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چکیده
پیوند تنگاتنگ تفاوتهای جنسیتی با مسألهی نابرابری و قدرت ،جامعهشناسی جنسییت را بیه
یکی از مهمترین حوزههای جامعهشناختی بدل ساخته است .ازمسائل اصلی ایین حیوزه ،سیی رهی
گفتمان نابرابرانه ای است که به جنسیت با معیارهیای اییدئولوکیم مردسیانرانه میینگیرد .در ایین
چارچوب ،مقاله ضمن بررسی مقایسه ای نگرش جنسیتی ،با استناد به ابزارهای نظیری ی مفهیومی
«گفتمان مردسانری» و «گفتمان مدرن» به تبییین نگیرشهیای جنسییتی متفیاوت مییپیردازد.
استدنل مقاله این است که گفتمان فراگیر و تاریخی مردسانری که مولد نگرش نیابرابر جنسییتی
است ،درتقابل با گفتمان مدرن و دستاوردهای برابریخواهانهی آن به چالش کشییده شیده اسیت.
این فرضیه به شیوهی تجربی با بررسی راب هی «مدرنیزاسییون» (اقتصیادی ،اجتمیا،ی ،سیاسیی و
جنسیتی) و شاخص «نگرش جنسیتی» مورد آزمون قرار گرفته است .از نظر روششناختی ،م العه
با تحلیل ثانویهی دادههایی از  08کشور جهیان در فاصیلهی سیالهیای  2882تیا  2812بیه اجیرا
درآمده است .در بخش نتایج توصیفی وضعیت کشورهای جهان به لحاظ نگرش جنسیتی ارزیابی و
در طیفی از «نگرش کامالً برابرخواهانه» تا «نگرش کامالً مردسانرانه» بیه پینج خوشیهی متفیاوت
تفکیم شدهاند .بررسی راب هی شیاخص هیای مدرنیزاسییون بیا شیاخص نگیرش جنسییتی م یید
مفروضات نظری است .کشورهای با رتبهی بانتر در شاخصهای مدرنیزاسییون ،نگیرش جنسییتی
«برابرخواهانه» و بالعکس کشورهای درس وح پائینتر ،نگرش «مردسانرانه» به جنسییت دارنید .از
یافتههای دیگر این م العه اثر تعیینکنندهی متغیر «اسالم» بر نگرش جنسیتی است.

واژگان کلیدی :جنسیت ،نگرش جنسیتی ،مرد سانری ،برابری جنسیتی ،مدرنیزاسیو
 .1دکتری جامعهشناسی ،استادیار گروه ،لوم اجتما،ی دانشگاه پیام نور ی ایران
* -نویسنده مسئول مقالهhamedshiri2003@yahoo.com :
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مقدمه
پرسش در باب جنسیت و هویت جنسیتی ،به مثابهی یکی از موضیو،ات محیوری در م العیات
فرهنگی و جامعهشناختی از زمانی اهمیت یافته است که هوییت جنسیی 1ی بیه مثابیهی پدییدهی
بیولوکیم ی از هویت جنسیتی 2ی چونان برساختهای اجتما،ی ی متمایز شده است .مباحث چیالش-
برانگیزی که در دههی  78با جنبش زنان آغاز شید ،الهیام بخیش تیالشهیای تیازهای بیرای در
چگونگی پیدایش ،تداوم و تغییر شکل الگوها و نابرابری جنسییتی در جامعیه شیده اسیت .اهمییت
یافتن مفهوم جنسیت به تدریج ،م العیهی نیابرابری جنسییتی را از نیابرابری طبقیاتی بیه مفهیوم
مارکسیستی آن جدا کرده و با سایر منابع نابرابری ،مانند قومیت ،سن و جهتگیریهای غیررسمی
ترکیب کرده است ( .)Bradley, 1996آنچه که جنسیت را به موضیو،ی پرسیشبرانگییز در کیانون
اندیشهورزی های سیاسی ی اجتمیا،ی ،قشیربندی جنسییتی و سیاسیت هوییت قیرار داده ،برآینید
سی رهی گفتمان جنسیتی نابرابرانهای است کیه زنیانگی و مردانگیی را بیر اسیاا برسیاختهیا و
ایدئولوکی مردسانرانه تعریف میکند .تاریخ هزاران سالهی مردسانری تثبیتکننده و تیداومبخیش
فرهنگ مذکر ،برساختن جهان مذکر و مشرو،یتبخیش اییدئولوکی و گفتمیان مردسیانری اسیت
( .)Piran, 2004این گفتمان فرهنگی بیه دلییل پاییهی طبیعیی مشیتر در تمیامی نسیل میذکر،
گفتمان غالب جهانی است .از این روست که برخالف تفاوت و تنیو در نقیش و جایگیاه اجتمیا،ی
زنان ،در هیچ جامعهی شناختهشدهای قدرت زنان بیشتر از مردان نبوده است ،نقشهای اجتمیا،ی
مردان ،موماً ارزشمندتر از نقشهای زنان تلقی شده و مردان همیشه پاداشهای بیشتری به نسبت
زنان دریافت کردهاند (.)Giddens, 2006
با وجود این ایدئولوکی مردسانری ،به مثابهی گفتمان سنتی ،امروزه در تقابل با گفتمان رقیب
(گفتمان مدرن) به چالش کشیده شده و هژمونی جنسیتی آن مورد تردید قرار گرفته است .تقابیل
گفتمانی مذکور ،تغییرات بنیادینی در وضعیت زنان ایجاد کرده ،موقعیت فرودست تاریخی آنیان را
دگرگون ساخته و دستاوردهای اقتصادی ،اجتما،ی و سیاسی متعددی را برای زنان به همراه داشته
است .بر اساا آمارهای جهانی ( )HDR, 2016در حالیکه زنان در کشورهای توسعه یافته اشیکال
فراگیر و مهمی از برابری را تجربه میکنند ،تالش و مبارزهی کم و بیش آشکار و پنهان دیگیران در
سایر نقاط جهان برای کاستن از نابرابریها ،همچنان تداوم دارد.
فرهنگ و نگرش جنسییتی ،نتیجیهی جامعیهپیذیری جنسییتی اسیت و بیدون تردیید ارتبیاط
تنگاتنگی با ساختارهای فرهن گی ی اجتما،ی جوامیع دارد .برآینید ایین فرهنیگ در جوامیع سینتی
1. Sexual Identity
2. Gender Identity
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مردسانر ،تبعیض ،لیه زنان در دسترسی به منابع ،خشونت ،لییه آنیان و در ییم کیالم نیابرابری،
تبعیض و شکاف جنسیتی است .تاریخ پیشین جوامع بشری نشان میدهد در هیچ جامعیهای زنیان
جایگاه و وضعیتی برابر با مردان نداشته و همیشه از قدرت ،منزلت و پایگیاه اجتمیا،ی پیایینتیری
برخوردار بودهاند .در این جوامع به دلیل غلبهی ایدئولوکی مردسانری ،نظامهای فرهنگی جزمیی و
سنن اجتما،ی پیشامدرن قومی ،ملیی و نیژادیس سیاختارهای اجتمیا،ی ی فرهنگیی جهیتگییری
غیردموکراتیم و ،موماً زنستیزانه دارند .بالعکس در جوامع مدرن و توسعهیافته ،به دلیل گسترش
نهادهای مدنی ،ظهور و ایفای نقش جنبشهای اجتما،ی برابریخواهانه ،میدرنیزه شیدن جامعیه و
دموکراتیزه شدن دسترسی به امکانات (آموزش ،اشتغال ،فنیاوریهیای اطال،یاتی و ارتبیاطی) و در
نتیجه شکلگیری آگاهی جنسیتی ،از اشکال و شیوههای تبعییضآمییز جنسییتی بیه شیکل قابیل
توجهی کاسته شده و مقاومت و واکنشهای بسیار گستردهای را دامن زده است .از این روسیت کیه
برابری جنسیتی و دسترسی زنان به موقعیتهیای اقتصیادی ،اجتمیا،ی و سیاسیی در کشیورهای
توسعه یافته در مقایسه با زنان در کشورهای کمتر توسعه یافته با موفقیتهای بیشتری همراه بیوده
است ( .)Pishgahifard & Polab, 2009گزارشهای ساننهی سازمانهای مختلف از جمله برنامهی
توسعهی سازمان ملیل ( )United Nations Development Programme, 2016ییا انجمین جهیانی
اقتصاد ( )World Economic Forum, 2014نیز تأیید میکنند که کشورهای توسعهیافته نسبت بیه
جوامع در حال توسعه و توسعهنیافته ،در شاخصهای مختلف ارزیابی وضعیت زنان از قبیل شاخص
توسعهی جنسیتی ،1شاخص نابرابری جنسیتی 2و شاخص شیکاف جنسییتی 3وضیعیت بیه مراتیب
بهتری دارند.
در حقیقت رویکردهای متفاوت به جنسیت و تغییر نگرش نسبت به زنان نتیجهی گفتمانهای
جنسیتی و مواجههی دوگانهی این گفتمانها در جوامع مختلف اسیت .جوامیع پیشیگام در مسییر
مدرنیسم ،پیشگامان مبارزهی فراگیر و مستمر ،لیه غلبهی گفتمان جهانی مردسانری نیز بودهانید.
در مقابل جوامع سنتی محصور در ساختارهای اق تصادی ی اجتمیا،ی پیشیامدرن ،سینن قیومی ی
مذهبی رادیکال و سیاست غیردموکراتیم ،نه تنهیا ضیدیت و تقابیل اثرگیذاری ،لییه سیاختارهای
فرهنگی مردسانرانه نداشته و ندارند ،بلکه در ،میل بیه بازتولیید گفتمیان مردسیانری و فرهنیگ
جنسیتی نابرابرانه کمم کردهاند.

)1. Gender Development Index (GDI
)2. Gender Inequality Index (GII
)3. Gender Gap Index (GGI
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بررسی و م العهی فرهنگهای جنسیتی و ارزیابی ت بیقی نگرش به زنان از ایین منظیر دارای
اهمیت است که زنان به ،نوان نیمی از جمعیت جهان و به مثابهی انسان ،حقوقی همسان با مردان
دارند .افزایش نقش زنان در جامعه و بهرهمندی از توانمندی و ظرفیت آنان در فرایندهای توسیعه و
کاهش شکاف جنسیتی بیش و پیش از هر چیز مستلزم تغییر در فرهنگ نابرابر جنسیتی و گیذر از
ساختارهای ایدئولوکیم زنستیزانه استس چراکه فرهنگ نیابرابر مولید زیسیتجهیان نیابرابر اسیت.
نخستین گام در مبارزه ،لیه فرهنگ نابرابر جنسیتی شناخت این فرهنگ و آگاهی از اشکال ،الگوها
و مکانیزمهای ا،مال آن و تبیین ،لل و زمینههای تقویتکننیده و تشیدیدکنندهی آن اسیت .ایین
مهم بخشی از رسالت ،لوم انسانی بهطور ،یام و جامعیهشناسیی بیهطیور خیاد در نماییانسیازی
ساختارهای سل ه و نقد آن در راستای تضعیف و یا حیذف وضیعیت سیل هپیذیری اسیت .در ایین
چارچوب ،م العهی حاضر تالش دارد از طریق تحلیل ثانویهی دادههای جهانی نگرش به جنسییت
را در بین کشورهای جهان مورد ارزیابی قرار داده و با توجه به ابزار مفهیومی و صیورتبنیدیهیای
گفتمانی دوگانه (گفتمان سنتی مردسانری و گفتمیان میدرن برابیریخواهانیه) تغیییر در نگیرش
جنسیتی را مورد بررسی قرار دهد .چنین رویکردی ما را قادر مییسیازد ضیمن بررسیی تحیول در
گفتمانهای جنسیتی ،نگرشهای جنسیتی مسلط در ایین جوامیع را از نظیر مییزان همگراییی بیا
گفتمانهای جنسیتی برابرخواهانه و مردسانرانه ،مورد تأمل و مداقه تحلیلی و انتقادی قرار دهیم.
م العات مربوط به جنسیت به مثابهی یکی از حوزههای جدید و به روز جامعهشناسیی ،طییف
متنو،ی از پژوهشهای نظری و تجربی را شامل میشیود .در ارتبیاط و همسیو بیا مقالیهی حاضیر،
برخی از این پژوهشهیا تفیاوت ییا تغیییر در نگیرش جنسییتی و نقیشهیای جنسییتی را مبنیای
بررسیهای تجربی خود قرار دادهاند .ماسون و لو ( )Mason and Lu, 1988در م العهی خیود ایین
موضو را بررسی کردهاند که چگونه نگرش به نقشهای مادری و همسری در بین زنان و مردان در
طی سالهای  1977تا  1902لیبرالتر شده است .یافتهای که در م العهی لوسیر و آلیدر ( Lucier
 )and Adler, 2011در باب تغییر الگوی نگرش بیه نقیشهیای جنسییتی و هیمچنیین در بررسیی
بنکارت و همکیارانش ( )Bettencourt and et al, 2011میورد تأییید قیرار گرفتیه اسیت .م العیهی
گلدبرگ و همکارانش ( )Goldberg and et al, 2012نیز نشان میدهد ،نگرش نسبت به نقیشهیای
سنتی در بین دانشجویان دختر تغییر یافته و اشتغال مادران نقش م ثری در تغییر نگرش آنها بیه
موضو،اتی چون فرزندآوری و تقسیم جنسیتی کار در خانه دارد.
م العاتی مشابه نیز در داخل ،با محوریت نگرش به جنسیت و نقشهای جنسیتی انجیام شیده
است .ظهرهوند ( )Zahrevand, 2004در پژوهشی با ،نوان «راب هی ادرا از نقشهای جنسیتی و
رضییایت از جیینس» اسییتدنل میییکنیید کییه باورهییای جنسیییتی پسییران در مقایسییه بییا دختییران
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غیرکلیشهایتر است و دختران بیش از پسران آرزو دارند که در صورت تولد دوباره ،جنس دیگیری
داشته باشند .بررسی شیخاوندی ( )Sheikhavandi, 2006نشیان داده اسیت کیه تأکیید زییاد روی
هویت جنسی دختران در خانه و در آغوش خانواده خیلی بیشتر از تأیید حضور جنسییتی آنیان در
حوزهی ،مومی است .موضو،ی که در م العهی فروتن ( )Foroutan, 2008نیز میورد تصیدیق قیرار
گرفته است .وی در پژوهش خود ،نو،ی سوگیری جنسیتی را شناسایی میکند که در آن نقشهای
جنسیتی زنان ،خانه محور و میردان ،مومیاً در نقیشهیای اجتمیا،ی بازنمیایی مییشیوند .فیروتن
( )Foroutan, 2010در پژوهشی دیگر به این نتیجه میرسد که الگیوی سینتی تفکییم نقیشهیای
جنسیتی یا همان مدل «مرد نانآور خانه» در این کتب به صراحت بازنمایی شده است.
بخشی از م العات این حوزه ،پژوهشهایی هستند که با اتخاذ رویکرد تبیینی ،وامیل می ثر بیر
نگرشهای جنسیتی را مورد توجیه قیرار دادهانید .احمیدی ( )Ahmadi, 2013در م العیهی خیود،
نگرش به نابرابری جنسیتی را بر حسب مراحل گذار جمعیتی تبیین میکند .بر اسیاا نتیایج ایین
تحقیق ،کشورهایی که وارد گذار جمعیتی دوم شدهاند ،نسبت به سایر کشورها نگرش برابرانهای به
جنسیت دارند .ماسون و لو ( )Mason and Lu, 1988در بررسی تغیییر در نگیرش بیه جنسییت در
آمریکا دریافتند که متغیرهای تحصیالت و اشتغال در جهتگیری جنسییتی بسییار تعییینکننیده
هستند .م العهی بریانت ( )Bryant, 2003نشان میدهد ،در طول دوران تحصیل ،نگرش به نقیش-
های جنسیتی در بین زنان و مردان تغییر میکند .به طوریکه شدت این دگرگونی نگرشی در بین
زنان بیشتر است .در م العهی فالحتی ( )Falahati, 2016نیز نگیرش بیه نقیشهیای جنسییتی در
نسبت با قومیت و جنسیت بررسی شده ،به طوری که مردان نگرش حرفهای و زنان نگیرش لیبیرال
به نقشهای جنسیتی دارند .نگرش جنسیتی بین اقوام مختلف نیز از نظر حرفهای یا لیبرالی بیودن
متفاوت است .در بین متغیرهای تبیینکنندهی نگرش جنسیتی ،تأکید وییژهای بیر ،امیل دیین ییا
مذهب شده است .مورگان ( )Morgan, 1987در م العهی خود با ،نوان «تیأثیر میذهب بیر نگیرش
جنسیتی» و رید ( )Read, 2003در بررسی مقایسهای بین زنان مسیحی و زنان مسلمان در آمریکیا
به طور مشخص بر اثرات این ،امل تأکید کردهاند .یوسف ( )Youssef, 1971نیابرابری جنسییتی در
کشورهای در حال توسعهی اسالمی را متأثر از هنجارهای میرتبط بیا روابیط جنسییتی مییدانید و
روربم ( )Roerbaek, 2015با م العهی وضعیت زنیان در کشیورهایی مثیل افغانسیتان و پاکسیتان،
دریافت که فرودستی زنان و محرومیت آنان از حقوق سیاسی ،اقتصادی و اجتما،ی پیوند مستقیمی
با گرایشهای افراطی دینی دارد که در این کشورها حاکم است.
پژوهشهای دیگر این حوزه ،پیامدها و نتایج نگرشهای جنسیتی را مورد توجه قرار دادهانید .از
جمله پیران ( )Piran, 2004نشان داده است که چگونه نگرش جنسیتی مردسانرانه اثرات منفی بر
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بهداشت باروری زنان دارد .همچنین فورتین ( )Fortin, 2005در بررسی پیامدهای نگرش جنسیتی
بر مشارکت اقتصادی زنان به این نتیجه میرسد که نگرش سنتی، ،امل کاهش مشارکت اقتصیادی
زنان و افزایش شکاف جنسیتی در اقتصاد است.
م العهی حاضر در تداوم و تکمیل پژوهشهای فوق ،تالش دارد ضمن بررسی توصیفی نگیرش
به جنسیت از طریق م العهی ت بیقی میان کشوری ،با اتخاذ رویکرد تبیینی برخی ،وامل م ثر بیر
نگرشهای جنسیتی متفاوت را مورد سنجش قرار دهد .استفاده از دادههای پایگاهها و منابع معتبیر
بینالمللی ،بهکارگیری و استفاده از دادههایی در مقیاا جهانی ،اتخاذ رویکیرد ت بیقیی بیا امکیان
مقایسهی کشورها و رویکرد تبیینی خاد برای تحلیل تفاوت در نگرشهای جنسیتی ،وجه نوآورانه
و خالقانهی پژوهش حاضر نسبت به بررسیهای پیشین است.
با واکگانی شبه مارکسیستی و به جرأت میتوان استدنل کرد که تاریخ جوامع بشیری بییش از
آنکه تاریخ نابرابری طبقاتی باشد روایتگر نابرابریهای جنسیتی ،سل هی مردانیه و تبعییض ،لییه
زنان است .واقعیات تاریخی نشان میدهند که هیچ جامعهای با زنان رفتاری برابر با میردان نداشیته
است ( )HDR, 2014و در بیشتر جوامع ،منزلت و پرستیژ اجتمیا،ی ،پایگیاه اقتصیادی ی سیاسیی،
قدرت تصمیمگیری و کنترل منابع و استقالل ،ملیی زنیان در حیوزههیای خصوصیی و اجتمیا،ی،
همواره نسبت به مردان پائینتر بوده و جهان واقعیتهای تاریخی ی اجتمیا،ی همیشیه بیر اسیاا
خواستها و تمایالت مردانه برساخته شده است .مهمتیرین پاسیخ نظیری در میورد ،لیت تیاریخی
نابرابری جنسیتی به ،وامل بیولوکیم و تفاوت جسمانی برتر مردان نسبت به زنان برمییگیردد کیه
نخستین دستمایه های تحمیل ایدئولوکی مردسانر بوده است .جامعهشناسانی چیون گییدنز ضیمن
تردید در ق عیت راب ه یا ،دم وجود راب ه بین مردسانری و ،وامل بیولوکیم ،اشاره میکننید کیه
بررسی مقایسه ای ی تاریخی نشان داده است ،جنس مذکر حداقل در تمامی جوامع ماقبل صینعتی،
ام ور مربوط به شکار و جنگ را بر ،هده داشته اسیت .نتیجیهی مهیم ایین م العیات ،تاییید وجیود
پرخاشگری در مردان به ،نوان پدیدهای زیستشناختی است و این وضعیت ،لت غلبهی مردان بیر
زنان در طول تاریخ و زمینهساز و تداومبخش فرهنگ مردسانری بوده است تا بدانجا که تحیونت
فنآورانهی دنیای معاصر نیز قادر نشده است بر مردسانری نهادینه شده غلبه یابد (.)Piran, 2004
رویکرد کارکردی از جمله نظریههیای جامعیهشیناختی ،تبییینکننیدهی نیابرابری جنسییتی و
نگرشهای جنسیتی مبتنی بر آن است که تفاوتهای طبیعی را مبنای تقسیم کار و نیابرابریهیای
جنسیتی فرض میکند .در اینجا استدنل میشود که ،ملکرد بهتر و کارایی بیشتر خانواده زمیانی
تحقق پیدا میکند که زنان نقشهای ،اطفی و مردان نقشهای ابزاری را بیر ،هیده داشیته باشیند
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( .)Parsons & Robert, 1956م ابق این تحلیل ،تفاوت در نگرشهای جنسیتی محصول تفاوت در
نقشهای جنسیتی و جامعهپذیری جنسیتی است که بر اساا آن افراد هویت زنانه یا مردانیه پییدا
میکنند و پذیرای نقشهای آتی خود میشوند (.)Humm, 1995
نظریههای فمینیستی به مثابهی اصلیترین منتقدان ،رویکرد کارکردی شیالودههیای طبیعیی و
بیولوکیم نابرابری جنسیتی را به باد انتقاد میگیرند .آنیان بیرخالف تفیاوت در شییوههیای تبییین
فرودستی و چگونگی رهاییبخشی زنان ،در باب ساختارهای نیابرابر و ضیرورت اقیدام بیرای رهیایی
متفقالقولند .نابرابری و فرودستی زنان در این چشمانداز محصول فرایندهای اجتما،ی ی فرهنگیی
نهادینی چون تبعیض جنسیتی ،مردسانری ،نژادپرسیتی و سیرمایهداری اسیت (.)Giddens, 2006
تحلیل جنسیتی بر اساا ایدئولوکی پدرسانری (مردسانری) موضیو و محیور کلییدی فمینیسیم
رادیکال است .مضمون این نظریه آن است که نابرابری و خشونت جنسیتی از وضعیت فرودستی که
زنان در راب ه با مردان دارند ،یعنی سل هی نظام خانوادگی پدرسانر ناشی مییشیود ( & Dobash
 .)Dobash, 1979نو خاصی از نظام اجتمیا،ی ی فرهنگیی و نظیامی از سیاختارها و کارکردهیای
اجتما،ی که در آن زنان تحت سل ه ،ستم و استثمار میردان مییگیرنید ( .)Walby, 1989برآینید
چنین گفتمانی ،شکلگیری ایستارها ،رفتارها و کردارهای جنسیتی و فرهنگ جنسیتی نابرابرانهای
است که به نفع مردان و با هزینهی زنان برساخته میشود.
نظریهی غالب فمینیستی به دلیل ،دم بررسی تجارب متفاوت زنان و با تأکید بییش از حید بیر
تحلییل پدرسییانری بییه ،نییوان جییوهرهی نییابرابری جنسیییتی ،ممکیین اسییت دچییار تقلیییلگرایییی
زیستشناختی و نسبت دادن همهی پیچیدگیهای نابرابری جنسیتی به تمایز ساده مییان زنیان و
مردان شده باشد .نتایج م العات و تحلیلهای مختلف نشان میدهید کیه پدرسیانری بیه مثابیهی
گفتمان جنسیتی مسلط تاریخی در ترکیب با ساختارهای فرهنگی ،اجتما،ی و اقتصیادی اشیکال و
نمودهای متعددی را تجربه کرده اسیت .از ایین رو سیرمایهداری ،طبقیهی اجتمیا،ی ،نیژاد و دیین
متغیرهای تعیینکنندهای هستند که در تبیینهای مردسانرانه از نابرابری جنسیتی و بازتحلییل و
تفسیر فرودستی و انقیاد زنان مورد توجه قرار گرفتهاند .فمینیستهای مارکسیست ،ضمن تأکید بر
تحلیل طبقاتی مارکس ،از نابرابریهای اجتما،ی بر این باورند کیه در نظیام سیرمایهداری ،سیاختار
خانواده و الگوی روابط مردسانرانه همچون نظامهای پیشین بازتولید شده اسیت (.)Humm, 1995
زنان در این ساختار اجتما،ی ،نه تنها تحت استثمار طبقاتی هستند ،بلکه در پوشیش کیار خیانگی
بدون مزد و به ،نوان نیروی کار ذخیره ،مورد بهرهکشی و استثمار مضا،ف قرار میگیرنید .ترکییب
مارکسیسم و فمینیسم رادیکال ،جوهره ی فمینیسم سوسیالیستی است که سرکوب جنسیتی را بیا
مفهومشناسی مارکسیستی از سل هی طبقاتی تلفیق میکند .گرایش نخست در این نظریه به طیور
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خاد بر اشکال سل ه و خشیونت و سیرکوب زنیان تأکیید دارد ،امیا گیرایش دوم ،تمیامی اشیکال
سرکوب اجتما،ی را مورد توجه قرار داده و سلسله مراتبی را که بر پایهی جینس در جامعیه شیکل
گرفته ،بنیاد تحلیل نظامهای سرکوب قرار میدهد ( .)Piran, 2010فمینیستهیای سییاه از جملیه
منتقدان جریانساز نظریهی فمینیستی هستند که بر تجربیهی اسیتثماری متفیاوتن نیژادی تأکیید
دارند ( .)Brewer, 1993در این رویکرد نابرابری جنسیتی و نژادپرسیتی شیکل منحصیربهفیردی از
فرهنگ جنسیتی را به نمایش میگذارد که با تجربهی زنان سفیدپوست متمیایز اسیت .دیگیران در
تحلیل خود ا ز وضعیت زنان ،نقش سایر متغیرهیای اجتمیا،ی ،از جملیه دیین را در صیورتبنیدی
اشکال متفاوت مردسانری برجسته میکنند .مناسبات بین دین و جنسییت ،ریشیه در ایین تصیور
دارد که دین با ارزشها ،ا،تقادات و نگرشهای سینتی بیه جنسییت هیمسیویی دارد ( Foroutan,
 .)2008در این میان ،بخشی از م العات به راب هی اسالم و نابرابریها و نگرشهیای تبعییضآمییز
جنسیتی پرداخته و نتیجه میگیرند مسیلمانان بیشیتر از غیرمسیلمانان از ارزشهیای پدرسیانری
حمایییت میییکننیید ( ;Alexande & Welzel, 2011; Obermeyer, 1992; Mcquiilan, 2004
 .)Roerbaek, 2015م العات این حوزه نشان دادهاند ،وضعیت زنان در جوامع اسالمی و نگیرش بیه
نقش آنها در جامعه در پیوند اجتنابناپذیری با دین اسالم و متأثر از قوا،د اجتمیا،ی – فرهنگیی
آن است (.)Foroutan, 2009 and Youssef, 1971
نتایج چنین م العاتی نشان میدهد گفتمان مردسانری اگرچه ممکن است به تبع ساختارهای
اجتما،ی ی فرهنگی از اشکال متفاوت و متمایزی برخوردار باشد ،اما سی رهی گفتمیانی آن چنیان
،میق و گسترده است که نشانگان و مصادیق ،ینی و نمادین آن تا ،صر مدرن امتداد یافتیه اسیت.
آنچنانکه به رغم پیشرفتهایی که زنان در همهی کشورهای جهان به دست آوردهاند ،تفاوتهای
جنسیتی همچنان شالودهی نابرابریهای اجتمیا،ی اسیت ( .)Giddens, 2006بیا وجیود ایین ،اگیر
ساختارهای اقتداری مردسیانرانه را بیه تعبییر فوکیو «سیل هی گفتمیانی» بیدانیم ،ایین سیل هی
گفتمانی به ناچار با اشکال متعددی از مقاومت روبروست« :وجود قیدرت بیه حضیور مجمو،یهای از
نقاط مقاومت موکول است» ( )Foucault, 1977 Quoted from Zeimaran, 1999یا «هرجیا قیدرت
وجود دارد ،مقاومت هم وجود دارد» ( .)Foucault, 1982; Quoted from Nash, 2010بر این مبنیا،
گفتمان سنتی مردانگی،1برخالف فراگیری و سل هی تاریخی با شکلهایی از «مقاومت» و الگوهای
جایگزین مواجه شده است .مبارزات سازمانیافتهی زنان ،لیه جامعیه و فرهنیگ میذکر ،بیه لحیاظ
تاریخی ی تجربی محصول تالشهایی است که از قرن هیجدهم آغاز شده و زمینهساز جنیبشهیای
مدافع زنان شده است ( .)Piran, 2010انجمنهای حماییت از زنیان ،سیازمانهیای غیردولتیی و در
1. Masculinity Discourse
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س ح کالن ،ظهور جنبشهای فمنیستی ،محصول گفتمان ،صر میدرن اسیت کیه در واکینش بیه
ساختارهای مردسانرانه سامان یافته است.

فرضیههای پژوهش
م ابق رویکرد نظری فوق ،نگرش جنسیتی تابعی از منیابع دوگانیهی گفتمیانهیای جنسییتی
یعنی گفتمان سنتی مردسانر و گفتمان مدرن برابریخواه اسیت .بنیابراین پییش فیرض مقالیه بیا
استناد به این رویکرد این است که فرهنگ جنسیتی فراگیر و تاریخی مردسانری که مولید نگیرش
جنسیتی نابرابر و ،مدتاً زن ستیزانه است ،در تقابل با گفتمان مدرنیته به چالش کشیده شده است.
با گذر از ساختارهای جامعهی سنتی و در نتیجه مدرنیزاسیون زندگی اجتمیا،ی ،قوا،ید گفتمیانی
جنسیت دگرگون شده و گفتمان دموکراتیم و برابریخواهانه به تدریج بر گفتمیان مردسیانرانهی
جامعهی سنتی غالب میشود .از این رو فرضیهی اصلی مقاله را میتوان اینگونه صورتبندی کیرد
که «جوامعی که مدرنیزاسیون را الگوی سازماندهی زندگی اجتمیا،ی خیود قیرار داده و همگراییی

بیشتری با قوا،د و صورتبندیهای مدرن دارند ،موفقیت بیشیتری نییز در غلبیه و مقاومیت ،لییه
گفتمان مردسانری دارند» .در س ح تجربی و به منظور آزمون این فرضیه ،تفاوت جامعهی سینتی
و مدرن ی در بعد اقتصادی و اجتما،ی (مدرنیسم) و نه فکری و فلسفی (مدرنیتیه) ی بیا تفیاوت در
مدرنیزه شدن جامعه و شاخصهایی از قبیل مدرنیزاسیون اقتصادی (درآمد بیان، ،ادننیه و مولید)،
مدرنیزاسیون سیاسی (دموکراسی) ،مدرنیزاسیون اجتمیا،ی (توسیعهی آموزشیی ،بهداشیتی ،رشید
شهرنشینی و کاربرد ICTها) و مدرنیزاسیون جنسییتی (توسیعهی جنسییتی و برابیری جنسییتی)
،ملیاتی شده است .این فرض بر این استدنل مبتنی است که میزان برخورداری و نیر دسترسیی
جوامع مدرن بیه شیاخص هیای میذکور ،بیشیتر از جوامیع پیشیامدرن ییا سینتی اسیتس واقعیتیی
تردیدناپذیر که واکهی «مدرنیزاسیون» خود بر آن صحه میگذارد .در حقیقت میزان رشد و توسیعه
در این شاخصها ،اساساً محصول دوران مدرن و قابلیتهای این جامعه استس ظرفیتیی کیه جامعیه
سنتی پیشامدرن فاقد آن است.
ابزار و روش
این م العه به شیوهی اسنادی و با استفاده از تحلیل ثانویهی دادههای جهانی شامل دادههیای
مییو  2و  6پیمییایش ارزشهییای جهییانی ( ،1 )WVSگییزارش توسییعهی انسییانی ( ،2 )HDRبانییم
)1. World Values Survey (WVS
)2. Human Development Index (HDI

742

نگرش جنسیتي و عوامل مؤثر بر آن (مطالعهی تطبیقي میان کشوری)

جهانی ،1واحد اطال،یات اکونومیسیت ( ،2)EIUانجمین جهیانی اقتصیاد ( 3)WEFو پایگیاه جهیانی
نابرابری درآمدی ( 2)WIIDدر فاصلهی سالهای  2882تا  2812بیه اجیرا درآمیده اسیت .جامعیه
آماری شامل  08کشور (با نمونه آماری  113292نفری) است که در مو  2و 6پیمایش ارزشهای
جهانی دارای داده بودهاند .دادههای هر کشیور در تمیامی شیاخصهیا از نظیر سیال میورد بررسیی
همسانسازی شده است.2
شاخصها و متغیرها :تعاریف و اندازهگیری شاخصها و متغیرهای مورد استفاده و همچنین
پایگاهی که دادهها از آن استخرا شدهاند در جدول  1تلخیص شده است.
جدول 9ـ مفاهیم و متغیرها ،نحوهی اندازهگیری و منبع دادهها
شاخصها

مؤلفهها و معرفها

منبع داده

 برتری مردان نسبت به زنان در مدیریت و رهبری سیاسی مهمبودن تحصیالت دانشگاهی برای پسران نسبت به دخترانشاخص نگرش
جنسیتی

 برتری مردان نسبت به زنان در مدیریت تجاری  -اقتصادی)WVS (2017
 حق کار بیشتر مردان به زنان در شرایط کمیابی شغلی ،دم ا،تقاد به برابری حقوق زنان و مردان قابل توجیه بودن خشونت مردان ،لیه همسرانشانشاخص آموزش

مدرنیزاسیون
اجتما،ی

شاخص سالمت

)HDR (2017

شاخص شهرنشینی

)1. World Bank (WB
)2. Economist Intelligence Unit (EIU
)3. World Economic Forum (WEF
)4. World Income Inequality Database (WIID
 .2بدین معنا که چنانچه پیمایش ارزشهای جهانی (که شاخص نگرش جنسیتی به مثابهی متغیر اصلی از دادههای
این م العه استخرا شده) برای کشوری در سال  2818انجام شده است ،در سایر شاخصها نیز دادههای سال 2818
برای آن کشور مبنای تحلیل قرار گرفته است.
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شاخص ( ICTدسترسی به اینترنت)

مدرنیزاسیون
اقتصادی

درآمد سرانه (سرانه  GDPبر حسب برابری قدرت خرید به دنر)

)HDR (2017

نابرابری درآمدی (شاخص )GINI

WIDER
)(2017

درآمد مالیاتی ( ٪از )GDP
درآمدهای رانتی حاصل از منابع طبیعی ( ٪از )GDP

World Bank
)(2017

روند انتخابات و پلورالیسم:
این م لفه بر اساا  12معرف از قبیل :رقابتی بودن انتخابات، ،ادننه
بودن انتخابات ،حق شرکت در انتخابات برای همه ،رای آزادانه بدون ترا
از تهدیدات و  . . .مورد سنجش قرار گرفته است
،ملکرد دولت:
مدرنیزاسیون
سیاسی
(دموکراسی)

این م لفه بر اساا  13معرف از قبیل :آزادی نمایندگان در تعیین
سیاستهای دولت ،رجحان مجلس به دیگربخشّها ،نظام کنترل قدرت،
،دم دخالت ارتش و سرویسهای امنیتی، ،دم دخالت خارجی و  . . .مورد
سنجش قرار گرفته است

)EIU (2017

آزادیهای مدنی:
این م لفه بر اساا  13معرف از قبیل :وجود رسانههای آزاد ،آزادی بیان و
ا،تراض ،پوشش رسانهای قدرتمند و  . . .مورد سنجش قرار گرفته است

مدرنیزاسیون
جنسیتی

توسعه جنسیتی (تفاوتهای جنسیتی در م لفههای سهگانه شاخص
توسعة انسانی یعنی سالمت ،آموزش و کنترل بر منابع)

)HDR (2017

نابرابری جنسیتی (نابرابری بین زنان و مردان در دسترسی به سه بعد
بهداشت باروری ،توانمندسازی و مشارکت اقتصادی)

)HDR (2017

شکاف جنسیتی (کاهش نابرابری بین زنان و مردان در  2مولفه سالمت،
آموزش ،اقتصاد و سیاست)

)WEF (2017
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یافتهها
 )9یافتههای توصیفي :شاخص نگرش جنسیتي ،معرفهای آن و وضعیت کشورهای مورد
مطالعه
شاخص «نگرش جنسیتی» ترکیب معرفهای ششگانهای است که نگرش به جنسیت و بهویژه
نگرش در مورد نابرابری جنسیتی را مورد سنجش قرار میدهد .موافقت با هر یم از ایین گوییههیا،
نگرش مردسانرانه و مخالفت با آن وجه مقابل یعنی گرایش برابریخواهانه را منعکس میکند.
جدول 7ـ معرفهای شاخص نگرش جنسیتی و توزیع نتایج در پاسخگویان مورد م العه
گویههای شاخص

کامال

نگرش جنسیتي

موافق

 )1برتری مردان نسبت
به زنان در مدیریت و
رهبری سیاسی

28/2

موافق

مخالف

32/6

20/3

کامال

میانگین(دامنه9

مخالف

تا)3

12/7

N

180611

7/42

 )2مهمبودن تحصیالت
دانشگاهی برای پسران
نسبت به دختران

9/1

12/9

22/7

31/3

7/18

118321

 )3برتری مردان نسبت
به زنان در مدیریت
تجاری  -اقتصادی

16/2

26/3

30/3

19/1

7/22

187921

 )2حق کار بیشتر مردان به زنان در شرایط کمیابی
شغلی

، )2دم
ا،تقاد به
برابری
حقوق

موافق

بینابین

مخالف

میانگین(دامنه1
تا)3

N

36/7

10

22/3

7/21

111266

میانگین
مواف
ق1

2

3

2

2

6

7

0

18 9مخالف

(دامنه1
تا)18

N
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3/7

1/0

2/3

2/9

0/2

6

6/6

18/2

12/3

2/1

1

1/2

1/6

2/2

2/7

3/6

2/1

0/9

69/3

 )6قابل
توجیه
بودن
خشونت
مردان
،لیه
همسران
شان

22/0

زنان و
مردان
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8/29

8/13

1877
73

1183
20

بر اساا دادهها و میانگینهای محاسبه شده ،بیشتر پاسخگویان موافق با گویههای برابرخواهانه
و مخالف با گویههای مردسانرانه بودهاند .بنابراین میتوان نتیجهگییری کیرد کیه نگیرش برابیری-
خواهانه وزن نسبتاً بیشتری به نگرش مردسانرانه در بین پاسخگویان  08کشور مورد م العه دارد.
سازهی «نگرش جنسیتی» ترکیب نهایی معرفهای مذکور با استفاده از تحلیل ،یاملی تأیییدی
است .این سیازه بیر اسیاا طیفیی در دامنیهی «نگیرش کیامالً برابرخواهانیه» تیا «نگیرش کیامالً
مردسانرانه» (دامنهی نمرات  +3تا  1)-3اندازهگیری شده است .هرچه مقدار ایین شیاخص بیه +3
نزدیمتر باشد ،نگرش برابرخواهانه و هر چه به  -3نزدیکتر باشد ،بیانگر نگرش مردسانرانه اسیت.2
نمرهی هریم از کشورها بیانگر وضعیت آنها در شاخص نگرش جنسیتی است.

 .1به دلیل ناهمسانی واحد سنجش گویه های این سازه و استفاده از نمره استاندارد در تحلیل ،املی ،نمرات در دامنه
 +3تا  -3توزیع شدهاند.
 .2تعیین خوشهها نه بر اساا دامنههای برابر (فرض ایدهال) ،بلکه بر اساا نسبت  28درصد (فرض واقعگرا) محاسبه
شده است .از اینرو دامنههای محاسبه شده در خوشهها برابر نیستس به طور مثال دامنهی نمرات در خوشهی یم
(28درصد اول) برابر  ،2/26در خوشه دو (28درصد دوم) برابر  8/21و در خوشه پنج (28درصد پنجم) برابر 2/21
است.

722

نگرش جنسیتي و عوامل مؤثر بر آن (مطالعهی تطبیقي میان کشوری)

جدول 3ـ شاخص نگرش جنسیتی و وضعیت کشورهای مورد م العه
نگرش جنسیتي
 )1نگرش کامالً برابر
خواهانه

کشورهای مورد مطالعه و موقعیت آنها در خوشههای  2گانه

 .1نروک  .2سوئد  .3فرانسه  .2آندورا  .2هلند  .6سوئیس  .7کانادا  ..0استرالیا  .9آلمان
 .18نیوزیلند  .11اسپانیا

(دامنه نمره  8/72تا )3
 )2نگرش نسبتاً برابر
خواهانه
(دامنه نمره  8/33تا
)8/72
 )3نگرش بینابین
(دامنه نمره  -8/80تا
)8/33
 )2نگرش نسبتاً
مردسانرانه
(دامنه نمره  -8/29تا
)-8/80
 )2نگرش کامالً
مردسانرانه
(دامنه نمره  -3تا )-8/29

 .12بریتانیا  .13فنالند  .12آمریکا  .12اروگوئه  .16اسلوونی  .17اتیوپی  .10ترینیداد و
توباگو  .19آرکانتین  .28پرو  .21شیلی .22ایتالیا .23برزیل  .22کلمبیا  .22مجارستان
 .26مکزیم  .27اکوادور  .20قبرا  .29بلغارستان  .38صربستان و مونتهنگرو

 .31استونی  .32لهستان  .33تایوان  .32رومانی  .32هنگ کونگ  .36ویتنام  .37کره
جنوبی  .30اکراین  .39کاپن  .28مولداوی  .21زامبیا  .22مصر  .23تایلند  .22چین .22
زیمبابوه  .26سنگاپور

 .27گرجستان  .20روسیه  .29آفریقای جنوبی  .28بالروا  .21اندونزی  .22رواندا .23
لبنان  .22قزاقستان  .22ارمنستان  .26مراکش  .27ترکیه  .20غنا  .29قرقیزستان .68
بورکینافاسو  .61فیلیپین  .62مالزی

 .63تونس  .62الجزایر  .62آذربایجان ، .66راق  .67ایران  .60ازبکستان  .69فلس ین
 .78هند  .71ق ر  .72نیجریه  .73کویت  .72بحرین  .72پاکستان  .76لیبی  .77اردن
 .70مالی  .79یمن

به منظور بررسی نگرش جنسیتی کشورهای مورد م العه و تعیین جایگاه و رتبهی آنهیا ،ایین
کشورها در پنج خوشه دستهبندی شده اند .خوشهی نخست شامل کشیورهایی بیا نگیرش «کیامالً
برابییریخواهانییه» و در مقابییل خوشییهی  2،دربرگیرنییدهی کشییورهایی اسییت کییه نگییرش «کییامالً
مردسانرانه» به جنسیت دارند .بقیهی کشیورها نییز در  3خوشیهی مییانی یعنیی نگیرش «نسیبتاً
مردسانرانه»« ،بینابین» و «نسبتاً برابریخواهانه» توزیع شدهاند .از نتایج قابل تأمل این تحلیل این
است که در خوشههای  1و  2که معرف کشورهای دارای نگیرش جنسییتی برابرخواهانیه هسیتند،
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هیچ یم از کشورهای اسالمی دیده نمیشود و بالعکس همهی کشورهای توزیع شیده در خوشیهی
( 2به استثنای هند) کشورهای اسالمی هستند که نگرش «کامالً مردسانرانه» به جنسییت دارنید.
دیگر کشورهای اسالمی نیز وضعیت مناسبی نداشته و ،مدتاً در خوشیهی  2رتبیهبنیدی شیدهانید.
مصر تنها کشور اسیالمی اسیت کیه در خوشیهی  3و در زمیرهی کشیورهای بیا نگیرش جنسییتی
«بینابین» قرار گرفته است.

 )7آزمون فرضیات :نگرش جنسیتي و عوامل مؤثر بر آن
بررسي رابطهی نگرش جنسیتي و متغیرهای زمینهای :در این بخش ،راب هی متغیرهیای
چون تأهل ،سن ،تحصیالت ،جنسیت و دین (اسالم ،مسیحیت ،یهودییت و بییدینیی )1بیا نگیرش
جنسیتی مورد سنجش قرار گرفته است.
جدول 4ـ راب هی همبستگی متغیرهای زمینهای و شاخص نگرش جنسیتی
ضریب پیرسون ()r

ضریب تعین ()r2

جنسیت

**8/103

8/82

تأهل

-8/821

8/881

سن

8/872

8/882

8/823

8/888

متغیرهای زمینهای (مستقل)

متغیر وابسته

تحصیالت
شاخص نگرش جنسیتی
اسالم

**-8/732

8/22

مسیحی

-8/891

8/880

یهودی

**8/212

8/82

غیرمذهبی

**8/272

8/87

دین

** همبستگی در س ح  8/81معنی دار است.

1 . Irreligion
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نتایج بهدست آمده بیانگر این است که متغیر «جنسیت» تنها متغیر جمعیتشناختی تأثیرگذار
بر نگرش جنسیتی است .این نتیجه بدین معناست که زنان نسبت به مردان نگرش دموکراتیمتری
به جنسیت دارند .همچنین نتایج بررسی راب هی «دین» 9و نگرش جنسیتی ،حاکی از این است که
در بین گروههای چهارگانه ی به استثنای «مسیحیت» ی ،راب هی «اسالم»« ،یهودیت» و «بیدینی»
با شاخص نگرش جنسیتی معنیدار است .با این تفاوت که نگرش جنسیتی در جوامعی کیه درصید
بیشتری از جمعیت آنها «یهودی» و یا «بیدین» هستند« ،برابرخواهانه» و بالعکس در جوامیع بیا
بیشترین جمعیت «مسلمان»، ،مدتاً مردسانرانه است.
بررسي رابطهی بین نگرش جنسیتي و متغیرهای اصلي :م ابق رویکرد نظری با گیذار بیه
جامعهی مدرن فرهنگ تاریخی-سنتی مردسانرانه کمرنگ شیده و نگیرش جنسییتی برابرخواهانیه
غلبه مییابد .به منظور آزمون این فرضیه در س ح تجربی ،تفاوت جامعهی سنتی و مدرن با تفاوت
در مدرنیزه شدن جامعه (مدرنیزاسیون اقتصادی ،سیاسی ،اجتما،ی و جنسیتی) اندازهگییری شیده
است .دراینجا به لحاظ من قی این فرض مبنای قرار گرفته که جامعهی سنتی و جامعیهی میدرن
در انتهای ق بین طیفی واقع شیدهانید کیه وجیه ممییزهی آنهیا «مییزان» مدرنیزاسییون اسیت.
مشخصهی جامعهی مدرن ،مدرنیزاسیون فزاینده و مشخصهی جامعهی سنتی ،توسیعهنییافتگی در
شاخصهای مدرنیزاسیون است.

جدول  2ـ راب هی همبستگی متغیرهای اصلی و شاخص نگرش جنسیتی
متغیرهای اصلي:
ابعاد مدرنیزاسیون

معرفها

متغیر وابسته

آموزش
سالمت
مدرنیزاسیون اجتما،ی

شهرنشینی
کاربرد ICTها (دسترسی به
اینترنت)

شاخص نگرش
جنسیتی

ضریب

ضریب تعین
2

پیرسون ()r

( )r

**8/209

8/32

**8/290

8/22

**8/313

8/1

**8/222

8/888

 . 1درصد جمعیت در یم کشور بر حسب وابستگی به ادیان مد نظر است .دادههای این متغیر از گزارش انجمن
تحقیقاتی پیو دربارهی دین و زندگی ،مومی استخرا شده است ()Pew Research Center, 2017
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**8/222

8/31

**8/261

8/32

**-8/662

8/22

**8/737

8/22

**8/739

8/22

فرایند انتخابات و پلورالیسم

**8/626

8/22

،ملکرد دولت

**8/697

8/29

**8/787

8/28

**8/722

8/22

8/179

8/83

-8/189

8/81

**8/232

8/19

**-8/220

8/28

سازه مدرنیزاسیون اجتما،ی
توسعه جنسیتی
مدرنیزاسیون جنسیتی

نابرابری جنسیتی
شکاف جنسیتی

شاخص نگرش
جنسیتی

سازه مدرنیزاسیون جنسیتی

مدرنیزاسیون سیاسی
(دموکراسی)
آزادیهای مدنی

شاخص نگرش
جنسیتی

سازه مدرنیزاسیون سیاسی (دموکراسی)
درآمد سرانه
سازه مدرنیزاسیون
1
اقتصادی
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نابرابری درآمدی
درآمد مالیاتی
درآمد رانتی

شاخص نگرش
جنسیتی

** همبستگی در س ح  8/81معنی دار است.

بررسی همبستگی ساده بین شاخص «نگرش جنسیتی» با شیاخصهیای «مدرنیزاسییون» (در
ابعاد اجتمیا،ی ،سیاسیی ،جنسییتی و اقتصیادی) و معیرفهیای آن نشیان مییدهید کیه راب یهی
همبستگی در تمامی معرفهیای شیاخصهیای 2گانیه بیه اسیتثنای دو معیرف «درآمید سیرانه» و
«نابرابری درآمدی» (از معرفهای شاخص «مدرنیزاسیون اقتصادی») معنادار است (.)Sig. > 8/81
این نتایج بدان معناست که با افزایش و بهبود در مقادیر شیاخصهیا و معیرفهیای مدرنیزاسییون،
نگرش به جنسیت ،جهتگیری برابرخواهانه مییابد و بالعکس در سی وح پیایینتیر مدرنیزاسییون،
 .1به دلیل فقدان همبستگی بین مولفههای شاخص «مدرنیزاسیون اقتصادی« و ،دم معناداری آزمونهای تحلیل
،املی تأییدی ،امکان ساخت سازهی ترکیبی «مدرنیزاسیون اقتصادی» وجود ندارد.
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نگرش جنسیتی وجیه مردسیانرانه و غیردموکراتییم دارد .جهیت راب یه در دو متغییر «نیابرابری
جنسیتی» و «درآمد رانتی» منفی است به این دلییل کیه ایین دو متغییر وجیه منفیی و معکیوا
مدرنیزاسیون را بازنمایی میکنند و در نتیجه راب هی همبستگی آنها با شاخص نگرش جنسییتی
نیز منفی شده است.
تحلیل رگرسیون چندگانه عوامل مؤثر بر نگرش جنسیتي :بیه منظیور ارزییابی تیأثیرات
،لی همز مان متغیرهای مستقل بر شاخص نگرش جنسیتی از تحلیل رگرسیون چندگانیه اسیتفاده
شده اسیت .برخیی از متغیرهیای وارد شیده در میدل ،ماننید سیازهی «مدرنیزاسییون اجتمیا،ی»،
«مدرنیزاسیون سیاسی»« ،مدرنیزاسیون جنسیتی» متغیرهای پنهان هستند که خروجی دادههیای
تحلیل ،املی تأییدی مبنای استفاده از آنها (به مثابهی یم سازهی ترکیبی) در تحلیل رگرسییون
بوده است .معرفهای شاخص «مدرنیزاسیون اقتصادی» (درآمد سیرانه ،نیابرابری درآمیدی ،درآمید
رانتی ،درآمد مالیاتی) به دلیل ،دم معناداری و برازش نامناسب در میدل انیدازهگییری بیه صیورت
متغیر آشکار در مدل رگرسیون وارد شدهاند .اگرچه در تحلیل نهایی این م لفههیا ،اثیر معنییداری
نداشته و از مدل حذف شدهاند.

جدول  2ـ تلخیص مدل رگرسیونی
مدل

ضریب همبستگي

ضریب تعین
2

ضریب تعین تعدیل شده
2

ANOVA

رگرسیوني

چندگانه ()R

( )R

( )Adjust R

F

Sig.

Stepwise

8/026

8/733

8/711

33/226

8/888

متغیر وابسته :شاخص نگرش جنسیتی

نتایج آزمون  Fمعناداری مدل رگرسیونی را نشان میدهد و ضریب همبستگی چندگانه بییانگر
شدت همبستگی بانی بین متغیرهای مسیتقل و متغییر وابسیته اسیت .بیر اسیاا ضیریب تعیین
تعدیلشده متغیرهای تأثیرگذار در مجمو میتوانند بیش از  78درصد از واریانس شاخص نگیرش
جنسیتی را تبیین کنند.
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جدول 2ـ متغیرههای پیشبینیکننده و ضرایب بتا
ضرایب غیراستاندارد

ضرایب

آمارههای همخطي

استاندارد

مدل

T
B

خطای
استاندارد

مقدار ثابت
()Constant

8/287

8/892

Sig.

بتا

Tolerance

2/226

8/820

VIF

مدرنیزاسیون
سیاسی

8/362

8/808

8/362

2/276

8/888

8/291

1/692

مدرنیزاسیون
جنسیتی

8/330

8/809

8/330

3/082

8/888

8/237

2/116

اسالم

-8/887

8/882

-8/272

-2/906

8/882

8/228

2/272

مدرنیزاسیون
اجتما،ی

8/823

8/811

8/123

2/820

8/823

8/729

1/317

متغیر وابسته :شاخص نگرش جنسیتی

نتایج تبیینی تحلیل رگرسیونی چندگانه با استفاده از روش «گام به گام »1نشان میدهد که از
مجمییو متغیرهییای وارد شییده در مییدل متغیرهییای «مدرنیزاسیییون سیاسییی»« ،مدرنیزاسیییون
جنسیتی»« ،اسالم» و «مدرنیزاسیون اجتما،ی» به ترتیب بیشترین ضریب بتا ،یعنی بیشترین اثیر
تعیینکننده را بر شاخص «نگرش جنسیتی دارند» و بقییهی متغیرهیا بیه دلییل ،یدم معنییداری
( )Sig >8/82از مدل حذف شدهاند .ضریب تأثیر همهی متغیرها مثبت و مستقیم و ضیریب تیأثیر
متغیر «اسالم» ،منفی و معکوا است.
مدلیابي معادالت ساختاری عوامل مؤثر بر نگـرش جنسـیتي :در سی حی دیگیر و بیه
منظور بررسی ،وامل م ثر بر نگرش جنسیتی و آزمون مدل نظری تحقییق از میدلییابی معیادنت
ساختاری استفاده شده است .مزیت این روش در این اسیت کیه از طرییق ترکییب همزمیان میدل
1 . Stepwise
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اندازهگیری (تحلیل ،املی) و مدل ساختاری (تحلیل مسیر) به شیوهای کارآمدتر و دقیقتیر ،اثیرات
مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پیشبینی کننده را با کنترل خ اها و همخ یی متغیرهیا فیراهم
ساخته و امکان ارزیابی تجربی مدل را به شیوهای واقعبینانهتر میسر میسازد.

جدول  8ـ شاخصهای برازش و اصالح مدل
مقادیر قابل قبول

مقدار به دست آمده

شاخص برازش
CMIN/DF

کای اسکوار هنجارشده

بین  1تا 3

2/981

RMSEA

ریشه میانگین مربعات خ ای برآورد

کمتر از 8/80

87871

GFI

شاخص نیکویی برازش

بانتر از 8/9

87991

AGFI

شاخص نیکویی اصالحشده

بانتر از 8/9

87922

NFI

شاخص برازش هنجارشده

بانتر از 8/9

87962
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CFI

بانتر از 8/9

722
87929

شاخصهای برازش مدل 1بیانگر برازش قابل قبول مدل تدوین شده است (جدول  .)0بر اسیاا
مدل نهایی به جز متغیر «اسالم» که اثر منفی بر «نگرش جنسیتی» دارد اثر سایر متغیرهیا مثبیت
است .متغیرهای «اسالم»« ،مدرنیزاسیون سیاسی» و «مدرنیزاسیون اجتما،ی» ،یالوه بیر تیأثیرات
مسییتقیم ،اثییرات غیرمسییتقیم نیییز بییر شییاخص «نگییرش جنسیییتی» دارنییدس در حییالیکییه متغیییر
«مدرنیزاسیون جنسیتی» فقط اثر مستقیم دارد.

جدول 1ـ مجمو تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر نگرش جنسیتی
اثرات

اثرات

مجموع تاثیرات مستقیم و

مستقیم

غیرمستقیم

غیرمستقیم (اثر کل)

-8/33

-8/67
8/6

رتبه

متغیرهای مستقل

1

اسالم

-8/32

2

مدرنیزاسیون سیاسی
(دموکراسی)

8/36

8/22

3

مدرنیزاسیون اجتما،ی

8/12

8/22

8/37

2

مدرنیزاسیون جنسیتی

8/36

-

8/36

ارزیابی اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای تأثیرگذار نشان مییدهید کیه متغییر «اسیالم»
( )-8/67و «مدرنیزاسیون سیاسی» یا «دموکراسی» ( )8/68به ترتیب بیشترین تأثیر را بیر نگیرش
به جنسیت دارند .در مراتب بعدی ،متغیرهای «مدرنیزاسیون اجتما،ی» با ضیریب تیأثیر ( )8/37و
«مدرنیزاسیون جنسیتی» ( )8/36قرار دارند.

1. Model Fit Indexes
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بحث و نتیجهگیری
در چارچوب م العات جامعهشناسی جنسیت و مباحث مرتبط با نابرابریهای جنسیتی و پیوند
آن با ساختارهای اجتما،ی ،مقالهی حاضر با اتخاذ رویکرد ت بیقی و با استناد به دادههای جهیانی،
نگرش به جنسیت در بین کشورهای مختلف و ،وامل م ثر بر آن را موضو میورد م العیهی خیود
قرار داده است .در پاسخ به موضو نخست ،یعنی توصیف نگرش جنسیتی و ارزیابی جایگاه و رتبه-
ی کشورهای مختلف ،شاخص نگرش جنسیتی به طور مقایسهای در بین  08کشیور میورد تحلییل
قرار گرفته است .بر اساا این شاخص ،کشورهای مورد م العه در قالب طیفی پینج خوشیهای کیه
دامنهی آن از نگرش کامالً برابریخواهانه تا نگرش مردسانرانه را در برمیگیرد مورد سنجش قیرار
گرفته اند .در بعد تبیینی تالش شده است با اسیتناد بیه رویکردهیای نظیری و ابزارهیای دوگانیهی
مفهومی «گفتمان مردسانری» و «گفتمان مدرن» نگرشهای متفاوت بیه جنسییت میورد تحلییل
قرار گیرد .در این چشمانداز نظری ،نگرش جنسیتی تابعی از منابع دوگانهی گفتمانهای جنسییتی
یعنی گفتمان سنتی مردسانر و گفتمان مدرن برابریخواه فرض شده اسیت کیه بیر اسیاا آن در
جامعییهی سیینتی ،نگییرش جنسیییتی برآینیید نظییام تییاریخی  -فرهنگییی مردسییانری و در نتیجییه
غیردموکراتیم ،نابرابرانه و ،موماً زنستیزانه است .در مقابل ،جامعیهی میدرن متیأثر از گفتمیان و
فرایندهای مدرنیزاسیون به چالش با نظیام فرهنگیی مردسیانر و تضیعیف آن برخاسیته و میرو و
مشییوق نگییرش برابییریخواهانییه و ،مییدتاً غیرجنسیییتی هسییتند .آزمییون راب ییهی شییاخصهییای
مدرنیزاسیون (در ابعاد اقتصادی ،اجتما،ی ،سیاسی و جنسییتی) بیا نگیرش جنسییتی م یید ایین
مفروضات نظری است .نتایج نشان میدهد که راب هی نگیرش جنسییتی بیا همیهی شیاخصهیای
مدرنیزاسیون و هر یم از م لفههای آن (به اسیتثنای شیاخص مدرنیزاسییون اقتصیادی) مثبیت و
مستقیم است .به این معنا که کشورهایی که رتبهی بانتری در شاخصهیای مدرنیزاسییون کسیب
کردهاند ،نگرش برابرخواهانه و دموکراتیمتری نیز به جنسیت دارند و بالعکس نگیرش مردسیانرانه
در بین کشورهایی دیده میشود که در شاخصهای مدرنیزاسیون نیز ،قب افتادهاند.
از نتایج قابل توجه این م العه ،اثرات معنادار متغیر «اسالم» بر نگرش جنسییتی اسیت .نتیایج
بیانگر این است که نگرش به جنسیت در جوامع اسالمی (یا به بیانی دقیقتر ،جیوامعی کیه درصید
بیشتری از جمعیت آن را مسلمانان تشکیل میدهند) با گفتمان جنسیتی مردسیانری سینخیت و
همگرایی بیشتری دارد :تقریباً تمیامی کشیورهایی کیه در خوشیهی پینجم یعنیی کشیورهایی کیه
«نگرش جنسیتی کامالً مردسانرانه» قرار گرفتهاند ،کشورهای اسالمی هستند که متأسیفانه اییران
نیز در این گروه و در بین  08کشور مورد م العه ،رتبهی  67را دارد .این نتیجه همسو با م العاتی
است که نقش متغیرهایی چون دین (بهویژه دین اسالم) را در گفتمان جنسیتی مردسانرانه میورد
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توجه قرار داده و نتیجه می گیرند کیه فرهنیگ جوامیع اسیالمی مولید نگیرش جنسییتی نیابرابر و
استحکامبخش نظام ارزشی ی هنجاری مردسانری است .م ابق یافتههای این مقاله میتیوان گفیت
که اگرچه مدرنیزاسیون جوامع با تغییر در الگوی جنسیتی مردسانرانه و جیایگزینی آن بیا الگیوی
برابرخواهانه همراه است ،اما برخی زمینههیای فرهنگیی – اجتمیا،ی (در ایینجیا دیین و فرهنیگ
اسالمی) ممکن است بر کم و کیف ایین دگرگیونی اثیر گذاشیته و از آن ممانعیت کننید .راب یهی
همبستگی ساده بین سایر ادیان از جمله «مسیحیت»« ،یهودیت» و «بیدینی» با نگرش جنسییتی
نیز بیانگر این است که نگرش به جنسیت با «مسیحیت» تفاوت معنیداری را نشیان نمییدهید بیه
این معنا که در جوامع مسیحی هم گرایشات مردسانرانه و هم نگرشهای برابریخواهانه دیده می-
شود .اما در جوامع با نسبت جمعیتی بانی «یهودی» یا «بیدین»  -بیه ،کیس جوامیع اسیالمی -
نگرش جنسیتی غالباً وجه دموکراتیم و برابرخواهانه دارد.
اگرچه در تحلیل همبستگی ساده ،روابط معنادار متعددی بین متغیرهای زمینهای یا متغیرهای
اصلی با نگرش جنسیتی مشاهده میشود ،اما بر اساا تحلیل نهایی مبتنی بر رگرسیون چندگانه و
همچنین مدلیابی معادنت ساختاری ،وامل چندگانهی م ثر بر نگرش جنسیتی برخیی از راب یه-
هییای اولیییه از نییو همبسییتگی کییاذب بییوده و نهایت یاً شییاخصهییای «مدرنیزاسیییون سیاسییی»،
«مدرنیزاسیون جنسیتی»« ،اسالم» و «مدرنیزاسیون اجتما،ی» تنها متغیرهای اثر گذار بوده و بیه
ترتیب بیشترین اثر معنادار را بر متغیر نگرش جنسیتی دارند .سایر متغیرهیا (بیهوییژه م لفیههیای
شاخص مدرنیزاسیون اقتصادی) به دلیل فقدان اثر معنادار از مدل حیذف شیدهانید .ایین متغیرهیا
مجمو،اً بیش از  78درصد از واریانس شاخص نگرش جنسیتی را تبیین میکنند که بیانگر قیدرت
تبیینکنندگی بانی این متغیرهاست.
با استناد به این نتایج میتوان استدنل کرد که نگرش جنسیتی ،تابعی از ساختارهای اجتما،ی
است .نگرش مردسانرانه بیا سیاختارهای سینتی و بیگانیه بیا فراینیدهای مدرنیزاسییون همگراییی
بیشتری دارد .اگرچه همین نتایج دنلت بر این دارد که بیا گیذر از سیاختارهای سینتی و میدرنیزه
شدن جامعه ،فرهنگ جنسیتی نیز دگرگون شده و جهتگیری دموکراتیم و برابرخواهانه مییابید.
در دفا از رویکرد تئوریم مقاله میتوان نتایج بهدست آمده را اینگونه تفسییر کیرد کیه گیذار بیه
،صر مدرن و ظرفیتها و امکانات آن ،زمینههای مقاومت در برابر ساختار سنتی مردانگی را بیش از
پیش تقویت کرده و و ارائه ی الگیوی جیایگزین را ممکین سیاخته اسیت .بیدون تردیید خیود ایین
جهتگیریهای فرهنگی  -تاریخی ممکن است مانعی بر تحقق مدرنیته و مدرنیزاسیون باشید ،امیا
واقعیتهای تجربی به کرات نشان دادهانید کیه نیروهیای مسیتقل و تأثیرگیذار ،بیهوییژه حاکمییت
سیاسی ،طبقات اجتما،ی ،نخبگان و روشینفکران توانیایی غلبیه بیر موانیع در گیذار از سینتهیای
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 تجربیهی مدرنیتیه شیاید مسیتلزم.پیشامدرن و پیمودن مسیرهای توسعه و مدرنیزاسیون را دارند
ی و فرهنگی باشد اما مدرنیزاسیون تجربهای اجتنابناپیذیر و حتمیی،دگرگونیهای بنیادین اجتما
 این تجربهی محتوم امیدی است برای رهایی.است که اگر چه با تأخیر اما به ناچار فراخواهد رسید
.از سل هی گفتمان مردسانری
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