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 چکیده

ن مواجعه ای اجتماعی است که غالب جوامع  امعزی ی  عا  لهئهای جنسیتی مستبعیض

 ؛کننعدله دریافعت معیئتزین  سیب را ا  این مسکه  یشای هستندهستند ی  نان قشز گستزده

بود خشعی  عه هعا  عزای   له ی  شنا شدن  نان  ا این تبععیضئری پزداختن  ه این مسیناا 

نمایعد  ماالععه ضاضعز در ان در خانواده ی جامعه ضعزیری معیشگی ی جایگاهشزایط  ند

ه سعزمایه اجتمعاعی  عز های  نان  عه ییع ثیز منا   ی سزمایهأهمین راستا  ا هدف  زرسی ت

  عه ایعن هعدف ا دسعتیا ی   زای پذیزی  نان در خانواده صورت گزفته است میزان تبعیض

ایعن پع یهب  عه ری   وب نظزی   زه گزفتعه شعد  زای تدیین چارچنظزیه تضاد کالینز 

تا  52هل أپیمایشی ی  ا استفاده ا  تکنیک پزسشنامه انجام گزفته ی جامعه  ماری  ن  نان مت

نفعز  نعان  691ای گیزی خوشعهکه  عا اسعتفاده ا  ری  نمونعه ند ودساله ساکن ت زان  25

پذیزی کلی تبعیض دهند که  ه طورها نشان می زگزیده ی مورد تحقیق قزار گزفته اند  یافته

میزان سزمایه فزهنگعی  نعان همچنین تز ا   عد رفتاری  وده است   نان در  عد نگزشی کم

امعا میعزان دستزسعی  نعان  عه  ،تعز  عودهها  یبمورد ماالعه نسبت  ه سزمایه اجتماعی  ن
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هنگعی، اجتمعاعی، های فزثیز سزمایهأسزمایه اقتصادی در ساح نا لی قزار دارد  همچنین ت

های رگزسیونی نشان   تحلیلتأیید شد نان  پذیزیاقتصادی ی تعداد فز ندان  نان  ز تبعیض

سپس  ا افزایب ، فزهنگی پذیزی کلی  نان  یب ا  همه  ا افزایب سزمایهداد میزان تبعیض

تععداد اما افعزایب  ،یا دا افزایب سزمایه اقتصادی کاهب میسزمایه اجتماعی ی در ن ایت  

 شود تز  نان در خانواده میپذیزی  یبدان، موجب تبعیضفز ن

پذیزی، سزمایه اجتماعی، سزمایه فزهنگی، سزمایه تبعیض جنسیتی، تبعیض :هاکلیدواژه

 .اقتصادی

 مقدمه . 1

هعای ههنعی تعزین لایعهمیان  ن ی مزد در جامعه ایزان ا  عمیق جنسیت تفکیک اجتماعی

 ی ن ادهعای اجتمعاعی ساختارها ار تزین  تا دامنه خود راشود ی می کنشگزان اجتماعی  غا 

 اسعت تفکیکعی ایعن تفکیعک،  گسعتزاندی ن اد اقتصعاد معین اد  مو    ،مانند ن اد خانواده

 هعای  زتعز یمتضعمن موقعیعت غالبعاً ی سوگیزانه، متاثز ا  تصورات قالبی،  زساخته اجتماع

 است  داشتهطول تاریخ تدایم که در تز  زای مزدان امتیا های  یب

 ؛6991 ،اضمعدی)ام شعده در ایعزان  جعهای انپ یهبجنسیتی های تفکیک در خصوص

 ؛2699 ،سعلگی ؛6992 ،اضمعدی  ی ضسعینی ؛6991 ،پور، دیانتی ی  ارع  یدی، شفی م ز را

تبععیض  دهنعده یجعود( نشعان6931 ،جعاهساریخانی ی رفععت ؛6999 ،ی رهبزی جاهرفعت

مندی  نان ا   ا افزایب   زه ا   ن است که ضاکیضال ی در عین  ده ایزانیدر خانوا جنسیتی

سزمایه اجتماعی ی سزمایه فزهنگی(  نان  )ی )اقتصادی( ی غیزماد های مادیمنا   ی سزمایه

های اجتماعی کزده ی در های جنسیتی ی تبعیضتزی در  زا ز کلیشهمخالفت ی مقایمت  یب

  اند  مده زشان   بود خشی  ه شزایط  ندگیی  گاه ممتا تزجای، صدد کسب ضقوق انسانی

ای غیزمادی ی متشکل ا  شبکه ریا ط اجتماعی، میعزان تعامعل ی سزمایهسزمایه اجتماعی 

امتیعا ات سب کسعبب که پایعدار اسعت  ی دارایعی نسعبتاًنیعز اعتمعاد  مشارکت اجتمعاعی ی

 خودشبکه ریا ط  یزینی ی گستز  قزاری  زها  ا  شود  افزاد ی گزیهاقتصادی، اجتماعی می

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/142784/%d8%b3%db%8c%d8%af%d8%ad%d8%b3%d9%86_%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/270329/%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%a7_%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/270329/%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%a7_%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c
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 قدرت ی ،طزیق  ه اطالعاتا  ایعععععن دهند ی فعععععزایب شان را اعیاجتما توانند سزمایهمی

تواند جایگزین میسزمایه اجتماعی در  ن است کعه  اهمیتیا ند  تزی دست  یبهمبستگی 

هعا ی گزیه هعا ی ریا عط موجعود درمشخصا شامل موقعیعت  یزامنا   دیگز  اشد  مکمل یا 

اطلاععات، منعا   معادی ی هعا ی  گعاهیها، های اجتماعی است که دستزسی  ه فزصتشبکه

 ا یجود اهمیت این نعوع  (  5555،  1)کمپل دهداجتماعی را  زای افزاد افزایب میموقعیت 

هعا ی اشعتلال  نان  ا ضضور فزاینده در دانشعگاهکه در شزایط کنونی رغم اینسزمایه ی علی

اند منا   اقتصادی ی فزهنگی خود را توسعه دهند  ه سعبب یجعود موانع  سعاختاری ستهتوان

ار ری در ایعن کعا  این گوناگون هنو  در  مینه سزمایه اجتماعی فاصله  یادی  ا مزدان دارند 

پذیزی جنسیتی  ز چند ی های گوناگون  ز میزان تبعیضپ یهشی ضمن یاکایی نقب سزمایه

 پعذیزی در خعانوادهتبععیضارتباط  ن  ا   زرسی ی  نان مورد ماالعه یچون سزمایه اجتماع

 ایم پزداخته

نگعز   ی صورت گزفته  یزا ا  سوییی رفتار یعد نگزشدر دی  ُ، پذیزیماالعه تبعیض 

ضعوع در ها در مواج ه  ا  ن مودهنده رفتار  نکنشگزان اجتماعی پیزامون هز موضوع، شکل

چه  سا شعزایط  نیست یج ت  ا  سوی دیگز رفتار همیشه  ا نگز  همدنیای یاقعی است  

های ساختاری مان  ا  تحقق یافتن نگز  ی  زی   ن در قالعب رفتعار اجتماعی ی محدیدیت

تزکیبعی ( نگعز  را 6992(  اتکینسعون ی هیلگعارد )6991)کزیمعی،  شعودمیمتناسب  ا  ن 

کند تا  عه دیگعزان، اشعیا ی که شخص را پیشاپیب  ماده میمی دانند  هاییهیجان ی ها ایر ا 

 خلاصعه را اشعیا ا  ار یعا ی هعانگز   کنعد نگعاه نفعیم یا مثبتهای مختلف  ه شیوه گزیه

 .گیزند ینده را  ز ع ده می رفتارهای یا اعمال هدایت یا  ینی پیب نتیجه در ی کنندمی

ی  عد یا جنبه ههنی ی عینی اسعتدارای دی  ُ ،پذیزی، ماالعه مسئله تبعیضدلیلهمین   ه

 اسعت پعذیز امکعان  نکامعل شناخت ی تبیین  نظزگزفتن هز دیی این ا عاد،  ا درا  این ری 

 نان چه نگز  ی ههنیتی نسبت  ه  که دریا یم  ن  ودیم نا زاین در این تحقیق ا تدا  ه دنبال 

                                                 
1. Campbell 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1
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خودشان تا چه ضد در خانواده  یا یم کهدریم هخوامیجنسیتی دارند ی در مزضله  عد  تبعیض

 دهند پذیزند ی در عمل  ه  ن تن میمیتبعیض جنسیتی را 

پعذیزی،  گعاهی  خشعی ی ارتقعا  پزداختن  ه مسئله تبعیضما ا  جاکه دغدغه اصلی ن  ا

 نچه در این پ یهب  دلیل میز است   ه همین های تبعیضقدرت  نان در مواج ه  ا موقعیت

عنوان منبعی  گعاهی پذیزی  نان، ی تاثیز عامل سزمایه اجتماعی  ه زرسی تبعیض ،دنبال شده

عنوان عامل موثز  ز این مسعئله،  عه دی دلیعل  خب،  ز  ن است  انتخاب سزمایه اجتماعی  ه

است: ایلاً این مف وم  ه صزف سزمایه  ودنب، در ضکم منب   وده ی دستزسعی  عه  ن  عزای 

ا  ه دنبال دارد  ثانیاً این سزمایه چون ا   ان ریا ط اجتماعی ی مبادلات افزاد، طبیعتاً قدرت ر

 نعا زاین  حع   ؛(5555)کمپعل،   شود، ماهیتی  گاهی  خب داردافزاد  ا یکدیگز ضاصل می

 اصلی تحقیق ضاضز سعنجب میعزان سعزمایه اجتمعاعی شخصعی  نعان، مسعتقل ا  خعانواده

 ها است  یز  تبعیض در خانواده ا  سوی  ن)همسز(، ی تاثیز  ن  ز پذیز  یا عدم پذ

تعز معزدم  عه سعزمایه دستزسی  ه سزمایه اجتماعی  زای  یب  ا توجه  ه این کههمچنین 

ا  طزف دیگز گستز  سزمایه اجتماعی ی  زقعزاری  اقتصادی ی فزهنگی  نان  ستگی دارد ی

، (6935)  وردیعو،  ریا ط  متقا ل فزدی ی گزیهی مستلزم اعتماد ی مشارکت اجتماعی است

سعایز ا ععاد مسعئله شناسعایی   تعز  زرسی عواملی که  ز سزمایه اجتماعی اثزگذار هستند  ه 

کمک خواهد کزد  اشکال مختلف سزمایه، در سایه یجود یکدیگز ی در کنار هعم  عه یجعود 

ز در ها  ز سزمایه اجتماعی ی سایز عوامل موثز  عز ن نیع یند  لذا سنجب تاثیز این سزمایهمی

 قزار داشته است دستور کار این پ یهب 

فعزایب توانمنعدی  نعان، ا در یاجتماع سزمایهنقب در محز  نمودن ماالعه،  نیا اهمیت

 اسعت، مشتزک ینفع عنوان  ه خانوادگی ی ندگ تیفیک های جنسیتی ی   بودکاهب تبعیض

ی خانواده ی رشعد تواند  ه تقویت همدلی ی ریا ط عاطفی میان اعضاهایی میچنین پ یهب

استقلال ی ایفعای نقعب معوثزتز  نعان در توسععه اجتمعاعی، اقتصعادی ی  ی ،ها ن شخصیت

 فزهنگی کشور یاری  زساند  
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 . مبانی نظری تحقیق 2

 تحقیق پیشینه .1. 2

 زرسی را اه سزمایه فزهنگی ی گزایب »عنوان   ا( در پ یهشی 6992ضسینی ی اضمدی )

را اعه معنعادار  عین دی متلیعز سعزمایه ین نتایج رسیدند کعه ه ا  «یالدین  ه تبعیض جنسیتی

   عز ایعن اسعای  عین میعزان یجود داردها  ه تبعیض جنسیتی فزهنگی یالدین ی گزایب  ن

را اعه  ،ها  ه تبععیض جنسعیتی نسعبت  عه فز ندانشعانسزمایه فزهنگی یالدین ی گزایب  ن

یض جنسیتی در میان یالدین  ا سزمایه که گزایب  ه تبع  ه این معنی ؛شتمعکوی یجود دا

  تز استالاتز ا  یالدین  ا سزمایه فزهنگی  تز،  یبفزهنگی پایین

اجتماعی  ز ارتقای شللی  ثیز سزمایهأت»عنوان   ا( در پ یهشی 6995جاه ی قز انی )رفعت

هعایی  عا ادهی ا  خعانوا  پایگاه اقتصادی اجتمعاعی  العا  دریافتند که  نان مدیز، عمدتاً « نان

تعز معوارد در که  نان غیز معدیز در  یبدرضالی ؛اندساختار دموکزاتیک ی مشارکتی  زخاسته

میعزان سعزمایه همچنعین انعد  گزا یعا اقتعدارگزا تز یعت شعدههایی  ا ساختار تساهلخانواده

های معدیزیتی ی اعتمعاد اجتمعاعی(  نعان دارای پسعتاجتماعی، مشارکت )ریا ط  اجتماعی

تزکیب ی ساختار  ن  ا سایز  نان متفایت است  نتایج این تحقیق  تز ا  سایز  نان  وده ی یب

های شللی  نان قا ل توجعه اسعت، ثیز سزمایه اجتماعی  ز موفقیتأنه تن ا ا  نظز اشاره  ه ت

 های موجود در  ن  ز میعزان سعزمایهخانواده ی نا زا زیتأثیز که  ه نقب ی  ضی  لکه ا  این 

 ضعاززکند نیز  زای پع یهب ضاضعز ی  نان توجه میهای اجتماععی ی تب   ن موفقیتاجتما

اهمیت ی ر ط این پ یهب  ا پ یهب ما در تاکید  ز نقب سزمایه اجتماعی در  اهمیت است 

 دستیا ی  ه جایگاه اجتماعی ممتا   زای  نان است  

اجتمعاعی  عا  های سعزمایهلفهؤرا اه م»عنوان   ا(، در پ یهشی 6939ملکی ی ن ادسبزی )

ین نتایج رسیدند که سزمایه اجتماعی را اه ه ا «   ادخشونت خانگی علیه  نان در ش ز خزم

معدنظز معا  لحاظدار ی معکوسی  ا خشونت خانگی علیه  نان دارد  این پ یهب ا  این معنی
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یکی ا  مظاهز ثیز سزمایه اجتماعی را  ز خشونت خانگی علیه  نان  ه عنوان أقزارگزفت که ت

 دهد   شکار ی شدید تبعیض علیه  نان در خانواده نشان می

 عه « اجتمعاعی ی کیفیعت  نعدگی سزمایه»عنوان   ا( در پ یهشی 6931گزیسی ی نقوی )

اجتماعی ی کیفیت  ندگی افزاد پزداختند  این تحقیق نشان داد که  زرسی را اه میان سزمایه 

یعنعی  عا  ؛ی را اه خای مثبت ی معنعاداری یجعود دارد ین سزمایه اجتماعی ی کیفیت  ندگ

اجتمعاعی،  یا د  ا  میان ا عاد سعزمایهافزایب سزمایه اجتماعی کیفیت  ندگی نیز افزایب می

اعتماد، هنجار ی مشارکت غیزرسمی  ا کیفیت  نعدگی را اعه معنعاداری دارنعد  نتعایج ایعن 

د، تن یان نتایج  ه تفکیک جنسیت نیسپ یهب گزچه  ا رییکزدی جنسیتی نیست ی  ه عبارتی 

توجعه ی اجتماعی  ز کیفیت  ندگی افزاد معوثز اسعت، قا عل دارد سزمایههمین که اهعان می

  زرسی است 

هعای جنسعیتی: معدلی  عزای  گاهی ا  نا زا زی»عنوان   اای ( در مقاله6931) اعظم   اده

یل  ه  زرسعی شعناخت یضععیت در یهله ا «های جنسیتیسنجب میزان شناخت ا  نا زا زی

ثیز  گعاهی جنسعیتی ی أ گاهی جنسیتی در اههان افزاد جامعه اعم ا   ن ی مزد ی سپس  ه تع

سععتیزی در افععزاد خععواهی ی تبعععیضیععت عملععی ا   زا زیدرک نععا زا زی جنسععیتی  ععز ضما

کعه تجز یعات، سعبک  نعدگی، منعا   ار شعمند   ه این نتایج رسعید  ای پزداخت شدهماالعه

ای سعن، سعو ی عوامعل  مینعه اجتماعی( ا  یک های اقتصادی، فزهنگی ی)سزمایه تماعیاج

گیعزی هل ی پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده، ا  سویی دیگز  ز چگونگی شعکلأیضعیت ت

- گاهی ا  نا زا زی ی گذاردثیز میأهای جنسیتی تنسیتی ی میزان  گاهی ا  نا زا زیهویت ج

این پ یهب انجامد های ضدنا زا زی در افزاد مییزی ماالبات ی کنبگه شکل های جنسیتی 

ا  )تبعیض ستیزی  نان ی ارتباط  ن  ا منا   ی سزمایه هعای در ا  نظز موضوع مورد ماالعه

  اختیار  نان(  ا پ یهب ما مشا  ت دارد
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  ا جنسعیتیتبععیض توصعیف ی تبیعین »(  ا عنوان 6931) نتایج پ یهب امانی کلاریجانی

 مورد ماالعها  افزاد  (%23) نشان داد که  یب ا  نیمی «دانشجویان دختز دانشگاه ت زان منظز

پاسعخگویان معتقعد  %15ها یجود دارد  تبعیض جنسیتی در خانواده  ن  ز این نظز  ودند که

درصد پاسخگویان  35قزیب  ه در مجموع  ی شان  ودنددر خانوادهنظام پدرسالاری  ه یجود 

تمایز جنسعیتی  کزدند کید أنیز در قوانین خانواده ت ی های دینیزا زی جنسیتی در  مو هنا  ه 

ای( ععواملی  ودنعد کعه در شدن ی تحصیلات پدر ) ه عنوان متلیعز  مینعهیند اجتماعیادر فز

متلیعز تشا ه  عا این پ یهب ا  نظز ثز دیده شدند  ؤتبعیض جنسیتی علیه  نان در خانواده، م

تبیعین العه این موضوع در  ستز ن اد خانواده ی نیز ا  نظز تلا  در شناسعایی ی ی مایا سته 

  ا موضوع این پ یهب مزتبط است  عوامل م م موثز  ز  ن

شعده ی کیفیعت کار غیزمنصفانه ادراکتقسیم«پ یهشی  ا عنوان در  (5555) 1لایی ی کاتز

پعذیزی ینعد جامععهادر فز نعان ها ی هنجارهایی را کعه ار   «هل: اثز ایدزولوژی جنسیتأت

 شعمارند؛ زمعی یند قدرتاها در فزاند، عامل م می  ز شیوه عملکزد  نکسب ی درینی کزده

ه در چهای جنسیتی ی  ناند که نوع نگز   نان  ه تفکیکها  ه این نتیجه رسیدهعبارتی  ن ه

ز  یعا ععدم پعذیز  توج ی  ز پعذی ثیز قا لأگیزد، تاندیشه افزاد در اب جنسیت شکل می

 چزخه سلاه ی قدرت در خانواده دارد 

 اف جنسعیتی در کانعادا،  نچعه اکنعونشعک»عنعوان  ا ( نیز در ماالعه خود 5559) 2جوانا

ی  کندمیشکاف جنسیتی را ماالعه  ، ا عاد متفایت نگز   نان نسبت  ه« ینید ینید ی نمیمی

هعای ت  نعان، اشعتلال ی رشعد جنعببیا د که افزایب ساح تحصعیلا ه این نتایج دست می

 نعان ی افعزایب رشعد  گعاهی  های سنتیثیز  سزایی در دگزگونی نقبأ خب  نان، ترهایی

 است  ها داشته ین  ن دری کاهب نا زا زی جنسیتی جنسیتی 

                                                 
1. Lavee & Katz  

2. Joanna  



 دهمجهعلوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                     سال مجلّۀ                           00

 

هعل أیسا  تفزاتز ا  منا   ی پدرسالاری: ساخت»عنوان   ا( در پ یهشی 5552)1 ی ی  یان

اند که  ه این مالب پزداخته «مازو ش زی در چینگیزی در خانواده در پستدر قدرت تصمیم

ها را صورت مستقیم نقب  ناختیار  نان،  ه عنوان منبعی در دستزسی  نان  ه کار ی در مد،  ه

صعورت غیزمسعتقیم موقعیعت علایه  زاین  ه  دهدهای خانوادگی افزایب میگیزیدر تصمیم

-شان   بود میهای نقب جنسیتی، در ریا ط قدرت  ا همسزاننگز   نان را ا  طزیق تعدیل

 یر مانند اشتلال ی در مد در ین  نان، یضعیت ایشان تزتیب افزایب منا   قدرت دین؛  خشد

گعزا یند  عا کمزنعش شعدن ایعدزولوژی جنسعیتارا در ریا ط خانوادگی   بود داده ی این فز

 تز گزفته است سزعتی  یب

عقاید  نان ی مزدان در اره نا زا زی جنسیتی، ریا ط »عنوان   ا( 6993) 2ه کانهنتایج ماالع

در جامعه  مزیکا نشانگز  ن است که هزچقدر یا ستگی  نان  «خانوادگی، یا ستگی ی سا  

 اشعد، درک  نعان ا  قشعز ندی جنسعیتی ی نعا زا زی   یشعتز ه مزدان ا  نظز مادی ی عاطفی 

تزل فزاینده مزدان  ز منا   ی ن ادهای اجتمعاعی اغلعب منجعز  عه چزاکه کن ؛تزخواهد  ودکم

 شود یا ستگی  نان  ه مزدان ی پیدایب نا زا زی جنسیتی می

 . چارچوب نظری تحقیق 2. 2

دانعد ی در ریا ط انسانی  عدی ی معیی کشمکب یجود تضاد ، کالینز در نظزیه تضاد خود

  در پعزدا ده در عزصه ریا ط خانوادگی معییی  زد  ه ه تضادهای موجود در ساح خُ عمدتاً

هعا در نخست  نکه کعالینز معتقعد  عود انسعان :قا ل تشخیص استسه اصل کلی این نظزیه 

ثیزگعذاری یعا ضتعی أهعا قعدرت ت دم نکه دیم  ؛کنند ندگی می ساخته  شزهای ههنی ج ان

کوشند افزاد دیگزی را می ها غالباًسوم اینکه  دم ؛نظارت  ز تجز ه ههنی افزاد دیگز را دارند

(  619، ص  66995یر ند تحت نظارت خودشعان در یرنعد )ریتعزر،ها مخالفت میکه  ا  ن

نظز کالینز در زدارنده تاثیزگذاری ا  توان چنین  یان کزد که کشمکب پس  ه طور خلاصه می

                                                 
1. Zuo & Bian 

2. Kane 
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ز  ن  عز کعنب تجز ه ههنی افزاد دیگز است  کالینز  ه مسعئله منعا   ی تعاثی دری تاثیزپذیزی 

متقا ل کنشگزان توجه خاصی داشت  ای معتقد  ود کنشعگزانی کعه منعا   قا عل تعوج ی در 

را دگزگعون  مقایمعت کننعد ی ضتعی  ن گونعاگونتوانند در  زا ز فشعارهای اختیار دارند، می

 تعز ا شعان  عیبهایی که  ه منا   اندکی دستزسی دارند، اضتمالاً افکار ی اعمالاما  ن ،سا ند

کنعد کعه در شود  کعالینز اسعتدلال معیشان تعیین میفیزیکیثیز محیط أتافزاد دسته  الا تحت

کوشند تا افزاد فاقد هایی که منا   را تحت نظارت خود دارند، اضتمالاً میموقعیت نا زا ز،  ن

(  یی  ز این نظعز  عود کعه خعانواده 611 -619، صص  6995 منا   را استثمار کنند )ریتزر،

ا  ایعن اند که نتیجعهاست ی در  ن مزدان همیشه پیزی   وده  ین دی جنسصه کشمکب عز

انعد انعواع رفتارهعای نا زا زانعه  عودهدر مععز   وده که  نان همیشه تحت تسلط معزدان ی 

تن ا  ه منا   اقتصادی ی تاثیز  ن  ز قدرت ی سعلاه ی این نظزیه نه ( 612، ص  6995)ریتزر،

-در ایعن کولینزاختیار افزاد در این  مینه اشاره دارد   که  ه کلیه منا   دریا پذیز  سلاه،  ل

 ظز کزده است  اظ ارن خانوادهدر   نان فزیدستطور مشخص در اره  نان ی موقعیت را اه  ه

در نظزیعه فزاگیعزی تمعایز خود  معزیف اثزدر پزدا  نامدار فزانسوی هنظزی وردیو یز پی

اقتصادی  ه سایز  ی اجتماعی ارازه نموده که در  ن علایه  ز منا  هاخصوص منشا  نا زا زی

در اختیار دارند ا  جمله سزمایه اجتماعی ی سعزمایه  هاکه افزاد یا گزیه یهایمنا   ی سزمایه

اجتمعاعی، سعزمایه هعا، در میعان انعواع سعزمایه وردیو،  یهدر نظز ده است کزتوجه فزهنگی 

 مستقل کاملاًها کند، ضمن اینکه ا   نتصادی ی فزهنگی عمل میاقتاضدی مستقل ا  سزمایه 

ا   لعا م اسعتاجتمعاعی سعزمایه   زای شناخت   تز ریا این (؛59، ص  6995 )فیلد، نیست

   فزد یا گزیه مورد نظز نیز  گاهی داشته  اشیمفزهنگی سزمایه  ه یی ه اقتصادی ی  سزمایه

نعوع هعا ی ریا عط اجتمعاعی افعزاد ی نیعز دیعو، شعبکه ور ا  نظعزاجتماعی  ا عاد سزمایه

های اجتمعاعی  ایعد معنا که افزاد علایه  ز ایجاد ریا ط ی شبکه دین ؛هاستپذیزی  نجامعه

ها   زه  بزند، ها را ضفظ کزده ی ا  منا   موجود در  ن دانند ی  یامو ند که چگونه این شبکه

در  ریا ایعن ؛ها  ه منزله سزمایه  اشدتواند  زای  نها، نمیی تن ا صزف قزارگزفتن در شبکه
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چه موجب دیام ی قا ل های ارتباطی افزاد ی نیز  ناجتماعی، پزداختن  ه شبکه زرسی سزمایه

   قزار داردشود، ا جمله اعتماد، در ایلویت ها میشان  زای  ناستفاده  ودن

در ای  عزای مف عوم اعتمعاد یت یی هاهم پزدا ان سزمایه اجتماعی است کها  نظزیه کلمن

ی سنجب  گیزیشکلم م  عواملقازل است یی اعتماد را یکی ا  مناسبات ی ریا ط  ینافزدی 

 ( 611، ص  6995 )کلمن، دانداجتماعی میمیزان سزمایه 

نعوع ی  لفهؤماجتماعی، ا  دی  ز همین اسای، در این تحقیق  زای سنجب مف وم سزمایه 

چگعونگی  ،این،  زاسای نظزیه کلمن   علایه  زایمکزدهباطی ی اعتماد استفاده شبکه ارتدامنه 

ثیز مسعتقیمی  عز أهعای  نعان، تعایجاد منب  در مد ی یعا دارایی دلیل هیضعیت اشتلال  نان، 

ثز اسعت  یضععیت ؤی ا  این طزیق  ز سزمایه اجتماعی  نان نیز م اردسزمایه اقتصادی  نان د

ق تواند ا  ایعن طزیعها میتز  زای  نایجاد امکان ارتباطات  یبدلیل  ه همچنین اشتلال  نان

 اجتماعی  نان  اشد  ثیزگذاری  ز سزمایه أنیز، عامل ت

ععد   در  ُشده اسعتعد نگزشی ی رفتاری  زرسی پذیزی در دی  ُدر این پ یهب، تبعیض

ها یا تصورات لیشهک  سنجیده شده است 2های جنسیتی نان نسبت  ه کلیشه 1نگزشی، نگز 

ای ا  رفتارهعای خعاص  نعدی شعدهقالبی جنسیتی  ه معنای تصاییز ههنی یکنواخت ی قالب

های جنسعیتی،  نعان ی معزدان    زاسای کلیشههاست نان ی مزدان  دین  زرسی ی   مون  ن

قا لیعت انجعام  درنتیجعه هعز کعدام؛ هسعتند خاص خودی ضالات ریانی خصوصیات دارای 

هعای  نچه در  زرسی کلیشعه ( 12، ص  6935 را دارند )اعزا ی، متفایتی رهاییظایف ی کا

های عمدتاً منفعی در معورد  نعان ی نیعز ریاج کلیشه کند،میجنسیتی در جامعه جلب توجه 

ها در ن ایعت  عه های عمدتاً مثبت راج   ه مزدان است که این کلیشهشیوع ی پذیز  کلیشه

 ( 666، ص  6931 )ریاضی، شودمیجز دایری ی تبعیض جنسیتی منپیب

                                                 
1. Attitude 

2. Gender stereotypes 
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هعای در موقعیعتپعذیزی،  زرسعی یاکعنب ی عملکعزد  نعان عد رفتاری تبععیضاما در  ُ

در دی قلمزی نحوه تقسعیم کعار خعانگی ی شان در ضیاه  ندگی یاقعی ی ری مزه میز تبعیض

ان در کعه  نع هعاییها ی تبعیضتعار  ا  یکی تصمیم گیزی در خانواده ضازز اهمیت است 

 جنسعیتی دارد کاملاًاست که مبنایی  ضو ه تقسیم کارکنند تجز ه میخانوادگی عزصه  ندگی 

ی فزهنگی استوار اسعت ی  های اجتماعییعنی  ز تفایت (؛611، ص  6911 )  وت ی یالای،

ی مزاقبت ا   کارهای درین خانه تقسیم جنسیتی کار، زاسای   های  یستی ی طبیعینه تفایت

دار کارهعای ع عده زع ده  نان است چه شاغل  اشند ی چه نباشند ی معزدان صعزفاً کودکان 

نتیجعه ایعن هسعتند  ی خانواده انه خضو ه  یزین ا   های اقتصادی ی سیاسیشللی ی فعالیت

 شودمی نمایان، در  یزین ا  خانه شاغلهل أمت  ز  نان« فشار مضاعف» ه صورت  تقسیم کار

تزی  زای پزداختن  ه علایق شخصی این شزایط  نان فزصت کمدر  ( 21، ص  6991 گزت،)

 کنند ی گذران فزاغت پیدا می

در  1«گیزیتصمیم» نسیتی در خانواده قدرتجنا زا زی ی تبعیض  دیگز نمودهاییکی ا  

 دین معنا که در  مینه هزینه کزدن پول، خزید امکانات  زای خانواده ی تز یت  ؛خانواده است

، صعص  6935  ند )م دیی ی صعبوری خسزیشعاهی،را می 2کسی ضزف  خزفز ندان، چه 

توجعه ایعن  های معوردها در خانواده اعم ا  مالی ی غیزمالی، ا  ضو هگیزیتصمیم ( 96-95

   نان است رفتاریپذیزی پ یهب در  مینه ا عاد تبعیض

 عه  کعه عمعدتاًنز نظزیه تضاد کالیا  پذیزی، بیین را اه سزمایه اجتماعی ی تبعیض زای ت

تن ا  ه منا   اقتصعادی ی   این نظزیه نهایمگزفته  زه پزدا د، تضادهای موجود در خانواده می

ا   سلاه ی یا پذیز  سلاه،  لکه  ه کلیعه منعا   دراختیعار افعزاداعمال تاثیز  ن  ز قدرت ی 

  عهطور مشخص ه در این  مینه  ی کزدهتوجه  های فزهنگی ی اجتماعیسزمایه جمله منا   ی

 عه تسعلط  شایان هکز است که کعالینزاست   در خانواده پزداخته نان ی موقعیت نا زا ز  نان 

                                                 
1  . Decision making  

2. Final say 
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ای این اتفاق  گاهانعه ر   ه نظز   کندتز  ز سایزین اشاره میمنا    یبدارای ناخود گاه افزاد 

کنند، نف  شخصعی  گاهانه پیگیزی می  لکه افزاد تن ا چیزی را که  ه صورت کاملاً ؛دهدنمی

تزی  یب توانا  دارند نسبت  ه سایزین در اختیار تزی است ی در این راه  نان که منا    یب

    شان  زخوردارندشزایط  ه نف  خود  ا  ن ی تلییز دادنمقا له ی تحمل فشارها   زای

پعذیزی  نعان در تبعیض چگعونگی  عزدن  عهپی  عزایپع یهب،   زاسای رییکزد نظزی

 قزار یاکایی موردرا صادی تهای اجتماعی، فزهنگی ی اقسزمایهمنا   ی ا  ایمجموعه خانواده

)شعکل  ده اسعتدرج شمدل  یک قالب در شدهماالعه عواملمفاهیم ی   یز مدل در ایم داده

6)  
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 تحقیقروش  . 3

 شعیوهاهیم، ری  ماالععه، جامععه  معاری ی  ه تعزیف مفع ای اجمالی ه گونهاین  خب 

تز نیز اشاره شد، هدف این مقاله  زرسی را اه میان که پیب گونها د  همانپزدمیگیزی نمونه

 یفزهنگسزمایه    یقتصادسزمایه ا   سزمایه اجتماعی  

پذیزی در تبعیض

 هخانواد

شبکه 

 ارتباطی

 اعتماد

  عد رفتاری  عد نگزشی
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پعذیزی  نعان در خعانواده اسعت  متلیعز یا سعته تحقیعق سزمایه اجتماعی  نعان،  عا تبععیض

سعزمایه فزهنگعی ی سعزمایه پذیزی  نان ی متلیزهای مستقل شامل سزمایه اجتماعی، تبعیض

تحصعیلات، تععداد ای تحقیق نیز شامل سن فعزد پاسعخگو، اقتصادی هستند  متلیزهای  مینه

اسعت  در ایعن پع یهب  منزلعت شعللییضعیت اشتلال )شاغل  ودن یا نبودن( ی فز ندان، 

فزهنگی ی سزمایه اقتصادی  عه شعزذ هیعل  اجتماعی، سزمایهپذیزی، سزمایه مفاهیم تبعیض

 شد گیزی رسی ی اندا ه ز

 مجمعوع  عا مقایسه در جمعیت ا  جززی جامعه، یا گزیه یک در که پذیزی:  مانیتبعیض

   یعدمعی میعان  عه سخن تبعیض گیزند، ا می قزار متفایت کزدارهای ی رفتارها  زا ز در  ن،

یدست ی کم هایی که  نان را فز ینیها ی ج اندایریتبعیض جنسی یعنی اعمال، رفتار، پیب

، ص  6935 داند )میشل،تز ا  مزدان دانسته ی جنس مذکز را مسلّط  ز جنس مون  میار  

یاکعنب مقعایمتی در  زا عز تضعیی   نبعودپذیزی در  نان،  ه معنای تبعیض طزیق  دین ( 61

پعذیزی دیگعز تبععیضعبعارتهای  نان نسبت  ه مزدان است   هضقوق ی محدیدیت فزصت

ی تعن دادن  عه قزارگعزفتن در مواضع  نعه تن عا متفعایت،  لکعه ناخوشعایند،  نان،  ه معنعا

پذیزی، در محدیدکننده ی گاهی ظالمانه، نسبت  ه مزدان است  در این پ یهب متلیز تبعیض

ها عد نگزشی  ا سه شاخص نگز   ه کلیشهعد رفتاری ی نگزشی،  زرسی خواهد شد   ُدی  ُ

عد رفتاری  ا دی شاخص تقسعیم دگی  زرسی شده ی  ُهای شللی، تحصیلی ی خانوای تبعیض

 گیزی در خانواده سنجیده شده است کار ی تصمیم

سنجب شاخص سزمایه اجتماعی ا  دی متلیعز شعبکه ارتبعاطی ی   زایاجتماعی: سزمایه 

هایی است کعه اعتماد استفاده شده است  منظور ا  شبکه ارتباطی میزان ی تعداد افزاد ی گزیه

هایی که در شعبکه ارتبعاطی  نعان، دهند  تعداد افزاد ی گزیهارتباطی را تشکیل مییک شبکه 

ی  عزادران پاسعخگو ی همسعز، اقعوام  ضضور دارند، شامل یالدین پاسخگو ی همسز، خواهز

هایی  زرسعی پاسخگو ی همسز، دیستان، همکاران ی همسایگان هسعتند کعه در قالعب گویعه

شخصی سنجیده شعده اسعت  اعتماد  نیادین ی اعتماد  ین شدند  همچنین متلیز اعتماد توسط
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هعای عد رضایت ا   ندگی  ا چ ار گویه ی رضعایت ا  یی گعیاعتماد  نیادی ا  تزکیب دی  ُ

ای دیا ده گویعه مقیعای توسط یکشخصی نیز فزدی  ا شب گویه  زرسی شدند  اعتماد  ین

 است  شدهب سنج

یا  1متجسد تواند  ه سه شکلفزهنگی میسزمایه سزمایه فزهنگی:  وردیو معتقد است که 

ریانی فزد نسبت  ه استفاده ا  کالاهعای فزهنگعی یعا  عه  هاییافته )تمایلات ی گزایبتجسم

هعا، چعون کتعاب )میعزان مصعزف کالاهعای فزهنگعی 2یافتعهعبارتی سلایق فزهنگی(، عینیت

فزهنگعی مثعل -های علمیاهد پایگاه)مدارک یاقعی یا شو 3شدهکامپیوتز، هنز ی   ( ی ن ادینه

در  ( 691، ص  6939  عه نقعل ا  تعاجبخب، ، اشعد ) وردیعو مدرک تحصیلی( یجود داشته

هعا، یافته سزمایه فزهنگی ا  طزیق علاقه  عه انعواع مختلعف کتابعد تجسمپ یهب ضاضز  ُ

ئعاتز ی انعواع ، سعینما، تایمعاهواره یشبکه هعای های تلویزیونری نامه ها ی نشزیات،  زنامه

یافتعه شعامل میعزان ععد عینیتها، انواع استفاده ا  رایانه ی اینتزنت سنجیده شده است   ُفیلم

عد ن ادینه شده ا  طزیق سوال در اره ساح تحصیلات سنجیده استفاده ا  موارد فوق  وده ی  ُ

 شده است  

ت ی ممکن است  عه ای است که مستقیماً قا ل تبدیل  ه پول اسسزمایه اقتصادی: سزمایه

سزمایه اقتصادی (  691، ص  6939تاجبخب، شکل ضقوق مالکیت در ید ) وردیو  ه نقل ا  

شعود  علعایه  عز های  نان تشکیل معیدر این پ یهب ا  تزکیب دی شاخص در مد ی دارایی

که اشتلال نه تن ا منبععی  عزای  العا زدن  ه این دلیل  شد؛این، یضعیت اشتلال  نان  زرسی 

عنوان تواند در مزضله  عدی اثزگذاری،  هها( است،  لکه میمایه اقتصادی )در مد ی داراییسز

پس اثز  ن علایه  عز سعزمایه  ؛یکی ا  عوامل یا لوا م گستز  شبکه ارتباطی  نان، عمل کند

 اقتصادی )ا  لحاظ در مد(  ز سزمایه اجتماعی نیز قا ل  زرسی است  

                                                 
1. Embodied 

2. Objectified 

3. Presuppositions 
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های ها ی مقولات،  ا استفاده ا  طیف لیکزت  عا گزینعهخصها  زای  زرسی شاتمام گویه

ضزایب  لفعای کزینبعا   ی پس ا  محاسبه 1تایی مازذ شدند که پس ا   زرسی مقدماتیپنج

 ها  زای  زرسی ن ایی انتخاب شدند   ه منظور تعیین پایایی  ن

 ه سعنی ساله شع ز ت عزان اسعت  دلیعل  عا 52-25هل أ نان مت همۀ شاملجامعه  ماری 

تز، اضتمالعاً مسنهای چزاکه نسل ؛تز استماالعه نسل تاضدیدی جوان دلیلانتخاب شده  ه 

تز داشته ی مخصوصاً ا  های جوانتزی نسبت  ه نسلنظز سزمایه اجتماعی ضالت متفایت ا 

 ُعد اشتلال که علایه  ز در مد، ا  لحاظ تولید سزمایه اجتماعی نیعز، یکعی ا  مسعازل معورد 

شعتلال قعزار تعز در یضععیت  ا نشسعتگی ی ععدم اه پ یهب ضاضز است، اضتمالاً  یبتوج

 دارند  

ضجم نمونه مقتضی  ه دی عامل کلیدی دقعت اضتمعالی مالعوب ی دامنعه تلییعز یکعی ا  

متلیزهای اصلی مورد ماالعه  سعتگی دارد ی عمعدتاً  عا اسعتفاده ا  فزمعول کعوکزان، تعیعین 

                   (13، ص  6939 شود)دیای،می

 ا توجه  ه نتایج  خزین سزشماری عمومی نفوی ی مسکن انجام شعده، تععداد جمعیعت 

ی  عا  کعوکزان زاسعای فزمعول دسعت  معد  ه نفعز  ع 6199599مورد نظز پع یهب ضاضعز 

ی دقت اضتمعالی مالعوب  91/6ی در نتیجه ضزیب اطمینان  %92درنظزگزفتن ساح اطمینان 

پذیزی( در جامعه، ضجم )تبعیض تزین میزان پزاکندگی متلیززفتن  یبی نیز  ا درنظزگ 51/5

 نفز محاسبه شد  691نمونه مورد  زرسی پ یهب ضاضز، 

طق امنعگزیه  ه سه  یافتگیا  نظز ساح توسعه گانه ش ز ت زان55مناطق مزضله  عد در   

 دشاقه انتخاب صورت تصادفی ا  هز گزیه، یک منسپس  ه  دشی پایین تقسیم   الا، متوسط

عنوان  عه 1یافتگی  العا، مناقعه عنوان مناقۀ دارای سعاح توسععه ه 6مناقۀ د ا  انکه عبارت

عنوان مناقععۀ دارای سععاح  ععه 63یافتگی متوسععط ی مناقععۀ مناقععۀ دارای سععاح توسعععه

                                                 
1  . Pretest 
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هعای هزیعک ا  ایعن سعه مزضله  عد، انتخاب تصادفی نواضی ی  لوک   1یافتگی پایینتوسعه

 نظعز ای که درطعی ایعن مزاضعل دراما نکته ؛ها  ودزای انتخاب افزاد نمونه ا   ین  نمناقه  

)دی مناقه دیگز(  2زفته شد، ضجم یا تزاکم جمعیتی هز مناقه ی ناضیه نسبت  ه سایز مناطقگ

 ود  پس ا  مشخص شدن اینکه  ه هز  لوک انتخا ی تصادفی، چه تعداد ا  افزاد نمونه تعلق 

هعا  عه صعورت ساله متاهل(، در این  لعوک 52-25د یاجد شزایط نمونه ) نان گیزد، افزامی

 تصادفی انتخاب شده ی مورد پزسشگزی  ا پزسشنامه قزار گزفتند 

 ی تحقیقهایافته. 4

 51اند ی تن ا سال قزار داشته 99تا  52درصد  نان مورد ماالعه در سنین جوانی یعنی  15

 سعال  عوده اسعت  92ها ل قزار داشتند ی میانگین سنی  نسا 25تا  15ها در سنین درصد  ن

درصدشان دارای تحصیلات دیعپلم ی  91درصد   نان دارای تحصیلات  یز دیپلم،  69ضدید 

درصعد  99درصد  نان دارای تحصیلات کارشناسی ی  العاتز  ودنعد  همچنعین  25کاردانی ی 

درصد ا   نعان  21صد  ا نشسته ی در 66یقت(،  نان مورد ماالعه شاغل )تمام یقت یا نیمه

درصد  9521نسبتاً پایین،  ها پایین یدرصد  ن 21ضدید  9اند  منزلت شللیدار  ودهفقط خانه

در معد   نان درصد 15در مد، دارای میان افزاد  دردرصد  نان  الا   وده است   66نسبتاً  الا ی 

 1اند  همچنعین ضعدید اً  یاد داشعتهدرصد نیز در مد  یاد ی نسبت 15کم ی نسبتاً کم ی ضدید 

                                                 
نوشعتۀ رفیعیعان ی « یافتگی ت زان  ه تفکیک منعاطق شع زیتحلیل فضایی ساح توسعه» ندی مناطق، ا  مقالۀ    زای دسته6

عنوان مناطق  ه 1ی  2یافته، مناطق توسعه عنوان مناطق ه 1ی  9، 5، 6( استفاده شده است  در این مقاله، مناطق 6996شالی )

، 62یافتگی متوسعط ی منعاطق مناطقی  ا توسععه 55ی  56، 55، 61، 61، 69، 65، 66، 65، 9، 3، 1یافته، مناطق نسبتاً توسعه

منعاطق یافته، صعورت تصعادفی ا  منعاطق توسععهاند  در این پ یهب  هنیافته هکز شدهعنوان مناطق توسعه ه 69ی  63، 61

عنوان مناقعۀ  عه 6تزتیب، مناقعۀ نیافته، یعک مناقعه انتخعاب گزدیعد؛  عدینیافتگی متوسط ی مناطق توسععهدارای توسعه

 نیافته انتخاب شده است عنوان مناقۀ توسعه ه 63یافتگی متوسط ی مناقۀ ای  ا توسعهعنوان مناقه ه 1یافته، مناقۀ توسعه

  خزین سزشماری عمومی انجام شده استخزاج گزدید   ضجم جمعیت مناطق، ا  نتایج 5

، شعدتعدیین  6936   منزلت شللی  زاسای جدیل ساختار پزستی  شللی ایزان که توسط دکتزنایبی ی عبدالل یان در سعال9

  ندی شده است استخزاج ی دسته
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درصد  نعان دارای  15درصد  نان  دین فز ند، نیمی ا   نان مورد ماالعه دارای یک فز ند، 

 اند  فز ند ی  یشتز  وده 1درصد دارای  1دی تا سه فز ند ی 

است  ایعن  معار درصد  نان  الا  وده  12درصد  نان، پایین ی  21میزان سزمایه اجتماعی 

 عنعوان منبععی درچندان مالوب در  مینه سزمایه اجتماعی  نعان،  عهدهنده یضعیتی نهننشا

هاست  یضعیت  نان ا  لحاظ در اختیار داشتن سزمایه فزهنگی نسبت  عه سعزمایه اختیار  ن

درصعد  نعان  11ای که میزان سزمایه فزهنگعی  ه گونه ؛تزی استاجتماعی، یضعیت مناسب

درصعد پاسعخگویان  65ین  وده است  در را اه  ا سزمایه اقتصعادی درصدشان پای 51 الا ی 

درصعد  نعان دارای  15گونه در مد ی دارایی(، قزیب  ه فاقد سزمایه اقتصادی)یعنی فاقد هیچ

ها درصد  ن 1درصد دارای سزمایه اقتصادی متوسط ی تن ا 61سزمایه اقتصادی پایین، ضدید 

 ند ادارای سزمایه اقتصادی  الایی  وده

درصعد ا   نعان 3/65عد رفتاری ی نگزشی( در  عین )شامل دی  ُ پذیزی کلیمیزان تبعیض

 1/65درصد  نان نسبتاً پعایین ی در 3/99درصد  نان نسبتاً  الا، در  1/91مورد ماالعه  الا، در 

که خود ا  دی مولفه تقسیم کار خانگی ی  پذیزی رفتاریتبعیضها پایین  وده است  درصد  ن

درصعد  نعان معورد ماالععه  61 قزیب  عه در تصمیم گیزی در خانواده تشکیل شده  قدرت

نان  الا  عوده  درصد  1 الا ی در  درصدشان نسبتاً 91پایین، در  درصدشان نسبتاً 19در  ،پایین

عبعارتی گعزایب عملعی  ه ؛تز استپذیزی پایین، در  نان  یبکه نشانه این است که تبعیض

 همچنعین دادن  عه  ن تعز اسعت تعا  عه پعذیزفتن ی تعن،  عیب نان  ه عدم پذیز  تبعیض

درصد افزاد  59درضدید )در سه عزصه خانوادگی، شللی ی تحصیلی(  نگزشیپذیزی تبعیض

درصدشان  61 الا ی در  درصدشان نسبتاً 2/52پایین، در  درصد  نان نسبتاً 95نمونه پایین، در 

صفحه پذیزی رفتاری ی نگزشی ی کل  ه تفکیک در جدیل ارقام نسبی تبعیض  الا  وده است 

    مده است عد 
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 پذیری رفتاری، نگرشی و کلنسبی متغیرهای تبعیض فراوانی  توزیع -1 جدول
 بالا نسبتاً بالا نسبتاً پایین پایین 

 6/1 5/91 9/15 3/62 پذیزی رفتاریتبعیض

 5/61 2/52 5/95 5/59 زشیپذیزی نگتبعیض

 3/65 1/91 3/99 1/65 پذیزی کلتبعیض

 

 
 

توزیع  نمودار پاسخگویان برحسب درصد پذیری نگرشیتبعیض توزیع فراوانینمودار  -2 شکل

 پذیری رفتاری پاسخگویان برحسب درصدفراوانی میزان تبعیض

 
 پذیری نگرشیهای آماری محاسبه شده برای خرده ابعاد تبعیضشاخص -2 جدول

 خطای استاندارد میانگین انحراف معیار واریانس میانگین خرده ابعاد

  56 529 3291 3299 خانوادگی 

  56 5292 3211 9212 شللی

  69 5219 1212 1211 تحصیلی

 

پذیزی نگزشعی)خانوادگی، شعللی یتحصعیلی( نشعان  عد تبعیضخزده های سه میانگین

های جنسیتی در ضو ه اشتلال  نعان ها ی تفایتتبعیض در ارۀ، دهد که  نان مورد ماالعهمی
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مقایمت کمتزی دارند  ا  این لحاظ ضو ه خانوادگی در مزتبعه دیم، ی ضعو ه تحصعیلات در 

هعای مز عوط  عه سعایز های شللی کمتز ا  کلیشهعبارتی  ا کلیشه ه ؛اندمزتبه سوم یاق  شده

هعا های مز عوط  عه سعایز ضعو هلی  یشتز ا  کلیشههای تحصیها ی در مقا ل،  ا کلیشهضو ه

هنو  هم مسئله اشتلال در ههن  ن ایزانعی کعه همعه که شود که گویای ان است مخالفت می

 میز است را نیز  ه دی  دارد، مسئله ای ضل ناشده ی تناقض های ضو ه خانوادگیمسئولیت

های تحصیلی دختعزان،  عیب ا  قیتتوجه  ه موف امزی ه  ا ،ینا  ز علایه  (6996جاه،)رفعت

 های جنسیتی در ضو ه تحصیلات هستیم مخالفت  ا تبعیض افزایبپیب شاهد 

 های تبیینییافته .1. 4

ای  عا شعدت را اعهپذیزی  نعان در خعانواده سزمایه اجتماعی  نان ی میزان تبعیض میان

تمعاعی  نعان میعزان افعزایب سعزمایه اج یعنی  عا ؛دار ی معکوی مشاهده شدامتوسط ی معن

سعت کعه یا د  نتیجه ضاصعل  یعانگز ایعن مالعب اها در خانواده کاهب میپذیزی  نتبعیض

هعا را در  زا عز ی مقایمعت  ن کنعدمیمثا عه یعک منبع  عمعل  هسزمایه اجتماعی  زای  نان 

گونعه  میز )چه در عزصه رفتار ی چه در  مینعه نگعز  نسعبت  عه ایعنهای تبعیضموقعیت

را اه  عین میعزان سعزمایه فزهنگعی ی میعزان سعزمایه همچنین   دهدافزایب میها( موقعیت

 دین تزتیب که  ا افزایب میعزان سعزمایه  ؛است ی معکوی دارامعن نیز قا ل توجه،اقتصادی 

  (5)جعدیل  یا عدمیکاهب )در همه ا عاد( پذیزی ای فزهنگی ی اقتصادی فزد، میزان تبعیض

پذیزی در مقایسه  ا تبعیضپذیزی رفتاری  ا انواع سزمایه اه تبعیضشایان توجه است که را 

دم  ز تلییزات مق ست که تلییزات نگزشی غالباًا  ن دلیل ه  تز  وده که اضتمالاًنگزشی ضعیف

 کند  خزی  مانی  ه عزصه رفتار رسو  می ید ی سپس  ا تارفتاری پدید می
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 های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادیرمایهبا سرابطه تبعیض پذیری جنسیتی  -3جدول 

 متغیر وابسته

 

 انواع سرمایه

 تبعیض پذیری کل تبعیض پذیری رفتاری پذیری نگرشیتبعیض

ضریب همبستگی و سطح 

 معناداری

ضریب همبستگی و سطح 

 معناداری

ضریب همبستگی و سطح 

 معناداری

 سزمایه اجتماعی
592/5- = r پیزسون 

555/5 = 0P 

511/5- = r پیزسون 

655/5 = 0P 

993/5- = r پیزسون 

555/5 = 0P 

 سزمایه فزهنگی
996/5- = r پیزسون 

555/5 = 0P 

612/5- = r پیزسون 

655/5 = 0P 

196/5- = r پیزسون 

555/5 = 0P 

 سزمایه اقتصادی
516/5- = r پیزسون 

555/5 = 0P 

616/5- = r پیزسون 

561/5 = 0P 

951/5- = r پیزسون 

555/5 = 0P 

 

ای را نشعان را اه دی متلیزه  ین تبععیض پعذیزی جنسعیتی ی متلیزهعای  مینعه 1جدیل 

 56/5در سعاح  پعذیزی نگزشعیپذیزی کل ی تبعیضدهد  را اه  ین تحصیلات ی تبعیضمی

سون،  یانگز را اه معکعوی  عین دی متلیعز علامت منفی ضزیب همبستگی پیز  معنادار است

پعذیزی پعذیزی کعل ی تبعیض دین معنا که  ا افزایب تحصیلات  نان، میعزان تبععیض ؛است

پعذیزی نگزشعی پعذیزی کعل ی تبعیضیا د   ین تعداد فز ندان ی تبععیضنگزشی کاهب می

کعه   عدین معنعا ؛معنادار شده اسعت 56/5ی مستقیم یجود دارد ی این را اه در ساح ارا اه

پعذیزی نگزشعی افعزایب پعذیزی کعل ی تبعیضتز  اشعد، تبععیضهزچه تعداد فز ندان  یب

را اه مستقیم یجود دارد ی ایعن  پذیزی نگزشییا د  همچنین  ین منزلت شللی ی تبعیضمی

 دین معنا که  ا افزایب منزلعت شعللی  نعان  ؛درصد معنادار شده است 52/5را اه در ساح 

 پذیزی نگزشی  نان افزایب خواهد یافت یضمیزان تبع
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 ایرابطه تبعیض پذیری جنسیتی با متغیرهای زمینه -4جدول 

 متغیر وابسته

 

 ایمتغیرهای زمینه

 پذیری کلتبعیض پذیری رفتاریتبعیض پذیری نگرشیتبعیض

ضریب همبستگی و سطح 

 معناداری

ضریب همبستگی و سطح 

 معناداری

ح ضریب همبستگی و سط

 معناداری

 سن پاسخگو
559/5- = r پیزسون 

952/5 = 0P 

513/5- = r پیزسون 

919/5 = 0P 

515/5- = r پیزسون 

211/5 = 0P 

 تحصیلات
111/5- =  

555/5 = 0P 

216/5- =  

155/5 = 0P 

111/5- =  

555/5 = 0P 

 تعداد فز ندان
551/5 = r پیزسون 

555/5 = 0P 

593/5 = r پیزسون 

291/5 = 0P 

556/5 = r پیزسون 

555/5 = 0P 

 اشتلال
511/5= Eta 

116/5 = 0P 

616/5= Eta 

952/5 = 0P 

511/5= Eta 

219/5 = 0P 

 منزلت شللی
915/5=  

559/5 = 0P 

513/5- =  

256/5 = 0P 

553/5=  

115/5 = 0P 

 

   رگرسیونیایج تحلیل نت .2. 4

ثیزگذاری همزمان متلیزهای مستقل  عز متلیعز أدر این  خب  ه منظور  زرسی چگونگی ت

 ایکه متلیعز یا سعته در سعاح سعنجب فاصعلهن( ی نیز  ه سبب  کلپذیزی یا سته )تبعیض

هعا ی داده ا استفاده ا  ری  رگزسیون چندمتلیزه  ه تحلیل چند متلیعزه است، سنجیده شده

ز  عز ؤثتعزین عوامعل معم م یثیز خالص متلیزهای مستقل  ز متلیز یا سعته أتا تداخته شد پز

 عز معؤثز تز عوامعل ف عم دقیعق دلیعل عه شناسعایی شعود  پذیزی  نعان در خعانواده تبعیض

پذیزی  نان، رگزسیون چندمتلیزه در دی مزضله انجام شده است  مزضله ایل  ز اسای تبعیض

سزمایه اجتماعی، سزمایه فزهنگی ی سزمایه اقتصادی( ی مزضله دیم سه متلیز مستقل اصلی )

 تفه( ی  زاسای منزلت شللیاشتلال ی تعداد فز ندان، ، سنای )نیز  ا یرید متلیزهای  مینه

سعن، تععداد فز نعدان، متلیز مستقل )سزمایه اجتماعی، سزمایه فزهنگی، سعزمایه اقتصعادی، 

 ت  ( انجام شده اساشتلال ی منزلت شللی
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پذیزی کل را  ز اسای سه  ز تبعیضمؤثز خزیجی رگزسیون چندمتلیزه عوامل  2جدیل 

دهعد  در ایعن می متلیز مستقل سزمایه اجتماعی، سزمایه فزهنگی ی سزمایه اقتصعادی نشعان

 ا  هزیعک تعأثیز شعدت ییع ه  عه ی ج عت ( گویعایBeta) استاندارد ثیزأت جدیل، ضزیب

 العاتزین   عا متلیز سزمایه فزهنگعی اسای، این  ز ؛یزی استپذتبعیض  ز مستقل، متلیزهای

پذیزی  نان است  متلیزهای سزمایه تبعیض میزان کننده  ینیتزین پیبقوی (932/5) ضزیب

 متلیز سه مجموع دارد  در قزار اهمیت  عدی مزتبه اجتماعی ی سزمایه اقتصادی  ه تزتیب در

را اه متلیزهای مستقل  ز  ج ت اند کزده تبیین ار یا سته متلیز یاریانس درصد 1/51مذکور 

 دین معنی که  ا افزایب سزمایه اجتماعی، سزمایه فزهنگی ی  ؛پذیزی منفی  وده استتبعیض

 شود  پذیزی  نان کاسته میسزمایه اقتصادی ا  میزان تبعیض
 

 کلپذیری نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره عوامل موثر بر تبعیض -5جدول 

 مزضله

 ایل

 سطح معناداری tمقدار  Bضرایب استاندارد شده  B متغیرهای مستقل

 556/5 -131/9 -999/5 -5/ 651 سزمایه اجتماعی

 551/5 -595/5 -526/5 -155/5 سزمایه اقتصادی

 555/5 -655/1 -932/5 -665/5 سزمایه فزهنگی

ضزایب 

 رگزسیون

511/5 =2R  تعدیل

 شده
511/5=2R  211/5=R 

ه مزضل

 دیم

 سطح معناداری tمقدار  Bضرایب استاندارد شده  B متغیرهای مستقل

 515/5 -562/5 -593/5 -621/5 سزمایه اجتماعی

 565/5 -523/6 -691/5 -922/5 سزمایه اقتصادی

 565/5 -219/5 -913/5 -661/5 سزمایه فزهنگی

 195/5 -192/5 -531/5 -911/5 سن

 591/5 592/5 951/5 119/6 تعداد فز ندان

 211/5 -212/5 -516/5 -125/5 اشتلال

 125/5 -131/5 -513/5 -991/5 منزلت شللی

ضزایب 

 رگزسیون

915/5=2R  تعدیل

 شده
919/5=2R  192/5=R 
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یرید متلیزهعای   ععد ا  کلپذیزی  ز تبعیضمؤثز رگزسیون چندمتلیزه عوامل های  ماره

 سعه رگزسعیونی، معدل شعده در یارد مستقل متلیز فته میان ا  که دهدمی نشان ،1ای مینه

سزمایه  اند  متلیزداشتهکل  پذیزیتبعیض یعنی یا سته متلیز  ز معناداری ی مستقل تأثیز متلیز

پعذیزی  نعان تبعیض میعزان کننعده  ینعیتزین پیبقوی (913/5)  الاتزین ضزیب  ا فزهنگی

 دردارنعد   قعزار اهمیت  عدی مزاتب در است  متلیزهای تعداد فز ندان ی سزمایه اجتماعی

 یاریعانس درصعد 91تعداد فز ندان ی سزمایه اجتمعاعی  سزمایه فزهنگی، متلیزسه  مجموع

 عز  سزمایه اجتماعی ی را اه متلیزهای سزمایه فزهنگی ج ت اند کزده تبیین را یا سته متلیز

سعزمایه ی  ه فزهنگعی دین معنی کعه  عا افعزایب سعزمای ؛منفی  وده است کل پذیزیتبعیض

این در ضالی اسعت کعه ج عت را اعه  ؛شودپذیزی  نان کاسته میا  میزان تبعیض اجتماعی

پذیزی  نان مثبت  وده است   دین معنی که  ا افزایب تععداد متلیز تعداد فز ندان  ز تبعیض

  شودمیپذیزی  نان نیز افزیده فز ندان  ز میزان تبعیض

 ، نعا زاین در ادامعه؛ دارای دی  ُعد نگزشعی ی رفتعاری اسعت پذیزیمتلیز یا سته تبعیض

پذیزی رفتاری انجام شعده اسعت  پذیزی نگزشی ی تبعیضرگزسیون چندمتلیزه  زای تبعیض

پذیزی رفتعاری، رگزسعیون پذیزی نگزشی ی تبعیضتز عوامل موثز  ز تبعیضف م دقیق  زای

 زاسعای سعه متلیعز مسعتقل اصعلی چندمتلیزه در دی مزضله انجام شده اسعت مزضلعه ایل 

)سزمایه اجتماعی، سزمایه فزهنگی ی سزمایه اقتصادی( ی مزضله دیم نیز  ا یرید متلیزهعای 

متلیز مستقل )سزمایه  هفتاسای ز( ی  ، تعداد فز ندان، اشتلال ی منزلت شللیای )سن مینه

( ل ی منزلعت شعللیسن، تعداد فز ندان، اشتلااجتماعی، سزمایه فزهنگی، سزمایه اقتصادی، 

 انجام شده است 

پذیزی نگزشی را  زاسای  ز تبعیضمؤثز خزیجی رگزسیون چندمتلیزه عوامل  1 جدیل

 این  ز ؛دهدمی سه متلیز مستقل سزمایه اجتماعی، سزمایه فزهنگی ی سزمایه اقتصادی نشان

                                                 
یه فزهنگی  وده جداگانه در مدل های سزماای تحصیلات  ه ج ت  ن که خود جزی مولفهشایان هکز است که متلیز  مینه  6

 رگزسیونی یارد نشده است 
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 کننعده ینعیتزین پعیبقعوی (595/5) یزأثت  الاتزین ضزیب  ا متلیز سزمایه فزهنگی اسای،

دارد   قعزار اهمیت  عدی مزتبه پذیزی نگزشی است  متلیز سزمایه اجتماعی درتبعیض میزان

 ج ت اند کزده تبیین را یا سته متلیز یاریانس درصد 69مذکور ضدید  متلیز دی مجموع در

 دین معنی که  ا افعزایب سعزمایه  ؛پذیزی منفی  وده استرا اه متلیزهای مستقل  ز تبعیض

 شود  پذیزی نگزشی  نان کاسته میهنگی ی سزمایه اجتماعی ا  میزان تبعیضفز
 

 نگرشیپذیری نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره عوامل موثر بر تبعیض -6جدول 

مزضله 

 ایل

 سطح معناداری tمقدار  Bضرایب استاندارد شده  B متغیرهای مستقل

 516/5 -215/5 -511/5 -5/ 513 سزمایه اجتماعی

 539/5 -115/6 -659/5 -591/5 سزمایه اقتصادی

 555/5 -996/9 -595/5 -656/5 سزمایه فزهنگی

ضزایب 

 رگزسیون

631/5 =2R  تعدیل

 شده
693/5=2R  132/5=R 

مزضله 

 دیم

 سطح معناداری tمقدار  Bضرایب استاندارد شده  B متغیرهای مستقل

 513/5 -565/5 -511/5 -611/5 سزمایه اجتماعی

 961/5 -511/6 -653/5 -912/5 سزمایه اقتصادی

 559/5 -219/5 -923/5 -651/5 سزمایه فزهنگی

 123/5 -123/5 -519/5 -959/5 سن

 592/5 591/5 953/5 119/6 تعداد فز ندان

 299/5 -199/5 -519/5 -123/5 اشتلال

 559/5 -299/5 -911/5 -652/5 منزلت شللی

ضزایب 

 رگزسیون

913/5=2R  تعدیل

 شده
919/5=2R  253/5=R 

 

پذیزی  نان  عد ا  یرید متلیزهعای  ز تبعیضمؤثز های رگزسیون چندمتلیزه عوامل  ماره

 چ عار رگزسعیونی، معدل شده در یارد مستقل متلیز تفه میان ا  که دهدمی ای نشان مینه

اند  داشعته ینگزشع پعذیزیتبعیض یعنعی یا سعته متلیعز  عز معنعاداری ی مسعتقل تأثیز متلیز
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 عه تزتیعب  تععداد فز نعدان ی سعزمایه اجتمعاعی منزلت شللی،  سزمایه فزهنگی، متلیزهای

سعزمایه فزهنگعی، منزلعت  متلیعز چ ار مجموع در تزین تاثیز را  ز متلیز یا سته داشتند  یب

 تبیعین را یا سعته متلیز یاریانس درصد 91ضدید  شللی، تعداد فز ندان ی سزمایه اجتماعی

ی سعزمایه اجتمعاعی  عز  ، منزلعت شعللیرا اه متلیزهعای سعزمایه فزهنگعی ج ت اند هکزد

سعزمایه فزهنگعی، منزلعت  دین معنی که  ا افعزایب  ؛منفی  وده است نگزشی پذیزیتبعیض

ایعن در ضعالی  ؛شود نان کاسته مینگزشی پذیزی ا  میزان تبعیضشللی ی سزمایه اجتماعی 

 ؛ نان مثبعت  عوده اسعت نگزشی پذیزید فز ندان  ز تبعیضاست که ج ت را اه متلیز تعدا

نگزشعی  نعان نیعز افعزیده  پعذیزی دین معنی که  ا افزایب تعداد فز ندان  ز میعزان تبعیض

 شود می
 

 پذیری رفتاریثر بر تبعیضؤنتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره عوامل م -7جدول 

مزضله 

 ایل

 سطح معناداری tمقدار  B ضرایب استاندارد شده B متغیرهای مستقل

 559/5 -595/9 -995/5 -5/ 529 سزمایه اجتماعی

 519/5 -532/6 -535/5 -651/5 سزمایه اقتصادی

 219/5 -235/5 -512/5 -553/5 سزمایه فزهنگی

 2R  995/5=R=629/5 تعدیل شده 2R= 626/5 ضزایب رگزسیون

مزضله 

 دیم

 سطح معناداری tمقدار  Bه ضرایب استاندارد شد B متغیرهای مستقل

 565/5 -565/9 -965/5 -613/5 سزمایه اجتماعی

 951/5 -511/6 -639/5 -611/5 سزمایه اقتصادی

 219/5 -199/5 -529/5 -525/5 سزمایه فزهنگی

 993/5 -319/5 -613/5 -551/5 سن

 152/5 193/5 651/5 125/5 تعداد فز ندان

 591/5 -991/5 -691/5 -191/5 اشتلال

 151/5 -292/5 -613/5 -611/5 منزلت شللی

 2R  191/5=R=639/5 تعدیل شده 2R=632/5 ضزایب رگزسیون
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پذیزی رفتاری را  زاسعای  ز تبعیضمؤثز خزیجی رگزسیون چندمتلیزه عوامل  1جدیل 

 ینا  ز؛ دهدمی سه متلیز مستقل سزمایه اجتماعی، سزمایه فزهنگی ی سزمایه اقتصادی نشان

 میعزان کننعده  ینیتزین پیبقوی (995/5)  الاتزین ضزیب  ا متلیز سزمایه اجتماعی اسای،

 متلیعز یاریعانس درصعد 6226مذکور )سزمایه اجتماعی(  پذیزی رفتاری است  متلیزتبعیض

پعذیزی رفتعاری را اه متلیز سزمایه اجتمعاعی  عز تبعیض ج ت است کزده  تبیین را یا سته

پعذیزی رفتعاری  دین معنی که  ا افزایب سزمایه اجتماعی ا  میعزان تبعیض  ؛منفی  وده ای

 شود   نان کاسته می

پذیزی  نان  عد ا  یرید متلیزهعای های رگزسیون چندمتلیزه عوامل موثز  ز تبعیض ماره

 متلیز تن ا رگزسیونی، مدل یاردشده در مستقل متلیز تفه میان ا  که دهدمی ای نشان مینه

 داشعته یرفتارپذیزی تبعیض یعنی یا سته متلیز  ز معناداری ی مستقل تأثیزه اجتماعی سزمای

 ج ت  ستا کزده تبیین را یا سته متلیز یاریانس درصد 2/63سزمایه اجتماعی    متلیزستا

 عدین معنعی کعه  عا  ؛ی منفی  وده استرفتارپذیزی را اه متلیز سزمایه اجتماعی  ز تبعیض

 شود  ی  نان کاسته میرفتارپذیزی جتماعی ا  میزان تبعیضافزایب سزمایه ا

 و پیشنهادها گیرینتیجه. 5

شعماری  سا همواره  مینه است که شمولی ج ان دارای قدمت ایپدیده جنسیتی تبعیض

ها اغلعب گونه تبعیضا   نجا که نوک پیکان این است   ودههای اجتماعی  سیبا  مسازل ی 

ییع ه عوامعل ارتقا ی   بود موقعیت  نان، پزداختن  ه این مسئله  ه زای  ه سمت  نان است، 

 ه یی ه در شعزایط کنعونی کعه  د؛رسنظز می ها ضزیری  هها ی تدایم  نپذیز  این تبعیض

قعزار هعای سعاختاری ی فزهنگعی جامعه ما در معز  دگزگعونیجوام  امزی ی ی ا  جمله 

در  هممسیز رشد شخصیت فزدی دختزان ی  نان ی  در همها تدایم این تبعیضاست،  گزفته

در همین راستا در ماالعه ضاضعز کند  میمسیز توسعه اجتماعی، اقتصادی موان  جدی ایحاد 

پعذیزی یعا تبعیضهعا  عز های در اختیعار  نعان  عه ییع ه سعزمایه اجتمعاعی  نسزمایهثیز أت
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هعای فزهنگعی، ثیز سعزمایهأمقایسه ت  هی  ایمکزدهرا یاکایی در خانواده ها ستیزی  نتبعیض

 ایم پزداختهدر خانواده   نانپذیزی  ز تبعیضاجتماعی ی اقتصادی 

ا  نظز تبعیض پذیزی کلی، در سعاح متوسعای  مورد ماالعه  نان ، ز اسای این پ یهب

  این مسئله که  ا یجود اختلاف کم میان میزان تبعیض پذیزی  الا ی پعایین در هعز قزار دارند

، نشان دهنده یضعیت ری  ه  وده عد نگزشی ی رفتاری،  ا هم تبعیض پذیزی پایین  یشتز  دی

 ا  نظز تبعیض پذیزی است    این قشز ا   نان  بود 

 نان تبعیض در  عد تقسیم کعار را که  پذیزی، مشاهده شددر را اه  ا  عد رفتاری تبعیض

کار  یشعتز  ها  ه تقسیم جنسیتیرتی  نعبا ه ؛پذیزند یب ا  تبعیض در  عد تصمیم گیزی می

 ؛هعای مز عوط  عه خعانوادهگیعزینداشعتن در تصعمیمی شعزکتگزدن می ن ند تا  ه دخالت 

رسد در را اه  ا الگوی قدرت در خانواده )کعه نمعود  عار   ن مسعئله می نظز تزتیب  ه دین

  خانگی  کار گیزی است(  نان در یضعیت   تزی قزار دارند تا در ضو ه تقسیمتصمیم

هعا ی همچنین در  مینه ا ععاد تبععیض پعذیزی نگزشعی مشعاهده شعد کعه  نعان تفعایت

های تبعیضذیزند  پها میهای جنسیتی مز وط  ه ضو ه اشتلال را  یشتز ا  سایز ضو هتبعیض

پعذیزی نگزشعی در ضعو ه ی تبععیض ردخانواده ا  این نظز در مزتبعه دیم قعزار دامز وط  ه 

ی مز وط  ه تقسعیم ا همه کمتز است  این مالب  یانگز قدرت  ایرهای کلیشهتحصیلات ا  

 ز اختصاص کارهای عزصه خصوصی  ه  نان ی کارهای عزصه عمومی  ه )مبنی کار جنسیتی

 مزدان( در ههن جمعی افزاد جامعه است 

 پذیزی،  ا ج ت معکویرا اه سزمایه اجتماعی  ا تبعیض ،دی متلیزههای تحلیل زاسای 

تعز هزچه میزان سعزمایه اجتمعاعی  نعان  یب که  دین معنا ؛یید شدأی شدت قا ل توج ی ت

ی چه در  ُعد نگزشعی کعاهب پذیزی  نان در خانواده چه در  ُعد رفتاری شود، میزان تبعیض

ی  معکعوی پذیزی،  عا ج عتهمچنین را اه میزان سزمایه فزهنگی  ا میزان تبعیض  می یا د

تز شعود،  دین معنا که هزچه میزان سزمایه فزهنگی  نان  یب ؛یید شدأشدت قا ل توج ی ت

  شعدت  العای ایعن شعودتعز میپذیزی رفتاری ی نگزشی  نعان در خعانواده کممیزان تبعیض
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ثز  ز کعاهب میعزان ؤعنوان عاملی مهمبستگی ضکایت ا  اهمیت توجه  ه سزمایه فزهنگی  ه

پعذیزی ن ایعت ارتبعاط سعزمایه اقتصعادی ی تبعیضپذیزی  نان در خعانواده دارد  درتبعیض

 ید شد أیت تز ا  دی سزمایه دیگزی کمشدتنیز  ا ج ت معکوی ی نگزشی ی رفتاری 

متلیزهعای  سعایز ه جز دی متلیز یضعیت اشتلال ی سن  ایثیز متلیزهای  مینهأدر مورد ت

ری  عا متلیعز یا سعته را اعه معنعادا ای شامل تحصیلات، تعداد فز ندان ی منزلت شللی مینه

شعدت ایعن  ی پذیزی را اه معکوی داشتند  تحصیلات  ا تبعیضرپذیزی  نان( دا)تبعیض

گونعه کعه رسد جنبه  گاهی  خشعی تحصعیلات، هماننظز میرا اه،  سیار قا ل توجه  ود   ه

ن ای است  همچنین  یاند، موجب یجود چنین را اهیید کزدهأرا ت های پیشین نیز  نپ یهب

    ود  زقزار پایین نسبتاً شدت  ا مستقیم ایرا اه پذیزیمتلیز تعداد فز ندان  ا تبعیض

ها ا  تحلیل رگزسعیونی اسعتفاده هزیک ا  این سزمایه خالص ثیزأ زدن  ه میزان تپی  زای

 معان سعه سعزمایه اجتمعاعی، ثیزات هعمأتع ی  زرسیشد  نتایج ضاصل ا  تحلیل چندمتلیزه 

پعذیزی ثیز  عز تبععیضأ یشتزین میزان تعدهد نشان میپذیزی، صادی  ز تبعیضفزهنگی ی اقت

ا تدا متعلق  ه سزمایه فزهنگی، سپس سزمایه اجتماعی ی در ن ایت سزمایه اقتصعادی اسعت  

پذیزی در  نان  یب ا  همه  عه دهد که کاهب دادن میزان تبعیضمقایسه این نتایج نشان می

 ه افزایب سزمایه اجتماعی ی در مزضله  عدی  ه  العا رفعتن  فزهنگی، سپس افزایب سزمایه

 سزمایه اقتصادی  نان یا سته است  

ای را  ز سه سزمایه اجتماعی، فزهنگی ی اقتصادی، متلیزهعای  مینعهعلایه  عددر مزضله 

تزتیعب پعذیزی،  عهثیز  ز تبعیضأتزین ت یب که دریافتیمی یم نیز یارد تحلیل رگزسیونی کزد

سعزمایه فزهنگعی ق  ه سعزمایه فزهنگعی، تععداد فز نعدان ی سعزمایه اجتمعاعی اسعت  متعل

میزان تحصعیلات ها ا  کالاهای فزهنگی ی میزان استفاده  ن ی سلیقه فزهنگی افزاد در زدارنده

افعزایب سعبب  در یهله نخسعتخصوص تحصیلات دانشگاهی افزایب تحصیلات  هاست  

ا  سوی دیگعز موجعب اما  ،شودمینقادی  ندگی ری مزه  گاهی ی دانب ی توانایی تحلیل ی 
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ریا ط  گستز  شبکه ار شمند ی نیزموقعیت های شللی  افزایب شانس افزاد در دستیا ی  ه

 شود  می اجتماعیاقتصادی ی سزمایه  در نتیجه ارتقایی اعتماد  ه نفس ی اجتماعی 

در  توان اظ عار کعزدمی، مادران پذیزیتبعیضافزایب ثیز تعداد فز ندان  ز أدر را اه  ا ت

ی  عا توجعه  عه اینکعه  مادر استدی  ز   طور کامل هفز ند  پزیر  شزایای که مسئولیت

کاری  س دشوار ی مستلزم صزف توجعه ی  معان در ا عاد  یستی ی مزاقبتی ی تز یتی مادری 

شعزایط ا سعوی دیگعز در  شعودمی نان ی شللی های اجتماعی فعالیتا  سویی مان   ،است

هعای تمعایلی  عزای مقایمعت ی تحمعل هزینعه  ه سبب علقه معادریمادران تبعیض  میز نیز 

را ا  جمله پزتنب کزدن مجیط خانه ی یا جعدایی ی تعزک فز نعدان شعان سلاه  ا سزپیچی 

ثیز أ ز تلایهعشوند  ی  اع  تدایم  ن می دهندمیتن های جنسیتی تبعیض درنتیجه  ه؛ ندارند

پعذیزی، سعزمایه تبععیض میعزان )سزمایه فزهنگی ی تعداد فز نعدان(  عز ی متلیز الای این د

هزچعه میعزان سعزمایه  کعه معنعی عدین  ؛دارد معکویتأثیز  نان پذیزی تبعیض  زاجتماعی 

تز خواهد شد  این یافته ها در خانواده کمپذیزی  نتز شود، میزان تبعیضجتماعی  نان  یبا

مثا ه یک یاق   هر جامعه امزی  ما، سزمایه اجتماعی  زای  نان  ه یانگز این مالب است که د

  زد   الا می  میزهای تبعیضها را در  زا ز موقعیتی مقایمت  ن کندمیمنب  عمل 

پ یهب  ها مشا  ت دارد: نتایج این پ یهب های پ یهب ضاضز  ادر ن ایت مقایسه یافته

سزمایه اجتمعاعی  نعان  عا میعزان اعمعال خشعونت  ( ا  نظز را اه6939ملکی ی ن ادسبزی )

خانگی علیه  نان در خانواده  ه عنوان یکی ا  مظاهز  شکار ی شدید تبععیض علیعه  نعان در 

های جنسیتی  ا اندیشی در تقا ل»(  ا عنوان 6931) جاهپ یهب ساریخانی ی رفعت، خانواده

هنگعی  عز مخالفعت  عا فز  یمعاعی جتهعای اثیز سعزمایهأیید تعأا  نظز ت«  نانههای ی هویت

ییعد را اعه أ( ا  نظعز ت6992) پ یهب ضسعینی ی اضمعدی ،های تبعیض  میز جنسیتیکلیشه

( ا  نظعز 6995) رفعت جاه ی قز انییتی، پ یهب سزمایه فزهنگی  ا گزایب  ه تبعیض جنس

نقعب ( در مورد 6993) ی پ یهب هومن ثیز سزمایه اجتماعی  ز   بود شزایط  ندگی  نانأت

     سزمایه اجتماعی در توانمندسا ی  نان  ه رشد فزدی ی اجتماعی
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پذیزی  نعان های این پ یهب کار مدی نظزیه تضاد کالینز  زای تبیین عوامل تبعیضیافته

 که ا  نظزیه تضاد کالینز  زگزفته شده)کند  رییکزد نظزی پ یهب در خانواده را تصدیق می

پذیزی  اه میان منا   مختلف در دستزی  نان  ا میزان تبعیضکننده را ه خو ی تبیین ،(است

ها در خانواده است   زاسای این رییکزد، کنشگزانی کعه منعا   قا عل تعوج ی در اختیعار  ن

قدرت ها را دگزگون سا ند  توانند در  زا ز فشارها مقایمت کنند ی ضتی  نتز میدارند،  یب

 میعز در هعای تبععیضمقایمت  نان در  زا ز موقعیت ها موجبضاصل ا  این منا   ی سزمایه

هعای جنسعیتی تحصعیلی ا  های جنسعیتی،  عه ییع ه کلیشعهشود  مقا له  ا کلیشهخانواده می

 ها ی تلییزها است    مصادیق این مقایمت
 

 نامهکتاب

  ینعااف ناپذیز دانستن نقب های جنسیتی ی دفعاع ا  تبععیض هعای جنسعیتا  (6991)  ضمدی، اا  6

  52 -92(، 6)9 نامه  نان،پ یهب

 )چعا  ایل( تحلیل ساختاری جنسیت: نگزشی  ز تحلیل جنسیتی در ایعزان  (6935)  اعزا ی،    5

  ت زان: دانشگاه ش ید   شتی متزجم(  جزنی، )ن 

معدلی  عزای سعنجب میعزان شعناخت ا   های جنسعیتی: گاهی ا  نا زا زی  (6931) م،   ادهاعظم   9

  26 -19(، 5) 9،  نان پ یهبهای جنسیتی، نا زا زی

 دختز دانشجویان جنسیتی تبعیض  ز تکیه  ا)جنسیتی تبیین ی توصیف  (6931)  کلاریجانی، ا امانی  1
 دانشگاه ت زان، ت زان، ایزان  ( شناسیجامعهارشد  کارشناسی نامه پایان) (زانت  دانشگاه

)م   ()چعا  ایل های فمینیستیشناسی نگز در مدی  ز جامعه  (6911) ، ک ی یالای  ،  وت،    2

  ت زان: دنیای مادر خزاسانی ی ذ  اضمدی، متزجم( 

  نقب ی نگارانتشارات: ت زان: )م  مزدی ا، متزجم(   :ی کنبنظزیّه  (6935)   وردیو،    1

 خاکبعا  ی ذ  )ا. )چا  سعوم( توسعهسزمایه اجتماعی اعتماد، دموکزاسی،   (6939) اجبخب،ک ت  1

  ت زان: نشز شیزا هم(  متزجپویان، 
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، را اه سزمایه فزهنگی ی گزایب یالدین  ه تبعیض جنسیتی  (6992) ، م اضمدیی   ،ذیضسینی،   3

  51 -21 (،6) 1،  زرسی مسازل اجتماعی ایزان

 ت زان: نشز)ه  نایبی، متزجم(   ()چا  دیا دهم اجتماعی تحقیقات در پیمایب  (6939)، د ا  دیای  9

  نی

ماالعات  مجله  گونه شناسی اکتشافی  زداشت ا  مف وم  نانگی  (6999) ، م ، رهبزی، ل جاهرفعت  65

  966 - 991 ،(5) 9، تحقیقات اجتماعی در ایزان ی

 ن در توسععه ی   تأثیز سزمایه اجتماعی  ز ارتقا  شللی  نان  (6995) ، ی ی قز انی جاه، م ،رفعت  66
  661-611(، 6) 9، سیاست )پ یهب  نان(

 2 ،پع یهب  نعان  های جنسیتیعوامل اجتماعی موثز  ز میزان پذیز  کلیشه  (6931) ی، م ا ریاض  65
(6 ،)691-659  

 )م  ثلعاثی، متعزجم(  )چعا  هجعدهم( شناسعی در دیران معاصعزنظزیه جامعه  (6995) ریتزر، ج   69

  ت زان: انتشارات علمی
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  کویز انتشارات
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  ارسباران
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های سزمایه اجتماعی  ا خشونت خانگی علیه  نان را اه مولفه  (6939) ،   ی ن ادسبزی ملکی، ا ،  56

  96-29(، 5) 6، اجتماعی ایزانمجله  زرسی مسازل     اددر ش ز خزم

   زرسی سعاختار تو یع  قعدرت در خعانواده  (6935) ، ذ ی صبوری خسزیشاهی م دیی، م ص ،  55

  53-11(، 5) 6، ماالعات  نان

هعا ی ای، ا  چالبسقف شیشه  (6991) پور، ی ف ، دیانتی، ر ، ی  ارع  یدی، ع شفی   ،م ز را، ا  59

  12 -23، مجله پ یهب در هنز ی علوم انسانی  نانراهکارها تا توانمندسا ی  

سعه ت عزان: موس. )م ج  پوینعده، متعزجم( )چعا  دیم( پیکار  ا تبعیض جنسعی  (6935) میشل،     51
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 ، ت زان، ایزان انشگاه ت زاند ( نامه دکتزای علوم ارتباطاتپایان) توسعه اجتماعی ایزان

 
27. Franks, D. (1972). Role-taking & power in social psychology. American 

Sociological Review, 37, 605-614. 
28. Joanna, E. (2003). The gender gap in Canada: ”Now You See It, Now You 

Don’t”. Canadian Review of Sociology, Andropology, 35(2), 191-219. 
29. Kane, E. (1998). Men’s and women’s belifs about genderinequality, family ties, 

dependence, and agreement. Sociological Forum, 13(4), 611-637. 
30. Lavee, Y., & Katz, R. (2002), division of labor perceived fairnees, and marital 

quality: The effect of gender Ideology, Journal of Marriage and the Family 

64(1), 27-39. 
31. Olson, D. H. (1969). The measurement of family power by self-report & 

behavioral methods, Journal of Marriage & the Family, 31, 545-550. 
32. Zuo, J., & Bian, Y. (2005). Beyond resourees and patriarchy: marital 

construction of family decision making power in post-mao urban China. 

Journal of Comparative Family Studies, 36(4), 601-622. 

 

 

 

 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/546847/%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%87_%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a2%d8%b1%d8%a7

