ايـن همبـستگي حـالتي از دوگـانگي. گذارد شود، تأثير

و كنترل دسترسي ديگران نسبت به خود را براي آن   آنـان در واقـع. كنـد هـا ايجـاد مـي ميان مجذوب بودن

و آن را با انتظاري كه از نقش مي رود هماهنـگ سـازند، مـي» دختر خوب«كوشند تا مواظب رفتار خود بوده

و مانند آن يعني با  و صحبت كردن ها مربوط مجموعة روشني از انتظارات كه به رفتارها، شيوة لباس پوشيدن

مي، نگرش در واقع. است آن هاي جنسيتي دختران سبب مو شود تا و تـابع بـودن زنـان در ها قعيـت پوشـيده

. جامعه را بازتاب نمايند

و هنجارهاي متناسب با مقتضيات سـني، بـه زنانگي در دختران جوان با پذيرفتن نقش به اين ترتيب ها

و موقعيـت گونه . شـود هـاي اجتمـاعي ديگـر تعريـف مـي اي متفاوت از هويت جنسيتي زنـان در سـاختارها

ج مي،در دختران وانيقرارگرفتن در موقعيت  طـور كـه همـان لـذا. نمايـد زنانگي را به نحو متفاوتي بازتعريف

و در ساختارهاي اجتماعي گوناگون به شيوه زنانگي مي در زمان هـا ها، نقش شود، ارزش هايي متفاوت تعريف

دو كليشه  و ساخت اجتماعي كه ر آن قرار هاي جنسيتي سازندة هويت جنسيتي آنان نيز به مقتضاي موقعيت

آن از اين رو زنانگي اشاره به كيفيت.دارند، تعريف خواهد شد و و نگرشي داشته را هاي فيزيكي، رفتاري چـه

مي براي زن بودن در زمينه و فرهنگي نياز دارد، مشخص .سازد هاي مختلف اجتماعي
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