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نابرابری جنسیتی بین دختر و پسر در خانواده و تبیین  بررسی
 عوامل مؤثر بر آن

 1زهرا قاسمی

 کیدهچ
خانواده از ارکا  مهم اجتماعی است و میزا  نابرابری جنسیتی میا  دختر و پسر در خانواده بر سایر ابعـاد جامعـه   

نـو و هنجارهـای   ا ای برای مرد قائـل  که قواعو و قوانین قضایی در حوزة خانواده حقوق ویژه گذارد. درحالی تأثیر می
قتوارگرایی مردانه را دارد. نوع روابط والوین با فرزنوا  تلییر کرده و با تبییلی ازدواج و روابط زناشویی نیز میل به ا

 شـناخت  .1 ایـن مقالـه بـا دو هـوف     .فرزنوی الویت میا  دختر و پسر در خانواده تحول یافته است گرایش به ت 
در خـانواده   نـابرابری جنسـیتی   . شناخت عوامل مؤثر بـر 2میزا  نابرابری جنسیتی بین دختر و پسر در خانواده و 

 کـه  تهـرا   در والوین ساکن تن از 500 روش تبیینی کمی دارد که با تحقیق. است تووین شوه میا  دختر و پسر
نابرابری جنسیتی : داد نشا  پژوهش نتای . است شوه پرسشوری فرزنو پسر و ی  دختر هستنو ی  حواقل دارای

 پورساالری و خانواده درآمو میانوین میا  معنادار رابطة میا  دختر و پسر در خانواده در تهرا  کاهش یافته است.
 در تبعـیض  پـذیری  جامعـه  والـوین،  عاطفی و شخصیتی رشو قانونی، تبعیض پذیرش، تبعیض اجتماعی پذیرش و

 همچنـین . دارد وجـود  میا  دختر و پسر درخـانواده  نابرابری جنسیتی سطو با والوین تحصیالت کودکی والوین و
 .دارد وجود معکوس رابطة نابرابری جنسیتی با خانواده درآمو و والوین عاطفی و شخصیتی رشو بین
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 بیان مسئله
مطالعات بسیاری به روی نابرابری جنسیتی از اواخر قر  نوزده تا کنـو  انجـام شـوه اسـت. بـا      

شـود کـه زنـا  از     ا  در جها  و مقایسة آ  با شرایط مـردا ، روشـن مـی   مروری بر وضعیت زن
هـای جامعـه    پـذیرترین بخـش   دیوگاه برخورداری از امکانات و رفـاه و آرامـش روانـی از آسـیب    

هـا   منو بین مـردا  و زنـا  در بسـیاری از حـوزه     های نظام به تفاوت نابرابری جنسیتی» هستنو.
های سیاسی و حصـول آمـوزش تـا     های اقتصادی، توانمنوی اشاره دارد که از مشارکت و فرصت

ــر اســت ]  ــایش متلی ــوزش و  [. 127، ص33ســالمتی و آس ــا آم ــانواده ب ــت، خ ــوگاه میی از دی
کـرد  ایـوئولوژی    ها برای هر جن ، نقشی مهم در انتقال و درونی ها و پایواه گذاری نقش ارزش

 [.40، ص26] مردساالری دارد
ار اجتماعی از فرهنگ سنتی هسـتیم و مسـیر تحـول متأسـفانه     در ایرا ، درگیر شرایط گذ

ریزی جریا  دارد. روابط میا  ز  و مرد دگرگـو  شـوه و تقسـیم     گذاری و برنامه بوو  سیاست
کار اقتصادی بروز کرده است، اما هنوز تقسیم کار اجتماعی و تحول قواعـو رفتـاری و هنجارهـا    

ول ئبیشـتر از مردهـا خـود را مسـ  همچنا  هـا  ز  که طوری [. به45، ص5کمتر رخ داده است ]
داننـو و کارهــای خانــه همچــو  تمیزکـاری،       مراقبت از کودکـا  و سـالمنوا  خـانواده مـی    

در دیـوگاه  پی تحوالت اجتماعی، ر د .[20، ص35] گیرنو و پختن غذا را برعهوه می شوو شست
دگرگـونی رخ داده اسـت. در   جامعـه   ز  و مرد در خانواده وة نقش و وییف ةزنا  و مردا  دربار

رود در رابطة  فرزنوی گراییوه است و انتظار می های اخیر، خانواده به سوی دوفرزنوی و ت  سال
میا  والوین و دخترا  به دلیل روابط عاطفی میـا  پـور و فرزنـو میـزا  نـابرابری دسـتخوش       

 تلییراتی شوه باشو.
اثر دارد. با برخـی ابعـاد جامعـه    زنوگی اجتماعی سایر اجزای بر میا  دختر و پسر  نابرابری

وئولوژی جوامــ  و ایـ تــأثیر  تحـت  [. نــابرابری210، ص4]تعـارض دارد   همسوسـت و بـا برخــی  
 [.99، ص14] گیرنو تاریخی و فرهنوی شکل میهای  گذشته
موان  قـانونی   [34، ص28] کننو شکال مختیف نابرابری اغیب متقابل همویور را تقویت میا
ق یـا ازدواج اجبـاری و نیـز قـوانین عرفـی      البرد  زنا  از اموال، درخواست ازدواج، ط ار ماننو 

 تبعیض در خانواده، قورت مـردا  و همچنـین   مالکیت و کنترل بر مناب  خانواده توسط مرد، به
 منجـر  دیوـر هـای   وپرورش و دارایی مناب  و ازجمیه درآمو، آموزشمحوودیت دسترسی زنا  به 

 [418-411ص، 33شود ] می
هـای   دهو. درواق ، رشـو اقتصـادی سـبب رشـو فرصـت      ها را کاهش می توسعه، نابرابری
شود که این به کاهش تبعـیض در آمـوزش و دسترسـی بـه منـاب  مـالی        شلیی و رقابت می

شود و تبعیض در برخورداری از امکانات رفـاهی و بـالطب  تبعـیض عییـه زنـا  را       منجر می
 [.9، ص8دهو ] کاهش می
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ای، رشـو   هسـته  مول گسترده به سوی مول تقریباز اجتماعی، تحول خانواده از ایط گذارشر
فرزنوی، گسترش تکنولـوژی ارتباطـات و توجـه بـه دختـر و پسـر        ایجاد زنوگی ت  اقتصادی و

الویـت یـافتن روابـط انسـانی و برابرانـه میـا  والـوین و         وهای خارجی  در رسانهطور یکسا   به
 [.9، ص8کنو ] را متأثر میخانواده در    دختر و پسرمیا روابطفرزنوا  
 و مـالی  شـرایط  بهبـود  در آنـا   مواخیـة  نیز اقتصاد در زنا  روزانة مشارکت دیور، طرف از
 کهـن  دورا  در مـادر  و پـور  از حفایـت  در دخترا  برجستة نقش نیز و روزمره زنوگی عاطفی
 نو.بیشتری در خانواده بیاب اهمیت دخترا  شوه سبب سالی

با توجه به این وضعیت، سؤال اصیی تحقیق میزا  وجود نابرابری جنسیتی در خانواده میا  
 فرزنو دختر و پسر و عوامل مؤثر بر آ  است.

 در پسـر  و دختـر  نابرابری جنسیتی میا  میزا  شناخت .1 دارد: کیی سه هوف تحقیق این
 مهـاجرت،  کـودکی،  در پـذیری  جامعـه  قـومی، هـای   ریشه)فرهنوی  عوامل . شناخت2خانواده؛ 
اجتمـاعی   . شـناخت عوامـل  3پسر؛  و دختر نابرابری جنسیتی میا  بر مؤثر (محیط از یادگیری

 شخصـیتی، پورسـاالری،   اجتمـاعی  رشـو  میزا  ،درخانواده ز  پایواه، خانواده مالی وض ) مهم
 پسر. و خترد نابرابری جنسیتی میا  بر مؤثر( شلل قوانین، تبعیض و اجتماعی تبعیض فشار

 پیشینة پژوهش
 شهرهای  خانواده بین جنسیتی نابرابری تولیو بر مؤثر عوامل ( در بررسی1396قنبری و فتحی )

 جنسـیتی،  پذیری جامعه گو  عوامیی تأثیر تحت جنسیتی حوزة در گرمسار نشا  دادنو نابرابری
 قـالبی  عقایـو  فرهنوی، باورهای زنا ، پذیری سیطه و مردا  جویی سیطه مردساالری، ایوئولوژی
، 15است ] بیشتر عوامل سایر به نسبت مردا  جویی سیطه تأثیر بین، این در که است جنسیتی

 .[86ـ69ص
 ها به نابرابری جنسیتی فرهنوی والوین و گرایش آ  ةمیا  سرمای ةبررسی رابطحسینی در 

هـا بـه    و گـرایش آ  فرهنوـی والـوین    ةبین دو متلیر سرمای یمعنادارة رابط( نشا  داد 1395)
ها به نابرابری جنسـیتی   فرهنوی والوین و گرایش آ  ةسرمایبین . وجود داردنابرابری جنسیتی 

 [.56ـ27، ص7] معکوس وجود دارد ةنسبت به فرزنوانشا  رابط
عـة  های جنسیتی مطال بررسی عوامل مؤثر بر نورش دانشجویا  نسبت به نابرابریناصری در 

ت، وضـعیت  البیـن متلیرهـای جنــ ، تحصـی   ( نشا  داد که 1394) مهرا  شهرستا  موردی
هـای جنسـیتی    اجتماعی و منزلت شلیی فـرد و نوـرش  ی و تأهل، نورش والوین، پایواه اقتصاد

 [.114ـ99، ص18] رابطه وجـود دارد

شـوه دربـارة نـابرابری     های انجام با عنوا  فراتحییل پژوهش( 1392کالنترى و فقیه ایمانى )
ی در سطو عوامل مؤثر بر نـابرابری، از میـا  عوامـل اجتمـاعه این نتای  رسیونو ک جنسیتى به
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درصــو، از میــا    7/17پـذیرى جنســیتى بــا     و جامعه هاى جنسیتى، نظام پورساالری کییشه
اى قومیـت و تحصـیالت بـا     درصو و از میا  عوامل زمینه 6/16عوامـل اقتصـادی اشتلال زنا  با 

 .[142ـ125، ص19] انو شوه بوده  عوامل ذکر بیشترین درصو 7
در بررسى تأثیر عقایو قالبى بـر نـابرابرى جنسـیتى در خـانواده     ( 1388ادهمى و روغنیا  )

متلیرهـاى میـزا     مطالعه؛ زنا  شاغل در آموزش و پرورش شهر همـوا ( نشـا  دادنـو    )مورد
ـ  ةدارى بـا متلیـر وابسـت   اتحصیالت و درآمـو، رابطـة معکـوس و معنـ     . داردابرابرى جنسـیتى  ن

پـذیرى جنسـیتى، ایـوئولوژى جنسـیتى، هنجـار جنسـیتى، ایفـاى نقـش و          متلیرهاى جامعـه 
، 2] داردنـابرابرى جنسـیتى در خـانواده     دارى بـا اهـاى جنسـیتى، رابطـة مثبـت و معنـ      کییشه
 [.143ـ127ص

 و شـاغل   زنا تطبیقی مطالعة خانواده در جنسیتی نابرابری ( در بازتولیو1387ساروخانی )
 معنـاداری  رابطـة  جنسیتی نابرابری تولیو و مادرا  اشتلال ایالم نشا  داد که بین شهر دار خانه
 و نـابرابری  شود می تولیو دار خانه مادرا  از سوی جنسیتی نابرابری میزا  بیشترین. دارد وجود

، 12شــود ] مــی مشــاهوه اقتصــادی و تحصــییی آموزشــی هنجــاری، حــوزة ســه در جنســیتی
 .[61ـ47ص

فـارغ از  ،یز در پژوهش خـود در ایـن زمینه نشا  داد که زنا  اسـترالیایی( ن2007) 1رایت
داری اختصـاص   تعـواد فرزنـوا ، زما  بسیار بیشتری را نسـبت بــه مــردا  بــه کــار خانــه     

 شود می ها نیز افزوده دهنو و با افزوده شو  تعواد فرزنـوا  بـر میـزا  ساعات کارِ خانوی آ  می
 .[529ـ513، ص38شود ] می گذاشته ز  دوش بر خانه کار مسئولیت و بار اصیی

هایی ماننـو تقسـیم    جنسیتی در زمینههای  نابرابری کـه کنو می عنوا  (2002) 2تارکوسکا
شوه برای استراحت و مســئولیت داشــتن بــرای تــأمین نیازهـای اساسـی        کـار، زمـا  صرف

در خانوارهای فقیر و با درآمو پایین اغیـب زنـا  هسـتنو کـه      و نیزود شـ خـانواده مشـاهوه می
کننـو و حتـی زمـانی کـه منـاب  مـالی خـانواده محوود باشو، به مسـائل   بودجـه را کنترل می

 .[432ـ411، ص32] شونو روانی و سایر عـوارض سـالمتی دگـار می

 چارچوب نظری
بوردیـو، وبـر، دورکـیم، مـارک  و در      ،سطو میانـه ر شناسی د جامعهاز نظریات  ،در این تحقیق

 شناسی بهره گرفته شو. عام جامعه ةدر حوزسطو خرد از کنش متقابل نمادی 
در دیوگاه بوردیو، نوعی آمادگی عمیی، آموختوی ضمنی و فراست اسـت.   ،واره مفهوم عادت

عـامال  اجتمـاعی ایـن    که به  یافتوی اجتماعی از نوع ذوق و سییقه است واره نوعی تربیت عادت
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)میـوا (  ة ها و دیوـر امـور حـوز    ها، روش ها، ارزش دهو که روح قواعو، آداب، جهت امکا  را می
سیاسی و...( را دریابنـو، درو  آ  پذیرفتـه    هنری،  خاص خود )میوا  عیمی، اقتصادی، ورزشی، 

ه از الووهـای تبعـیض   ای کـ  واره عـادت . والوین با [16، ص6] جا بیفتنو و منشأ اثر شونو  شونو،
در زنـوگی  هنجـاری موجـود    قـانونی و های  و پذیرش ناخودآگاه این تبعیضقانونی و اجتماعی 

خـود   بـا دختـر و پسـر    رابطـه  دردر خانه  بروز نابرابری جنسیتی انو منشأ کسب کردهزناشویی 
نیـز  و  ودیخـ  با پذیرش خودبهکننو  زنوگی می نابرابر ةو. والوین که خود در بستر جامعشون می

 شـونو؛  خود منشـأ اعمـال نـابرابری مـی    بویهی تصورکرد  نابرابری جنسیتی قانونی و اجتماعی 
میا  میزا  پذیرش تبعیض قانونی و اجتماعی والوین و میزا   توا  گفت احتماالز که می طوری به

 .نابرابری جنسیتی بین دختر و پسر در زنوگی خانوادگی رابطه وجود دارد
اشـکال اصـیی    هـا و نیـز خـانواده یکـی از     سـازما   ةادار ةمویریت و نحـو  در ،یزاز دیو وبر ن
که ایـن پورسـاالری بـا شـرایط امـروزین       درحالی .[40، ص24] پورساالری است ةمویریت شیو

زیـونی  یجامعه و نظام خـانوادگی و رشـو آگـاهی زنانـه و گسـترش ارتباطـات ماهوارهـای و تیو       
گیـری در خـانواده، نقـش مـرد،      اعی ماننو نقش ز ، تصـمیم های اجتم هماهنوی نوارد و پویوه

پـ  میـا  میـزا     . گیـرد  حقوق ز ، آزادی عمل، برابری در تقسیم کار و غیـره را نادیـوه مـی   
 پورساالری در خانواده با میزا  نابرابری جنسیتی بین دختر و پسر رابطه وجود دارد.

ینوی است که در آ  پسرها عمل ارپذیری جنسیتی ف کنش متقابل نمادی، جامعهاز دیوگاه 
که از  را آموزنو و دخترها نیز عمل به اعمالی که برای پسرا  تعریف شوه میرا کرد  به اعمالی 
   ،اینو در روابط متقابل با والوین، معیماگیرنو. بخش اعظم این فر رود یاد می دخترا  انتظار می

والوین با رفتارهایشا  و داد  [. 48ص، 21] شود های جمعی حاصل می گروه همساال  و رسانه
زنا  و مـردا   [. 12، ص2] کننو ها فرزنوانشا  را براساس نوع جنسیت ارزیابی می صفات به آ 

کننـو و خـود را بـا آ  تطبیـق      گیرنو که این شـیوه را بـاور مـی    ای شکل می در جامعه به گونه
های فرهنوی دیرپای بازتولیوشوه  شهفرهنگ قومی به بازتولیو انوی ،در ایرا  نیز [.25] دهنو می

و میـزا    های قـومیتی  میا  ریشه توا  گفت: احتماالز که می طوری پردازد، به قومی می ةدر جامع
 .نابرابری جنسیتی میا  فرزنو دختر و پسر در خانه رابطه وجود دارد

ـ   ة رابط دیوگاه مارک ، نوع نیروهای مولو در هر جامعه از تبـ  آ    هانسا  بـا طبیعـت را و ب
که وقتـی انسـا  در جایوـاه بـاالی      طوری . به[30، ص9] کنو ن میییعانسا  با انسا  را ت ةرابط

 و دارای امکانات تولیـو و صـاحب قـورت اسـت، بـا حـواقل تـالش         اقتصادی و در نقش کارفرما
 ستی و کارگر و فاقو قـورت دَ کنو. و گنانچه در موقعیت فرو سرمایه و سود بیشتری را کسب می

پ  میا  وض  مالی خانواده با میـزا   . بایو ساعات کار طوالنی و حواقل درآمو را باذیرد، باشو
 نابرابری جنسیتی بین دختر و پسر در زنوگی خانوادگی رابطه وجود دارد.

میزا  رشو نیروهای مولو و نیز نوع نیروهای مولـو در هـر    شناسی مارک ، از دیوگاه جامعه
، 1] کنـو  یـین مـی  عانسـا  بـا انسـا  را ت    ةطبیعت را و به تبـ  آ  رابطـ  انسا  با  ةجامعه رابط
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عنـوا    او بـه ، آگـاهی  و ورود زنا  به بـازار کـار  پورا  با تلییر موقعیت اقتصادی  . پ [130ص
تبویل آگاهی در خـود   ةدر ذهن انسا  زمینو این  شود نیروهای تولیو از شرایط خود بیشتر می

مسـیط بیشـتر    ةتحـت سـتم بـا طبقـ     ةو اختالف میا  طبق شود میبه آگاهی برای خود فراهم 
تحصـیالت ز ، مـرد بـا واقعیتـی      افزایش شو  ز  و در خانواده با شاغل [.68، ص19] شود می

رفتار اعضای خـانواده بـا    شود و این پویوه در خانه سبب تلییر رو می هها و عرف روب خالف سنت
 میزا  و والوین تحصیالت و شللشود. پ  میا   شو  نابرابری جنسیتی می ز  و دختر و کمتر
 .دارد وجود رابطه خانه پسر در و دختر فرزنو میا  او گذاری نابرابری جنسیتی

پذیری افراد هنجارها و الووهـای رفتـاری    تقسیم کار دورکیم، طی فراینو جامعه ةنظریطبق 
معه هر فرد نقش و کارکرد خود داده در جا اساس تقسیم کار رخ کننو و بر تولیو می را کسب و باز

تولیـو و  از طریق خانواده، اجتماع و... بـه  کنو و هنجارها و قواعو مبتنی بر تقسیم کار  را ایفا می
های جنسیتی، باورهای قالبی جنسیتی و عمل طبق این باورهای جنسیتی منجـر   نقش پذیرش

. البتـه،  شـود  نواده مـی های معین برای دو جن  در خـا  . این فراینو سبب تفکی  نقشدشو می
سـاختاری   خصوص نابرابری جنسیتی بـه هـر دو عامـل    نظریات خود در ةگافتز و بوردیو در ارائ
کـه میـزا     [320، ص10] انـو  دهکـر شناختی و سـاختارهای عینـی( توجـه     )ساختارهای ذهنی

بنـوی شـوه اسـت )متلیـر      ها در تحقیـق صـورت   نابرابری جنسیتی در خانه براساس این نظریه
 ها(. ابسته در کییة فرضیهو

بوردیو موعی است نوعی عییت گرخشی در نظام نابرابری جنسـیتی جوامـ  مـردا  وجـود     
 ةدهو و افراد بـر پایـ   اجتماعی باورهای فردی را شکل می ای که ساختارهای عینیِ به گونه ؛دارد

 .[299ص، 13د ]شـو  کننو که نظم اجتماعی جنسیتی تقویت مـی  این باورها به نحوی عمل می
 نکتـة . باشـنو  میموس هم و باشنو داشته ذهنی حالت تواننو می هم واره عادت متعودهای  مؤلفه
 درونـی  فـرد  هـر  توسـط  اولیه پذیری جامعه طریق ازها  مؤلفه این کییة که است این مهم بسیار
در دورا  کودکی خود با تبعیض جنسیتی بـزرگ  والوین گنانچه  ،در ایرا [. 58، ص6شود ] می
کننو و در روابط آنا  بـا دختـر و پسرشـا      والوینی خود آ  را بازتولیو می ةدر دور ،وه باشنوش

والوین  از سویتبعیض  پذیری جامعهمیا  میزا   توا  گفت احتماالز که می طوری کنو. به بروز می
 .در کودکی و میزا  نابرابری جنسیتی بین دختر و پسر در زنوگی خانوادگی رابطه وجود دارد

های نمـادگرا در تحییـل کـنش اجتمـاعی افـراد       شناسی خرد، دیوگاه های جامعه در دیوگاه
های شخصـیتی   ها و ویژگی ها، گرایش نمادین از جمیه پیاموها، ارزش ـ بیشتر روی عوامل ذهنی

ها و  ها معانی ذهنی قائل است و بنابراین برای تحییل رخواد کننو. وبر برای کنش آنا  تأکیو می
گـرا    کـنش  .[200، ص17] ترین راه شـناخت اسـت   گر مهم ها، یافتن معانی ذهنی کنش پویوه

پذیری طـی   ها دارنو و تحوالتی که در مسیر جامعه براساس معانی ذهنی و تفسیری که از پویوه
در دورا  رشو و تحول شخصیتش از کودکی تا بیـوغ   مادرشونو.  کننو وارد کنش متقابل می می

میـا    تـوا  گفـت احتمـاالز    می شود و پذیر می ی پیرامو  خود جامعهها گرایش ها، ارزشمتأثر از 
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میزا  نابرابری جنسیتی بین دختر و پسـر در زنـوگی    میزا  رشو شخصیتی و عاطفی والوین با
 .خانوادگی رابطه وجود دارد

 
 های تحقیق ها و نظریات مرتبط با متغیر . نحوة استفاده از دیدگاه1جدول 

ح میانه
سط

 

 متلیر مربوطه نظریه یوگاهد
 پورساالری در خانواده مویریت وبر

 واره عادت بوردیو
پذیرش والوین از الووهای تبعیض ساختاری 

 قانونی و اجتماعی
 پذیری تبعیض در والوین در کودکی جامعه واره عادت بوردیو
 وض  مالی والوین جایواه اقتصادی فرد مارک 
 اثر نوع شلل ردجایواه اقتصادی ف مارک 

ح خرد
سط

 

کنش متقابل 
 نمادی

 اثر فرهنگ قومیتی در اعمال نابرابری جنسیتی پذیری جنسیتی جامعه

های  دیوگاه
 گرا نماد

معانی و تفسیر ذهنی 
 گر کنش

 رشو شخصیتی و عاطفی والوین

 ابعاد تبعیض بین دختر و پسرـ متلیر وابسته تقسیم کار اجتماعی دورکیم، گافتز

 پژوهشمدل 
 هـم روی  با و دارنو متقابل رابطة یکویور بر شخصیتی و ساختاری عوامل خرد، میانه و سطو در

 گذارنو. می اثر نابرابری جنسیتی بین دختر و پسر تلییرات
 

 

 های سطو خردنظریه
 عاطفی شخصیتی رشو ـ

 والوین
جامعه پذیری تبعیض در  ـ

 کودکی والوین
 ایهای زمینهمتلیرـ 

 های سطو میانهنظریه
 قانونی تبعیض ـ پذیرش
 تبعیض اجتماعی ـ پذیرش

 االریـ پورس
 ـ فرهنگ قومیتی
 ـ درآمو خانواده

 نابرابری جنسیتی بین دختر و پسر
 میزا  آزادی عمل ـ
 استفاده از امکانات منزل ـ

 تسهیالت خانواده ـ
 حمایت مالیـ 
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 ها فرضیه
والـوین،   عـاطفی  شخصـیتی  رشـو  خانواده، میزا  مالی وض )اجتماعی  عوامل میا  احتماال .1

 فرزنـو  بـین  نابرابری جنسـیتی  میزا  و( قانونی تبعیض و اجتماعی یضتبع پورساالری، پذیرش
 .دارد وجود رابطه خانه در پسر و دختر
 میـزا   و (کـودکی  در پـذیری  جامعـه  قـومی، هـای   ریشـه )فرهنوی  عوامل میا  احتماالز .2

 .دارد وجود رابطه خانه در پسر و دختر فرزنو نابرابری جنسیتی میا 
 میـزا   و( تحصـیالت  سکونت، محل سن، شلل،) والوین فردیهای  گیویژ احتماالز میا  .3

 .دارد وجود رابطه خانه پسر در و دختر فرزنو نابرابری جنسیتی میا 

 روش تحقیق
نابرابری جنسیتی بین دختر و پسـر   ةشود. ابتوا مسئی کمی استفاده می از روش ،در این تحقیق

با کمـ    کم  مطالعات نظری فرضیات طرح و به و.شدر خانواده مطرح و اهواف اولیه طراحی 
جامعة آمـاری  و. شآماری اطالعات گردآوری  ةنامه از جامع روش پیمایش و با استفاده از پرسش

تعـواد  هسـتنو. بـه   نکـرده(   )ازدواجپسر و ی  دختـر   حواقل ی هایی که دارای  والوین خانواده
گیـری   روش نمونـه  ی انجـام شـو.  گـر  والوین دارای فرزنو هم دختر و هم پسر پرسشنفر  500

منطقـه بـه صـورت     22گانة تهـرا ، از   22[ میا  مناطق 110، ص11شوه ] بنوی احتمالی طبقه
انتخـاب و سـا  از    20، 19، 15، 13، 12، 11، 9، 6، 4، 3، 1منطقه شامل مناطق  11رنووم 

بـا کمـ     هر منطقه به صورت رنووم تعوادی ناحیه انتخاب شو و در نواحی بـه صـورت رنـووم   
گـرا  خـانم بـا     جوول اعواد تصادفی به سراغ تعوادی محیه و خیابـا  رفتـه و در آنجـا پرسـش    

 بـا هـا   تحییـل داده گری انجام دادنو.  گرا  آقا با پورا  پرسش سش طور جواگانه و پر مادرا  و به
 پردازش شونو. SPSSافزار  نرم
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 ه افای کرونباخ ضریب پایایی برای هر شاخصها به همرا ها و معرف ها مؤلفه . متغیر2جدول 
آلفای 

 کرونباخ کل

آلفای 
 کرونباخ

 متغیر ها مؤلفه ها گویه تعداد

متلیر وابسته
 

730/0 

723/0 4 

بیرو ،  و کوگه و پارک به رفتن
خورد ،  غذا بیرو  رفتن رستورا 
 دوستا  با کوتاه سفر

 آزادی میزا 
 عمل

ض
میزا  تبعی

 

740/0 4 

 انتخاب خورد ، اغذ به شروع
 استفاده الویت تیویزیو ، های کانال

 کامایوتر یا تردمیل از

 از استفاده
 منزل امکانات

712/0 3 

 خانه، در گیرتر نور و تر بزرگ اتاق
 در داد  اتومبیل، مهمانی از استفاده

 خانه

 تسهیالت
 خانواده

740/0 4 

 و آموزشیهای  کالس توجیبی، پول
 داد ، کار و کسب یةاول سرمایة زبا ،
 گرا  درسی وسایل و کادو خریو

 مالی حمایت

802/0 816/0 6 

 برد  حساب خانه، فرد ترین محترم
 ازها  بچه ترس، خانه در پور از

 پور، الویت جبروت و قورت
 امکانات، و تیویزیو  از استفاده
 مادر، ویایف ریزی برنامه و تنظیم
ها  غریبه با روابط تنظیم و کنترل

 ..و

 قورت اعمال
 در پور
 خانه مویریت

 پورساالری

متلیر
 

ل
ی مستق

ها
 

 

820/0 5 

 کرد  جابجا فرزنو،حق نام انتخاب
 خانه، نتخاب خریو و مسکن
 و مهما  انتخاب ،ها بچه دوستا 

 فامییی ارتباطات کنترل

دخالت در 
 ها گیری تصمیم

812/0 4 

 تمرین و حل درس در کم 
 پختن، غذا خانه، نظافت ها، بچه

 کارهای ها، بچه میة یو کارهای
 ها بچه بهواشتی

 خانه در کار

 821/0 8 

مادری  شرط بال عشق از برخورداری
 گاه تکیه وجود میزا  کودکی، در

 شناخت کودکی، در عاطفی محکم
 برابر در و مسئولیت خود احساسات

 خود فاعییت پذیرش ها، میزا  آ 
 پذیرش میزا  زنوگی، ساختن در

 تلییر مسئولیت و خود اهاتاشتب
 شرایط از پذیری اثر میزا  مسیر،

 وها  خواسته تحقق زنوگی، میزا 
 نیاز احساس میزا  حال، در تعادل
 این در آگاهی افزایش و مطالعه به

 مسیر

 عاطفی اجتماعی رشو میزا 
 والوین
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آلفای 
 کرونباخ کل

آلفای 
 کرونباخ

 متغیر ها مؤلفه ها گویه تعداد

متلیر وابسته
 

730/0 

723/0 4 

بیرو ،  و کوگه و پارک به رفتن
خورد ،  غذا بیرو  رفتن رستورا 
 دوستا  با کوتاه سفر

 آزادی میزا 
 عمل

ض
میزا  تبعی

 

740/0 4 

 انتخاب خورد ، اغذ به شروع
 استفاده الویت تیویزیو ، های کانال

 کامایوتر یا تردمیل از

 از استفاده
 منزل امکانات

712/0 3 

 خانه، در گیرتر نور و تر بزرگ اتاق
 در داد  اتومبیل، مهمانی از استفاده

 خانه

 تسهیالت
 خانواده

740/0 4 

 و آموزشیهای  کالس توجیبی، پول
 داد ، کار و کسب یةاول سرمایة زبا ،
 گرا  درسی وسایل و کادو خریو

 مالی حمایت

 

712/0 2 
 تعیین همسر، اجازة انتخاب اجازة

 دختر توسط ازدواج زما 
 قانونی بعیضت پذیرش

723/0 3 
 محوود، ساعات و کم شنا استخر
 محوودیت دخترانه، تفریو امنیت

 مشاغل

 اجتماعی تبعیض پذیرش
 سطحی

749/0 4 

 اجازة دختر، خوانو  درس حق
 اجازة دختر، توسط کار به اشتلال
 اجازة دختر، شلل نوع انتخاب
 دختر توسط دوست انتخاب

 عمقی اجتماعی تبعیض

 ای تحقیقه یافته
 . فراوانی میزان نابرابری جنسیتی بین دختر و پسر از دیدگاه والدین )هم مادر و هم پدر( 3جدول 

میزان نابرابری جنسیتی بین دختر و پسر در 
 خانه

 نابرابری زیاد  نابرابری متوسط نابرابری کم 

 عمل آزادی ـ میزا 
 منزل امکانات از ـ استفاده

 خانواده ـ تسهیالت
 مالی تـ حمای

27 2/23 50 

33 33 34 

27 5/41 31 

9/44 9/40 8/13 

 2/26 1/30 7/43 کل نابرابری
 

است. کمترین فراوانی را  والویندرصو  7/0 درکم  ةمتعیق به گزیننابرابری بیشترین فراوانی 
طـور   دهو نابرابری جنسیتی در خانواده به درصو دارد. این نشا  می 2/26نابرابری جنسیتی زیاد 

 کیی کم است و بیشترین میزا  نابرابری در مؤلفة آزادی عمل است.
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 شده برحسب شرایط اشتغال پدران های بررسی . فراوانی درآمد خانواده4جدول 
سؤاالت یا 

 های هر متغیر  مؤلفه
انواع 
 ها گزینه

شاخص 
 اصلی

 درصد فراوانی گزینه

میانوین مخارج 
 ماهانة زنوگی

000/900 
 ریال

 نما
پانصو هزار توما  تا  از

 بیش از دو میییو  توما 
170 38 

 

 میـانوین  از سهولت به افراد زیرا است، واقعی درآمو از دیوری برآورد ماهانه مخارج میانوین
 مخـارج  این تأمین برای درآمو کسب مختیفهای  مسیر از اما زننو، می حرف خود ماهانة مخارج
 پانصـو  بـین  ماهانه شوة صرف مخارج درصو51 در ویا گ پاسخ کل از بزننو. حرف نیستنو حاضر
 ..است توما  میییو  ی  تا توما  هزار

 
 . فراوانی میزان کل پدرساالری در خانواده برحسب نوع رفتار والدین در خانواده با دختر و پسر خود5جدول 

 بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم میزان پدرساالری در خانه

 4/3 9/26 3/54 4/13 1/2 درصو
 

یعنـی رفتارهـای اعمـال     ؛ها متوسط است درصو خانواده54در فراوانی پورساالری  بیشترین
هـا از قـورت و جبـروت پـور،      برد  از پور در خانه، ترس بچـه  قورت بر اعضای خانواده )حساب

و تنظیم ریزی ویایف مادر در خانه، کنترل  الویت استفاده از تیویزیو  و امکانات، تنظیم و برنامه
ـ  افراد جویو(، دخالت در تصمیم ها و روابط با غریبه جـاکرد    هگیری )انتخاب نام فرزنو، حق جاب

کار در  ،ها، انتخاب مهما  و کنترل ارتباطات فامییی( مسکن و خریو خانه، انتخاب دوستا  بچه
، کارهای ها هچب ةغذاپختن،کارهای یومی ها، نظافت خانه، حل تمرین بچه خانه )کم  در درس و

همـه بـه    رفتار با اعضا )درک نیازهای ز ، توجه بـه ز  در حضـور فرزنـوا (    ،ها( بهواشتی بچه
 گیرد. مقوار متوسط انجام می

 
 میزان قبول تبعیض اجتماعی توسط والدین فراوانی . 6جدول 

 
 

میزان پذیرش تبعیض 
 اجتماعی

پذیرش کم تبعیض 
)محدودیت و کمبود 
امکانات ورزشی برای 

 دختران(

پذیرش متوسط )دخترم 
کمی به این امکانات نیاز 

 دارد(

یرش زیاد )این پذ
امکانات برای دختر 

 ضرورتی ندارد(

 فراوانی در صد فراوانی درصد فراوانی درصد

 4/28 137 9/62 304 7/8  ها  جم  کل مؤلفه
محوودیت استخر شنا، 
امنیت تفریو دخترانه، 
 محوودیت مشاغل 

 3/15 300 1/62 109 6/22 
 3/26 312 5/62 56 2/11 
 6/16 312 5/62 104 8/20 
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های اجتماعی در دو الیة عمقـی و سـطحی    ها و تبعیض میزا  پذیرش عینی و عمیی تفاوت
ای اسـت   سنجیوه شو. تابعیت از قواعو عرف جمعی در ساختار اجتماعی تبعیض محور به گونـه 

وجـود و عمـومی جامعـه احسـاس و نرمـال تیقـی       عنوا  واقعیت م ها به که حتی این محوودیت
شود. در این ساختار اجتماعی است که محـوودیت سـطحی در تسـهیالت ورزشـی، امنیـت       می

تفریحی و شلل برای زنا  را ایجـاد کـرده اسـت. انتخـاب شـلل بـه دلیـل دخترانـه و پسـرانه          
 کرد  مشاغل توسط اجتماع محوودیت در این حوزه را به همراه دارد. تیقی
 

 میزان پذیرش عمقی تبعیض اجتماعی توسط والدین فراوانی . 7جدول 

 

درصو احساس زیاد تبعیض درسـی اسـت.    62 خوانو  دختر، در حق درس بیشترین فراوانی
درصو اجازة اشتلال به کار دختـر بـرای    43در اجازة اشتلال به کار داد  به دختر در جامعه در 

درصو با نبود  آزادی والوین بایو نظر  60انو. در اجازة انتخاب نوع شلل  دخترا  را محوود دیوه
انو. در اجازة انتخـاب دوسـت توسـط دختـر      ها تبعیض اجتماعی را متوسط پذیرفته و و ایندهن
درصو دوست را خانواده بایو برای دختر تعیین کنو و درواق  تبعیض ساختاری و اجتماعی  1/59

 انو. را متوسط درونی کرده و پذیرفته
 

 وی والدینمیزان پذیرش عملی تبعیض قانونی و قضایی از ساوانی . فر8جدول 

میزان پذیرش تبعیض 
 والدیناجتماعی عمقی در 

 پذیرش تبعیض کم
)دخترم خودش باید 

 نظر بدهد(

تبعیض متوسط )والدین 
 نظر بدهند(

پذیرش تبعیض زیاد )برای 
 دختر ضرورتی ندارد(

 صدفراوانی در  فراوانی درصد فراوانی درصد

 1/5 26 8/32 158 7/61 297 ها جم  کل مؤلفه
 خوانو  دختر حق درس

اجازة اشتلال به کار توسط 
 دختر

 اجازة انتخاب نوع شلل دختر
اجازة انتخاب دوست توسط 

 دختر

302 7/62 161 4/33 19 9/3 
286 6/42 293 3/40 91 5/12 
114 8/22 303 7/60 81 2/16 

112 6/22 293 1/59 91 3/18 

پذیرش عمیی 
تبعیض قانونی و 

 قضایی

پذیرش کم و احساس تبعیض 
 زیاد )دختر خودش انتخاب(

پذیرش متوسط )از 
 دختر هم نظر بارسنو(

پذیرش زیاد )بهتر است 
 فقط والوین نظر بوهنو(

 فراوانی در صو فراوانی درصو فراوانی درصو
ی  ها جم  کل مؤلفه
 پذیرش 

113 7/22 297 0/60 86 0/17 

 اجازة انتخاب همسر
اجازة تعیین زما  
 ازدواج توسط دختر

114 8/22 303 7/60 81 2/16 
112 6/22 293 1/59 91 3/18 
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های قانونی ناخودآگاه در جامعه و تابعیت از  ها و تبعیض میزا  پذیرش عینی و عمیی تفاوت
هـا   ه حتی ایـن محـوودیت  ای است ک محور به گونه قواعو عرف جمعی در ساختار قانونی تبعیض

شود. اجـازة انتخـاب همسـر     عنوا  واقعیت موجود و عمومی جامعه احساس و نرمال تیقی می به
کننو که دخترشا  خـود بایـو انتخـاب همسـر      ها به طور متوسط احساس می درصو خانواده 60

 آزادانه داشته باشو.
د  امکانـات شـناختی بـرای    درصو معتقونو که به دلیل نبو1/59اجازة تعیین زما  ازدواج: 

دخترا  در اجتماع و محوود بود  قورت دیو دخترا  بهتر است کـه پـورا  یـا والـوین زمـا       
 ازدواج را برای دختر تعیین کننو.

 
 گیری تبعیض والدین در کودکی  میزان یادفراوانی . 9جدول 

 

یـادگیری   بیشـترین فراوانـی متعیـق بـه    وآمو با غریبه و نامحرم در جامعـه   محوودیت رفت
خوانو   گذارنو. در مؤلفة درس تبعیض زیاد میدرصو 6/41در ارتباط با غریبه . تبعیض زیاد است

بیشـترین  درمؤلفة اجبار در نـوع پوشـش    .تبعیض کم استبیشترین فراوانی متعیق به دخترا  
تبعیض بیشترین فراوانی متعیق به در مؤلفة انتخاب همسر . تبعیض زیاد استفراوانی متعیق به 

 .متوسط است
 
 
 
 
 
 
 

میزا  یادگیری تبعیض 
 در کودکی والوین

تبعیض کم )دختر خودش 
 کنو(گیری  تصمیم

تبعیض متوسط )بیشتر 
 والوین کمی نظر دختر(

تبعیض زیاد )فقط نظر 
 والوین مطرح است(

 فراوانی در صو فراوانی درصو فراوانی درصو

 3/47 189 5/43 174 3/9 37 ها جم  کل مؤلفه

وآمو با  محوودیت رفت
 غریبه و نامحرم،

محوودیت و عوم امکا  
 خوانو ، درس

 اجبار در نوع پوشش،
 بار در انتخاب همسراج

126 3/26 158 0/33 195 6/41 

197 1/41 132 6/27 150 3/31 

142 6/29 161 1/22 176 7/36 

123 6/25 200 6/41 158 8/32 
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 خانواده تی عاطفی والدین در میزان رشد شخصیفراوانی . 10جدول 

 

شـرط   ا دارد. برخـورداری از عشـق بـال   میزا  رشو شخصیت بسیار کم، بیشـترین فراوانـی ر  
در . ة بسیار زیـاد و سـا  بسـیار کـم اسـت     بیشترین فراوانی متعیق به گزینمادری در کودکی 

گذشته، بیشتر والوین دارای شرایط بهشت و دوزخ بودنو یا برخوردار کامل از محبت مادر یا اگر 
گاه محکم  ر و رها شوه بودنو. وجود تکیهد پناه و دربه تجربه یا نامادری داشتنو، کامالز بی مادر بی

ة زیـاد اسـت. شـناخت احساسـات خـود و      بیشترین فراوانی متعیق بـه گزینـ  عاطفی در کودکی 
 .ة متوسط استبیشترین فراوانی گزینها  مسئولیت در برابر آ 

 ای زمینههای  سن زن و مرد و سایر متغیر های توصیفی مربوط به متغیر جدول
 ها سنی مادران و پدران و تحصیالت آنفراوانی  .11جدول  

 

 میزان رشد اجتماعی عاطفی والدین
 زیاد متوسط کم بسیارکم

بسیار 
 زیاد

 درصد درصد درصد درصد درصد
 1/19 6/27 4/15 6/2 35.2 میزا  کیی رشو

 شرط مادری در کودکی . برخورداری از عشق بال1
 گاه محکم عاطفی در کودکی . میزا  وجود تکیه2

7/36 3/4 7/11 7/8 7/38 
2/6 8/14 6/22 7/34 6/21 

 ها . شناخت احساسات خود و مسئولیت در برابر آ 3
 . میزا  پذیرش فاعییت خود در ساختن زنوگی4

8/19 2/19 9/32 6/13 5/14 
2/15 4/21 1/19 3/24 9/19 

 . میزا  پذیرش اشتباهات خود و مسئولیت تلییر مسیر5
 زنوگیپذیری از شرایط  . میزا  اثر6

0/11 0/19 6/13 8/13 6/42 
4/6 4/15 3/32 9/29 0/16 

 ها و تعادل در حال و اکنو  . میزا  تحقق خواسته7
. میزا  احساس نیاز به مطالعه و افزایش آگاهی در این 8

 مسیر

7/11 8/27 0/38 1/20 4/2 

2/8 2/6 6/13 9/48 0/23 

 درصد کمترین فراوانی درصد بیشترین فراوانی 

 8/1 شصت سال به باال 5/45 گهل تا پنجاه سال سن مادرا 

 4/3 بیست تا سی سال 6/50 گهل تا پنجاه سال سن پورا 

تحصیالت 
 مادرا 

 8/1 فوق لیسان  7/45 فوق دیایم

تحصیالت 
 پورا 

 2/3 سیکل 2/48 فوق دیایم

 شلل پورا 
دیورا ،  دارای مهارت ولی وابسته به 6ردة 

 فروشنوه
7/44 

باال  مویرا  رده
 ها و... خانه وزارت

4/0 

 شلل مادرا 
کارمنو، فروشنوه معیم، بازنشسته،  5ردة 

 منشی، تکنسین
7/35 

 باال رده مویرا 
 و...ها  خانه وزارت

9/2 
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 7/35 در. است شلیی پنجم ردة در ز  شلل گزینة به فراوانی شلیی مادرا  متعیق بیشترین
 دولتـی،  و خصوصـی  بخـش  در دیـایم  مسـتخوما   منشـی، ، عـادی  کارمنـو  معیمی،: شلل ز 

 7/44 و دارد را.. و. هـا  بیمارسـتا   در معمـولی هـای   تکنسین ،کشاورزی و شیالت ماهر کارکنا 
 آرایشـور،  :مکـا   بـوو   ولـی  و مهارت حرفه صاحب پایین: شلیی ردة در ی  هم پورا  درصو
 .دارنو را فراوانی بیشترین... راننوه و، فروشنوه بنا،، جوشکار و نجار، کبابی ساختما ، نقاش

 تحلیلیهای  یافته
 

 متغیرهای مستقل و وابسته ةخصوص رابط نتایج آزمون پیرسون در. 12جدول

 

رابطة معنادار میا  درآمـو خـانواده و پورسـاالری و پـذیرش تبعـیض اجتمـاعی سـطحی،        
پذیرش تبعیض اجتماعی عمقی، پذیرش تبعیض قـانونی، رشـو شخصـیتی و عـاطفی والـوین،      

وجـود  خانواده جنسیتی در  پذیری تبعیض در کودکی، تحصیالت والوین با سطو نابرابری جامعه
دارد. این نتای  با نظریة مارک  در مورد موقعیت و جایواه فرد در نظام تولیو، وبر در مـورد اثـر   

پـذیری در کـودکی، کیویسـتو در     پورساالری، وود و شرمن در مورد تطبیق فرد با نظام جامعـه 
شوه میا  افراد، منطبـق   دیپذیری جنسیتی، بوردیو در مورد شبکة بادوام روابط نها مورد جامعه

 ةنتیج
 آزمون

 تعداد
سطح 

 معناداری

همبستگی 
 پیرسون

 متغیر وابسته متغیرهای مستقل

 درآمو خانواده -142/0 001/0 475 تأییو

نابرابری  اصیی مستقل
جنسیتی بین 
دختر و پسر در 

 خانواده

 قومیت 115/0 077/0 475 تأییوعوم 

 پورساالری 146/0 005/0 475 تأییو

 125/0 004/0 475 تأییو
پذیرش تبعیض 
 اجتماعی سطحی

 253/0 000/0 475 تأییو
یض پذیرش تبع

 اجتماعی عمقی

 218/0 000/0 475 تأییو
پذیرش تبعیض 

 قانونی

 -184/0 000/0 475 تأییو
رشو شخصیتی و 
 عاطفی والوین

 138/0 006/0 475 تأییو
 پذیری جامعه

 در تبعیض
 والوین کودکی

 والوین شلل -017/0 658/0 475 تأییو عوم
مستقل 
 ای زمینه

 ن والوینس 011/0 181/0 475 تأییوعوم 
 تحصیالت والوین 09/0 000/0 475 تأییو
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ها با میزا  نابرابری جنسـیتی رابطـه وجـود     است. میا  شلل والوین و سن والوین و قومیت آ 
نوارد. این نتای  با نظریة مارک ، وود و شرمن هماهنوی نوارد. همچنین بین رشو شخصیتی و 

دارد. بـا زیـاد شـو     عاطفی والوین و درآمو خانواده با نابرابری جنسیتی رابطة معکوس وجـود  
رشو عاطفی والوین میزا  نابرابری جنسیتی اعمالی توسط آنا  در میـا  دختـر و پسـر کمتـر     

شود. با باال رفتن درآمو خانواده نیز میزا  نابرابری جنسیتی اعمـالی توسـط آنـا  در میـا       می
نظـام تولیـو و    شود. این نتای  با نظریات مارک  در زمینة جایواه فرد در دختر و پسر کمتر می

افـراد و   بـین  شـوه  نهـادی  روابط از نقش آگاهی طبقاتی در فرد و بوردیو در زمینة شبکة بادوام
 روابط خانوادگی و اثر تربیت کودکی بر بازتولیو رفتار در بزرگی انطباق دارد.

تر، ناخودآگـاه در جامعـه افـراد بـا تابعیـت از       های اجتماعی عمقی در میزا  پذیرش تبعیض
کننـو کـه ایـن     ای عمـل مـی   محـور بـه گونـه    و عرف جمعی و سـاختار اجتمـاعی تبعـیض   قواع

شـود. انتخـاب    عنوا  واقعیت موجود و عمومی جامعه احساس و نرمال تیقی مـی  ها به محوودیت
کرد  مشاغل از سوی اجتماع، ناگاری والـوین   شلل برای دختر به دلیل دخترانه و پسرانه تیقی

را به همراه دارد. نحـوة دسترسـی زنـا  بـه آمـوزش و حـق تحصـیل و        از مواخیه در این حوزه 
وآمـو زیـر نفـوذ عـرف و هنجارهـای و       اشتلال و انتخاب شلل و نیز انتخاب دوست بـرای رفـت  

شوه در والوین بسیار محوود است. محوودکرد  حـق تحصـیل دختـرا  یـا      ساختارهای درونی
پنوارنو این حـق   ای است که والوین می گونه تحصیل به کرد  آ  به اجازة پور برای ادامه محول
 کرد  دخترا  خود است. ها برای مویریت آ 

والوین دردورا  کودکی خود در معرض تجربـة عینـی رفتـار بـا دختـرا  در خـانواده قـرار        
انو. مادر شاهو رفتار والوین خود با خویش و پور شاهو رفتار والوین با خواهر خـود و نیـز    گرفته

هـای ناخودآگـاه رفتـار را     انو عمالز زمینه امیل بوده است. آنچه در کودکی یاد گرفتهبا دخترا  ف
هـای   اسـاس آمـوزه   طور ناخودآگاه والـوین بـر   کنو. در اینجا به سالی بروز می  سازد و در بزرگ می

گـه سـنتی و گـه امـروزی، انجـام       انو، کننو و آنچه را که درونی کرده شوة خود عمل می درونی
های رفتاری در دورة کودکی والـوین محـوودکرد  دختـرا  در     ترین تبعیض برجسته دهنو. می

خوانو ، اجبار در نوع پوشش، اجبار در انتخاب همسر،  وآمو با غریبه و نامحرم، درس  زمینة رفت
 نبود  است. و اجبار در سر کار مزدی نرفتن و شاغل

 متغیره رگرسیون چند
 طریـق  از( نـابرابری جنسـیتی بـین دختـر و پسـر     ) وابسته متلیر تلییرات رگرسیو  تحییل در

درآمو خانواده و پورساالری و پذیرش تبعیض اجتمـاعی سـطحی،    تبعیض اجتماعی، متلیرهای
پذیرش تبعیض اجتماعی عمقی، پذیرش تبعیض قـانونی، رشـو شخصـیتی و عـاطفی والـوین،      

عـاطفی والـوین و   پـذیری تبعـیض در کـودکی، تحصـیالت والـوین، رشـو شخصـیتی و         جامعه
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 تعـواد  گو، پاسخ سن سنی، فاصیة ازدواج، موت شلل، تحصیالت، جنسیت،) ای زمینه متلیرهای
 منظور، بوین. شو تعیین وابسته متلیر تبیین در متلیرها این از هری  سهم و بینی پیش( فرزنو

 گذاشتن نارک با و آخر گام در و شونو رگرسیو  معادلة وارد ای زمینه و مستقل همة متلیرهای
 متلیـر  بـا  فرزنـو  تعـواد  گـو،  پاسـخ  سن سنی، فاصیة ازدواج، موت شلل، تحصیالت، متلیرهای
 بـین  R تعیـین  ضـریب  مقـوار  13 جوول به توجه با. آمو دست به ذیل نتیجة درنهایت وابسته
 وابسـته  متلیـر  و مسـتقل  متلیرهـای  مجموعـة  بـین  دهـو  مـی  نشا  که است 617/0 متلیرها

 شوه تعویل تعیین ضریب مقوار اما دارد؛ وجود همبستوی( و پسر دختر یتی بیننابرابری جنس)
(R2 )نابرابری جنسیتی بین دختر و  کل از درصو 380/0 دهو می نشا  که است 374/0 با برابر

 است. بینی پیش قابل متلیرها این توسط خانواده پسر در
 

 یج آزمون رگرسیون در گام آخرنتا .13جدول 
 

 
 
 
 

 گام آخر -βیج رگرسیون مقدارتان .14جدول 

 

در  اجتماعی برای متلیر تبعیض آموه دست به، ضریب رگرسیو  14 جوولبا توجه به نتای  
 استانوارد درازای ی  واحو انحراف  بنابراین به؛ است 246/0برابر با  =000/0sigداری  سطو معنا

انحـراف   246/0 یـزا  ممقـوار تبعـیض میـا  فرزنـوا  در خـانواده بـه        تبعیض اجتماعی متلیر
برابـر بـا    =000/0sigسـطو  در تبعـیض قـانونی   کنو. همچنین متلیر  یمافزایش پیوا استانوارد 

میـزا   تبعـیض قـانونی    متلیـر  اسـتانوارد در ازای یـ  واحـو انحـراف     بنابراین بهاست؛  220/0
یش استانوارد افزاانحراف  220/0 یزا منابرابری جنسیتی میا  فرزنو دختر و پسر در خانواده به 

 -243/0برابـر بـا    =000/0sigسـطو  در  رشو شخصـیتی والـوین  کنو. همچنین، متلیر  یمپیوا 
رشـو شخصـیتی والـوین میـزا       متلیـر  اسـتانوارد در ازای ی  واحو انحـراف   بنابراین به؛ است

R 
 ین()ضریب تعی

RSquare 
 ضریب تعیین خالص()

R 
 شده( یلتعد)مجذور 

 خطای معیار برآورد

617/0 380/0 374/0 18353/5 

 متغیرهای واردشده
 نشده ضرایب استاندارد

ضرایب 
مقدار آزمون  استانداردشده

t 

سطح 
 معناداری

B خطای معیار Beta 

 000/0 657/3  986/3 580/14 تمقوار ثاب
 000/0 579/4 246/0 186/0 853/0 تبعیض اجتماعی
 000/0 025/5 220/0 240/0 205/1 تبعیض قانونی

رشو شخصیتی و عاطفی 
 والوین

297/0- 077/0 243/0- 875/3- 000/0 

 001/0 445/3 156/0 098/0 336/0 یادگیری در کودکی والوین
 014/0 -468/2 -111/0 254/0 -627/0 درآمو
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کنـو.   یمـ کاهش پیوا استانوارد  انحراف -243/0 یزا مدر خانواده به  تبعیض میا  دختر و پسر
 156/0 بـا  برابـر  =000/0sig کـودکی معنـاداری در سـطو    در یادگیری والوین رمتلی همچنین
 میـزا   والـوین  یادگیری در کودکی متلیر در استانوارد انحراف واحو ی  ازای به بنابراین است؛
 .کنـو  مـی  افزایش پیـوا  استانوارد انحراف 156/0 میزا  به خانواده در پسر و دختر میا  تبعیض

ازای یـ  واحـو    بنابراین بـه ؛ است -111/0برابر با  =014/0sigسطو در  درآموهمچنین متلیر 
 انحـراف  111/0 یزا ممیزا  نابرابری جنسیتی در خانواده به  درآمو متلیر استانوارد درانحراف 

 کنو. یمکاهش پیوا استانوارد 

 گیری نتیجه
 و حرف ل صاحبشام پایین مشاغل دارای گو پاسخ پورا  غالب 11طبق جوول  تحقیق، این در

... راننـوه و ، فروشـنوه  بنا،، جوشکار و نجار، کبابی ساختما ، نقاش آرایشور، مکا  بوو  مهارت
، عـادی  کارمنـوا   معیمـا ، : ماننـو  شلیی اهمیت پنجم ردة مشاغل در اکثر نیز مادرا  و بودنو

 ایـن  رواقـ ، د. دارنو و... قرار دولتی و خصوصی بخش در دیایم مستخوما  منشی،، ها بازنشسته
هـا   خانواده این درآمو میانوین دیور، سوی از. است اشتلال میانة سطو معرف تهرا  در مشاغل
 ز  کـه  است خانوارهایی در فراوانی بیشترین است. توما  میییو  ی  تا توما  هزار پانصو بین
 سـال  40 تـا  30 خانواده عمر از و میانوین بوده مرد تاب  ز  و است مرد از تر کوگ  سال هفت
 در اجتمـاعی  الیـة  تـرین  پرجمعیـت  از و. (3 جوول)انو  ترک و فارس افراد این عموماز. گذرد می
 ایـن  تعمـیم  قابییت گویا ، پاسخ عمومیهای  شاخص این به توجه با خوشبختانه و هستنو ایرا 

 سـال  در را ایـرا   کـل  جمعیـت  درصـو 75 کـه  ایرا  جامعة متوسط شهرنشین قشر بر تحقیق
 .است معتبر نظری لحاظ به سازنو یم 1390

 پـور،  قـورت  اعمال زیاد بسیار و زیاد و به مقوار بوده باالها  خانواده دراین پورساالری مقوار
 خانـه  اعضـای  همـة  ریزی برنامه پور، فقط خومت در خانه امکانات پور، مخصوص گیری تصمیم
 .(5است )جوول  شوه دیوه مادر خاص خانه در کار پور، توسط
 ورزش کـه  افتـاده  جـا  آنـا   بـرای  و بـوده  باال اجتماعی تبعیض پذیرشها  خانواده این راکث
 در امـا . اسـت  محـوود  مناسـب  شلل و است کم امنیت دختر و برای باشو محوود بایو دخترا 
 آزادی خـود  دختـر  بـرای  پورسـاالر های  خانواده همین درصو63 دختر خوانو  درس حق مورد
 همـین  در اینکـه  دهنـو. جالـب   مـی  انتخـاب  اختیـار  و نظردهـی  حـق  او بـه  و بـوده  قائل عمل

 خـود  دختـر  برای کننو، می اعمال را مردساالری نهایت خود ز  برای که پورساالر،های  خانواده
 تر جالب. دهنو می را شلل نوع انتخاب و کار به اشتلال اجازة والوین نظر با درصو 62 تا 33 بین
 تنهـایی  بـه  خود که داننو می دختر حق کامالز درصو 62ـ22 الرپورساهای  خانواده این در اینکه
 باشو. داشته دوست انتخاب حتی و شلل نوع انتخاب و کار به اشتلال اجازة
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 بـه  متعیق را حق این کامالز پورا  درصو23 کیی صورت به قانونی تبعیض پذیرش زمینة در
 ترتیـب  ایـن  بـه  و بویرنـو  تصـمیم  حاضـرنو  دختـر  نظـر  بـا  والوین درصو61 و داننو می دختر

 مواخیـة  بـه  والـوین  خود و است شوه والوین دورة از تر رنگ کم دختر فرزنوا  برای پورساالری
 .(8نیستنو )جوول  خود مایل دخترا  نظر به اعتنایی بی و قاط 
 حـوزة  در مواخیـه  بـه  آنـا   تمایـل  و مردسـاالری  میـزا   بـه  تر پیش که ،ها خانواده این در

. شـو  سـنجیوه  پسـر  و دختر فرزنو بر عمیی تبعیض سطو شو، اشاره دخترا  انیانس اختیارات
نـابرابری   و( 3 جـوول ) اسـت  کـم  و کـم  بسیار درصو44 تبعیض، سطو که دهو می نشا  نتای 

 وجـود  نابرابری جنسـیتی زیـاد  ها  خانواده درصو26 در فقط و است درصو30 جنسیتی متوسط
 ایـن  وجـود  بـه  مایل و بوده منو گیه قانونی و اجتماعی ضتبعی زمینة در والوین اکثر حتی. دارد
 .کننو نمی تبعیض اعمال پسر و دختر میا  نیز خود و نیستنو تبعیضهای  زمینه
 تهـرا   بـه  شهرسـتا   و کوگـ  هـای   شـهر  و روسـتا  از درصو 65 والوین همین که حالی در
 بـه  خـاص  توجـه  و االریسـ  مـرد  بـر  مبتنی گسترده خانوادة و سنتی فرهنگ خود با و انو آموه
 این درصو35 فقط و دارنو سنتی جامعة در خود پذیری جامعه مسیر و ذهنی مبانی در راها  پسر

 عاطفی و اجتماعی شخصیت رشو، خانوادگی شرایط همین در. انو بزرگ شهرهای ساکن والوین
 مـادر  رحضـو  و توجـه  از کـودکی  در والـوین  اکثر نتای ، این طبق (.11 جوول)شو  بررسی نیز

 درصـو 70 والـوین  ایـن  امـا  انو. داشته خود انووه و غم لحظات برای گاهی تکیه و بوده برخوردار
 گـر  کـنش  و فاعـل  عنـوا   بـه  را خود آنا  درصو44 و داننو می خود خطاهای مسئول را دیورا 

 آنـا   ثراک. انو پذیرفته را خود اشتباهات مسئولیت زیاد بسیار و زیاد آنا  از نیمی ولی بیننو، می
 درمجمـوع،  .(10دارنو )جـوول   مطالعه به شویو نیاز احساس و انو نرسیوه خودهای  خواسته به

 آ  از کمتـر  و دیایم فوق والوین درصو 86 حوود .است 47 پورا  و 2/45 مادرا  سنی میانوین
 .(11است )جوول  مردا  مشابه زنا  سواد میانوین. دارنو سواد

 خـانواده  هرگـه . دارنـو  بـاهم  منطقی رابطة توصیفیهای  داده هک داد نشا ها  آزمو  بررسی
 پسـر  و دختـر  میا  خانواده آ  در نابرابری جنسیتی کمتری اعمال داشته باشو، باالتری درآمو
که این نتای  با دیوگاه مارک  در زمینة نیروهای مولو و اثـر آ  بـر آگـاهی فـرد و     . دارد وجود

 های تارکوسکا، ساروخانی، ادهمی و ناصری انطباق دارد. یافته عمیکرد فرد انطباق دارد و نیز با
شو که با نتای  قنبـری و فتحـی،    دیوه تنواتنوی نابرابری جنسیتی رابطة و پورساالری بین

 کالنتری و ایمانی و رایت و نظریة وبر انطباق دارد
 جتمـاعی ا تبعـیض  پـذیرش  و پسر و دختر نابرابری جنسیتی بین اعمال میا  رابطة بررسی

 دختر به و بویرنو را نادیوه اجتماعی تبعیض بیشتر والوین هرگه .(8ـ7 جوول)شو  بررسی هم
 اعمـال  کمتر هم خانه در بوهنو، را کار نوع و دوست و شلل انتخاب و خوانو  درس حق بیشتر

ـ  احترام مـی  دخترا  بیشتر به حقوقها  خانواده این واق  در. کننو نابرابری جنسیتی می  و وگذارن
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واره، که نوعی آموختوی ضمنی  مفهوم عادت این نتای  با .انو مخالف جامعههای  محوودیت با هم
هـای قنبـری و    یافتوی اجتماعی در دیوگاه بوردیو است، هماهنگ است و نیز بـا یافتـه   و تربیت

 ایمانی انطباق دارد. فتحی، حسینی، ناصری، کالنتری و فقیه
 در تبعـیض  اعمـال  سـبب  تبعـیض  مسـتقیم  تجربـة  بکسـ  و کـودکی  در والوین یادگیری

 والـوین  توسـط  تبعـیض  مـورد  بیشتر کودکی در والوین هرگه که طوری به. شود می سالی بزرگ
نابرابری جنسیتی قائل  پسر و خود دختر بین بیشتر هم فعیی شرایط در باشنو، گرفته قرار خود
شوه بین افراد منطبق  بادوام روابط نهادی این نتای  با نظریة بوردیو در زمینة اثر شبکة. شونو می

 ناصری، ادهمی و روغنیا  انطباق دارد. حسینی، فتحی، و های قنبری است و نیز با یافته
 قومیـت، سـواد   خـانواده،  عمـر  مـادر،  و پـور  شلل پسر، و دختر میا  نابرابری جنسیتی در
 و دختـر  برابری جنسیتی بیننا درواق . نواشتنو تأثیری سکونت و محل مادر و پور سن والوین،
های  این نتای  با یافته .شود می اعمالای  خانواده عمر و سن و و قومیت سواد و شلل هر در پسر

 ایمانی، ادهمی و روغنیا  انطباق نوارد. ناصری و کالنتری و فقیه
 نـابرابری جنسـیتی رابطـة    بـا  مهـاجرت،  والـوین،  شخصیتی رشو والوین، درآمو متلیرهای

 کـه  آنجـا  از و شـود  می نابرابری جنسیتی کمتر شونو، بیشترها  متلیر این هرگه و اردد معکوس
 جامعه کیی سطو در است، زیاد ما آماری جامعة در تهرا  به مهاجرت شخصیتی و رشو فراوانی
 بـر  کـه  زیـر هـای   متلیـر  سـویی،  از. اسـت  کم پسر و دختر نابرابری جنسیتی بین میزا  آماری
 کمتـری  فراوانـی  مـا  آمـاری  جامعـة  در مؤثرنو پسر و دختر میا  نسیتی درنابرابری ج افزایش
 های قنبری و فتحی، ادهمی و روغنیا  انطباق دارد. این نتای  با یافته. دارنو

 والـوین و  در قانونی تبعیض قبول والوین، در اجتماعی تبعیض قبول پورساالری، متلیرهای
 .شود می بیشتر نابرابری جنسیتی هم میزا  وبیشتر باشن هرگه کودکی در والوین یادگیری
 در قـانونی  تبعـیض  قبـول ، والوین در اجتماعی تبعیض قبول، پورساالری مرد، و ز  سن تفاوت
 .شود می بیشتر نابرابری جنسیتی هم میزا  بیشترباشنو هرگه کودکی در والوین یادگیری والوین،
 بـا  درآمـوی  و شلیی و تحصییی لحاظ به جامعه پایین به رو متوسط قشر در ترتیب، این به
 کـم  مـا  بررسـی  مورد جامعة در شوه نابرابری جنسیتی اعمال حجم و فارس ترک غالب فرهنگ
نـابرابری جنسـیتی   هـا   خـانواده  گهارم ی  معادل نمونه حجم درصو26 در جامعه کل از و است
 نابرابری جنسیتی بـه  زا می همها  خانواده گهارم ی  همین در اما. دارد وجود زیاد بسیار و زیاد

 مـادر ربطـی   و پـور  سن والوین، قومیت، سواد خانواده، عمر مادر، و پور شلل ماننو هایی پویوه
 آزمـو   نـابرابری جنسـیتی طبـق    افـزایش  سـبب  نابرابری جنسیتی، که بر مؤثر عوامل نوارد و

 سـبب  متلیرهـا  ایـن  اینکـه  وجود با و دادنو نشا  را کمی فراوانی ما آماری جامعة در شونو، می
 نکتـة  این و دارنو جامعه در کمی فراوانی متلیرها این شونو، خود نابرابری جنسیتی می افزایش
 متلیرهـای  شـو،  مالحظـه  توصـیفی  های جوول در که طور هما . است تحقیق این مهم کییوی



 115 ...بررسی نابرابری جنسیتی بین دختر و پسر در خانواده

 زایشافـ  کـه بـر   والوین، در قانونی تبعیض قبول والوین، در اجتماعی تبعیض قبول پورساالری،
. دارنـو  کمتـری  فراوانـی  مـا  آمـاری  جامعـة  در مؤثرنو، پسر و دختر میا  نابرابری جنسیتی در

 متوسـط  اجتماعی تبعیض قبول و پورساالری میزا  درصو69در  که دیویم ها جوول در دقت به
 است. آ  از کمتر و

 و جـاری هن لحـاظ  بـه هـا   خـانواده  تحقیق، متوسط توصیفی های جوول به توجه با بنابراین،
 یـادگیری  سطو بود  کم والوین، توسط قانونی تبعیض قبول سطو عوم در فرهنوی و اقتصادی
 و سـن  و سواد و شلل رغم به والوین شرایطی، در گنین بودنو. کودکی در والوین توسط تبعیض
بـه   .گذارنـو  نابرابری جنسیتی می کمتر باشنو، داشته بهتری اقتصادی وض  هرگه خود قومیت
 یب توسعة جنسیتی در خانواده وجود دارد و رو به گسترش است.این ترت
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