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 چکیده
 نشگاهدا بلوچ دختر انیدانشجو انیم در یتیجنس یهاشهیکل رشیپذ ای مقاومت زانیم شناخت باهدف حاضر پژوهش

.  است هشدمیتنظ دنزیگ یتیهو یشیبازاند هینظر اساس بر حاضر پژوهش ینظر چارچوب. است شدهانجام رانشهریا تیوال

 لشام پژوهش نیا یآمار جامعه. است گرفته بهره پرسشنامه ابزار از و یشیمایپ و یکم تحقیق روش نوع از مطالعه این

 در یریگنمونه و نییتع نفر 722 کوکران فرمول اساس بر نمونه حجم. است بوده رانشهریا دانشگاه دختر انیدانشجو همه

 پاسخگویان از درصد 3 حدود که داد نشان پژوهش نیا جینتا. گرفت انجام یبندطبقه یریگنمونه اساس بر حاضر قیتحق

 ان،یخگوپاس یندارید زانیم نیب که داد نشان یهمبستگ جینتا. اندداشته یادیز مقاومت یتیجنس یهاشهیکل مقابل در

. دارد وجود یمعنادار یهمبستگ یتیجنس یهاشهیکل با انیاطراف و خود از فرد تیرضا ها،سمن و هاانجمن در تیعضو

 ها،سمن و هاانجمن در تیعضو ،یندارید زانیم یعنی مدل یرهایمتغ که داد نشان یساختار معادالت لیتحل و هیتجز

 و -48/0 ،00/0 ،-27/0 بتا بیضرا با بیترت به دیجد یاجتماع یهارسانه از استفاده و انیاطراف و خود از فرد تیرضا

 توجه اب گفت توانیم پژوهش جینتا اساس بر. دارند یمعنادار ریتأث یتیجنس یهاشهیکل برابر در مقاومت زانیم بر 08/0

 برابر در مقاومت زانیم است، دانشگاه سطح که پژوهش دانیم به توجه با و مدرن شبه جامعه کی که جامعه بستر به

 زانیم د،یجد یاجتماع یهارسانه به اندک یدسترس امر نیا علت و شودمی برآورد ینییپا سطح در یتیجنس یهاشهیکل

 ردمم یهاسازمان و هاانجمن در تیعضو مثل یمدن یهاتیفعال نییپا سطح و یزندگ طیشرا از فرد تیرضا باال، یندارید

 .است نهاد
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 مسئله طرحمقدمه و 

ت و جنسیت اس ژهیوبهدر جوامع سنتی عمدتاً منفعالنه و مبتنی بر عوامل انتسابی  1یابیتیهوفرایند 

نا مع یهاکه نظام ردیگیبا معیارهای سنتی و نهادی، اجتماعی و فرهنگی، دینی و سیاسی شکل م

انبوه منابع اجتماعی و فرهنگی هویت آفرین و وسعت یافتن  باعرضه. اکنون ندنکیمشخصی را تولید م

لقات گروهی و آزادی و استقالل نسبی افراد خصوصاً دختران در خانواده صورتی عروابط اجتماعی و ت

از طریق  7هویت جنسیتی. (1343،و رفعت جاه)ساروخانی به خود گرفته است یتأملفعاالنه، آگاهانه و 

ی اهرسانه)خانواده، مدرسه، دوستان و  یریپذجامعهو از کانال کارگزاران  گرفتهشکلتعامل اجتماعی 

دک و رشد شخصیت کو یریپذجامعه. به عبارت دیگر، از طریق فرایند گرددیمگروهی( به افراد منتقل 

، هاارزشکه از طریق این هویت در اکثر موارد به بازتولید  گرددیمی اژهیودارای هویت جنسیتی 

ست اکرده  دییتأکه محیط اجتماعی برای یک دختر یا پسر آماده یا  پردازدیمو رفتارهایی  هانگرش

از باورها درباره خصوصیات همه  افتهیسازمانی امجموعهی جنسیتی هاشهیکل (.824: 1001لوربر، )

 ،اهشنگری جنسیتی دربرگیرنده اطالعاتی درباره ظاهر جسمانی، هاشهیکلاعضای گروهی خاص است. 

رت ی جنسیتی را به این صوهاشهیکلصفات روانی، روابط اجتماعی و نوع شغل و.. است. کاستلز  ق،یالع

ی از باورهای فرهنگی، اجتماعی مشترک هستند که امجموعهی جنسیتی، هاشهیکل: کندیمتعریف 

بات مناس لهیوسبهکه در جامعه  دهدیمی خاصی را به افراد یعنی زن و مرد نسبت هایژگیوو  هاتیقابل

استلز، کدارند )در تمامی جوامع وجود داشته و  هایژگیواین  باً یتقرو  اندگشتهاجتماعی تولید و توزیع 

ی خاص، رفتار هایژگیوی جنسیتی، زنان و مردان در جامعه دارای هاشهیکل اساس بر (.73: 1342

 صورتبهف و کارهای را دارند که خاص و حاالت روانی خاص هستند و در نهایت قابلیت انجام وظای

 دهدیمسازی از طرفی خصوصیات و توانایی را به زنان اختصاص . کلیشهاندمتفاوتمعمول با یکدیگر 

( بر 7070در آخرین گزارش جهانی شکاف جنسیتی ) (.82: 1340اعزاری، اند )بهرهکه زنان از آن بی

فرصت و مشارکت اقتصادی، دستیابی به امکانات آموزشی، توانمندسازی و "اساس چهار شاخص 

کشورهای جهان را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش ایران با شش پله سقوط  "سالمتی و بقا

رسد می نظر بهقرار گرفته است.  184ی در رتبه کشور مورد بررس 123از بین   7014نسبت به سال 

ت؛ بوده اس مؤثرهای جنسیتی در قرار گرفتن در این جایگاه نیز در کنار عوامل دیگر، نقش کلیشه

های رایج در جامعه، زنان را ضعیف، ناتوان، در کارها و مشاغل خاص و محدود تعریف چراکه کلیشه

 –های جنسیتی را در بستر فرهنگی دارد که این کلیشه کند. با این رویکرد پژوهش حاضر سعیمی

اجتماعی جامعه بلوچستان بررسی کند. هدف این پژوهش بررسی این الگوها در بین دانشجویان است 

کرده است تا نقش این تغییرات در این الگوها مورد بررسی  که شرایط محیطی و اجتماعی آنان تغییر

 و کاوش قرار گیرد.

                                                           
1-  identification 
2-  gender identity 
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قاومت م که باعثی و خصوصاً عوامل ی جنسیتیهاشهیکلر بر مسئله مقاومت یا پذیرش ناظاین پژوهش 

، ستا دانشجویان دختر دانشگاه والیت میاندر  یسنت مهینبستر در ها در برابر این کلیشه یا پذیرش

در آن به آرامی صورت گرفته است؛  ی سنتی است که تغییرات اجتماعیاجامعهجامعه مورد مطالعه 

، در مورد این شودیمدر حوزه زنان و خانواده دیده  تغییرات محسوسی راًیاخ رسدیماما به نظر 

توان به شواهدی مثل افزایش آمار دانشجویان دختر، تغییر در الگوهای تغییرات به وجود آمده می

ی برخ ر پوشش، مدیریت بدن و زیباسازی و غیرهازدواج و انتخاب در فرایند ازدواج، تغییرات ظاهری د

 دانشجویان بیشتر در معرض این تغییر و تحوالت کهنیااز این تغییرات است. از طرفی دیگر با توجه به 

 جامعه هدف انتخاب کرده است.  این مطالعه دانشجویان را به عنوان هستند؛

 است:  لسؤادر راستای مسئله فوق، این پژوهش در پی پاسخ به این 

 جنسیتی چه واکنشی دارند؟ یهاشهیکلدانشجویان دختر بلوچ نسبت به 

 های جنسیتی دارند ؟بر پذیرش کلیشه یریتأثجدید چه  یهارسانه

 های جنسیتی دارد؟ بر الگوهای کلیشه یریتأثدینداری چه 

 های جنسیتی دارد؟ بر پذیرش کلیشه یریتأثرضایت از زندگی چه 

 های جنسیتی دارد؟ بر الگوهای کلیشه یریتأثهای مختلف چه عضویت در انجمن

 ادبیات تجربی 

ن است و در این مطالعات به تبیی شدهانجامو تصورات قالبی مطالعات نسبتاً متعددی  هاشهیکلدر مورد 

است. تمرکز اصلی این مطالعات بیشتر بر زنان و  شدهپرداختههای جنسیتی عوامل مختلف بر کلیشه

دختران در شهرهای مثل تهران، شیراز، اصفهان و... بوده است و مطالعات اندکی در مورد سایر زنان و 

 به خصوص زنان و دختران بلوچ انجام شده است. 

بر بازتعریف هویت  مؤثرعوامل جامعه شناختی »پژوهشی  ( در1343ساروخانی و رفعت جاه )

را در تهران مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش که از روش ترکیبی، پیمایش و « اجتماعی زنان

که موقعیت ساختاری در مقایسه  دهدیممصاحبه عمیق استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان 

ی هاشهیکلآن در مقابل  بیشتری در بازتعریف هویت اجتماعی زنان و مقاومت ریتأثبا هویت شخصی 

تحصیالت در این بازتعریف بیش از اشتغال است. زنان مذهبی دارای تحصیالت  ریتأثجنسیتی دارد. 

 .ندیآیمی هویتی خود فائق هاتعارضدانشگاهی با ارتقای سطوح تحصیلی بر 

ری عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان باورپذی»(، پژوهشی با عنوان 1300حسین زاده و ممبنی )

ه ک دادنشان . نتایج این پژوهش انددادهانجام « جنسیتی در دو سپهر عمومی و خصوصی یهاشهیکل

و  ساالر مادربا ساختار قدرت  یهابا ساختار قدرت پدرساالر، نسبت به خانواده یهادر خانواده

قیق، این تح یهاافتهیجنسیتی بیشتر است. از دیگر  یهاشهیمشارکتی، میزان پذیرش کل یهاخانواده

 .کنندیاز زنان فکر و رفتار م تریاشهیاست که مردان کل
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جوانان و هویت بازاندیشانه، مطالعه دانشجویان دانشگاه »ای با عنوان مطالعه در( 1300بوستانی )

و ارتباطی، تحصیالت پدر،  . نشان داد که میزان استفاده از فناوری اطالعاتی«شهید باهنر کرمان

و منابع اطالعاتی با بازتعریف هویت رابطه  از ماهواره استفاده ، جنسیت، محل تولد،تحصیالت مادر

مثبت دارند و هویت مذهبی و مطالعات مذهبی مانع عمده و جدی رشد هویت بازاندیشانه محسوب 

 .شوندیم

( در تحقیقی به بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی مرتبط با هویت جنسیتی 1301ایمان و حائری )

ی دخترانه شیراز پرداخته است. در این مطالعه با استفاده از روش هارستانیدبدختران جوان در 

نفر از دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان بررسی  800پیمایش و از طریق پرسشنامه هویت جنسیتی 

فرد به خانواده، نظر فرد نسبت به جایگاه  عالقهبین متغیرهای میزان  دهدیمی آن نشان هاافتهشد. ی

ی داخلی و هویت جنسیتی آنان رابطه هارسانهفرد در اجتماع و خانواده، عالقه به دوستان، اعتماد به 

 وجود دارد.

 رشیپذ زانیم یاسهیمقا یبررس»(، تحقیقی با عنوان 1308دشتی خویدکی و حسینی )

 4سال منطقه  70 ی)مطالعه زنان و مردان باال یندارید زانیو رابطه آن با م یتیجنس یهاشهیکل

 زانیدر م یمعنادار یتیتفاوت جنس یایپژوهش، گو یهاافته. یانددادهانجام « (1307تهران در سال 

 زانیبا م التیتحص زانیم ریمتغ نیب یرابطه معنادار نیچنبوده است. هم یتیجنس یهاشهیکل رشیپذ

 انیگوخپاس یاقتصاد-یاجتماع گاهیتأهل و پا تیوضع نیشد؛ اما ب دهید یتیجنس یهاشهیکل رشیپذ

 ق،یقتح یهاافتهی نیچننشد. هم افتی یها ارتباط معنادارآن یتیجنس یهاشهیکل رشیپذ زانیبا م

 افراد است. بر اساس یدارنید زانیو م یتیجنس یهاشهیکل رشیپذ زانیم نیرابطه معنادار ب یایگو

 یدارنید زانیرا بر اساس م یتیجنس یهاشهینگرش افراد به کل یهادرصد از نوسان 4 توانیم هاافتهی

 کرد. نییها تبآن

ای به تبیین رابطه شبکه اجتماعی اینستاگرام و ( در مطالعه1304رهبر مهرپو و همکاران )

که زمان عضویت، میزان استفاده و  دهدیماند.نتایج آن نشان پرداختهبازتعریف هویت جنسیتی زنان 

اینستاگرام( رابطه مستقیمی با بازتعریف هویت جنسیتی )انگیزه و هدف استفاده از فضای مجازی 

 دارند.

خود به رابطه چندگانه شدن زیست جهان اجتماعی با  مطالعه( در 1304) حسینی و همکاران

که  دهدیمنشان  ی این تحقیقهاافتهاند. یی زنان و دختران پرداختهبازاندیشی هویت فرهنگ

همبستگی زیست جهان مدرن با بازاندیشی هویت مثبت ولی رابطه همبستگی زیست جهان سنتی و 

موقعیت ساختاری با بازاندیشی هویت و زیست جهان  نیهمچنبازاندیشی هویت منفی بوده است، 

 تی منفی است.مدرن مثبت ولی با زیست جهان سن
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 یتیو نگرش نقش جنس ینداری، دیمذهب یارتباط وابستگ»(، تحقیقی با عنوان 7002)1ابوچدید

داوم م طوربهکه زنان نتایج نشان داد  انجام داده است.« و مسلمان لبنان یحیکالج مس انیدر دانشجو

ه مذهب نشان داد ک اساس بر تیجنس ارتباط بیننسبت به مردان دارند.  یکمتر یتینگرش جنس

 یهارا در حوزه «یسنت شدهمشخص» یتیجنس یهامسلمان نقش و یحیمس زن دهندگانپاسخ

به نظر  سطح سواد، نیعالوه بر ا بیشتر قبول دارند.نسبت به مردان مسلمان  یو عموم یاجتماع

مربوط  یهابر نگرش نیجنس و د ریبا تأث سهیدر مقا یتیجنس یکننده ضعف باورها ینیبشیپ رسدیم

 یسنت یتیجنس یهانقشبا  یندارینشان داد که د یهمبستگ جیباشد. سرانجام، نتا تیبه نقش جنس

 .همراه است

ان، درباره کودک یفیتوص یتیجنس یهاشهیکل سهیمقا»( تحقیقی تحت عنوان 7014) 7کوینگ

 در مورد یقبل قاتیتحقداد که نشان این پژوهش ج ینتا انجام داده است.« بزرگساالن و سالمندان

از  دیکنند. مردان با یباشند و از تسلط خوددار یجمع دیبزرگساالن: زنان با یبرا یتجرب یهاشهیکل

، فیعالقه نشان دهند اما از ظاهر ضع یمؤثر، مستقل، مردانه باشند و به علم و فن آور ینظر ظاهر

نوز تا بزرگسال ه ییران و دختران از سن ابتداپس یهاشهیکنند. کل یو زنانه خوددار ی، خجالتیعاطف

 نقش گرانهیباز یکودکان نوپا عمدتاً در ظاهر و رفتارها یهاشهی، اما کلشودیها را شامل ممؤلفه نیا

نظر  از انی، پسران و آقایطورکلبهبودند.  ترفیو مردان ضع رمردانیپ یانسخه یهاشهیداشتند. کل

 یهاشهیکاربرد کل هاافتهی نیاز دختران و زنان بودند. ا ترمحدودکننده زیتجو یهاشهیکل تعدادقدرت و 

 .دهدیمختلف نشان م یسن یهارا در گروه یزیتجو

 لیتحل افر کیاند: کرده رییتغ یتیجنس یهاشهیکل»(، تحقیقی با عنوان 7010و همکاران ) 3ایگلی

 نیا. انددادهانجام « 7014تا  1084متحده از سال  االتیا یافکار عموم یهایمتقاطع از نظرسنج

 .دباشیمی تیجنس یهاشهیمتحده در مورد کل االتیا یمل ندهینما ینظرسنج 14 کپارچهی فراتحلیل

)مثالً جاه طلب،  یندگی(، نمای، عاطفزیآممحبتمثال،  عنوانبهکه از اجتماع ) ییهایدر نظرسنج

شده است، پاسخ دهندگان نشان دادند  دهی)به عنوان مثال، هوشمند، خالق( پرس یستگیشجاع( و شا

 تیاست. مز دقبه همان اندازه در مورد هر دو صا ایتر است مردان صادق ایزنان  برایهر صفت  ایکه آ

 یدگنیمردان در نما ینسب تی، اما مزافتی شیمشترک با گذشت زمان افزا زندگی زنان در امر ینسب

زن در  یاعتقاد به برتر نیبه مرور زمان و همچن یستگیشا ینشان نداد. اعتقاد به برابر یرییتغ چیه

 یتیسجن یهاشهی. کلافتی شیبودند افزا یستگیدر شا یتفاوت جنس دهندهنشانکه  یافراد نیب

مرد در آژانس،  ترکوچک تیمز کیزن را در امر معاشرت و  مالحظهقابل تیمز بیترت نیمعاصر بد

 .کندیم انیزن ب یهاتیاز مز یو برخ تیدر صالح یتیجنس یبلکه برابر

                                                           
1- Abouchedid 
2- Koenig 
3-Eagly 
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او باید خجالتی شود، فرهنگ، جنسیت و عدم مشارکت »در مقاله خود با عنوان  (7010) 1سونگ

ایج . نتپردازدیمدانشجویان دختر سعودی  یریپذجامعهبه روند « را در بین دانشجویان دختر سعودی

ین که ب دهدیماست نشان  آمدهدستبهاین مطالعه که با روش کیفی و مصاحبه نیمه ساختاریافته 

دانشجویان زن هستند تمایز وجود دارد و این مساله همیشه  آنچهاز زن سعودی با  آلتصویر ایده 

زنان پای بند  که ییآنجا. ترس از قضاوت در هویت زنان وجود دارد و شودیم هاآنباعث شرمساری 

 .شودیممنجر  در کالس درس هاآنبه هنجارهای غالب هستند به عدم مشارکت 

ی مختلف زندگی هادوره( در پژوهش خود به تغییر هویت در 7010و دیگران ) 7فدجوکف

است و نتایج آن نشان  گرفتهانجام. این مطالعه با روش پیمایش و از نظر زمانی طولی پردازندیم

که توسعه  دهدیمنشان  هاسهیمقادر سنین مختلف متفاوت است اما  هویت و سبک زندگی دهدیم

 .شودیمو سرعت آن بر زنان بیش از مردان پدیدار 

 ییویدیو غاتیدر تبل یتیجنس یهاشهیکل»(، پژوهشی با عنوان 7070و همکاران ) 3آرماندیا مونتا

 ییدئویو غاتیدر تبل یتیجنس یهاشهیبه کل یمطالعه اکتشاف نیا .انددادهانجام « یاصل تالیجید

 قاتیحقاز ت یدیاست راه جد ستهیکه شا یغاتیروند مستقل در صنعت تبل کیبه عنوان  یتالیجید

است  شدهانجام یاصل یتالیجید لمیف 378نمونه از  کی یمحتوا بر رو لیو تحل هی. تجزپردازدیباشد، م

 یمعن یارتباط آمار چیکه ه دهدینشان م جیاند. نتارا کسب کرده یافهحر یهاابیبازار زیکه جوا

 ،استداللمورد مطالعه )نحوه ارائه، اعتبار، نقش، سن، نوع  یژگیاز ده و کیو هر  تیجنس نیب یدار

 ،یقبل العات( وجود ندارد. اگرچه مطیینها اظهارنظرو  می، تنظنهیزمپسنوع پاداش، نوع محصول، 

وء س هیفروما کیو  ینیع عنوانبهمرد و با روان و عضله و زنان را  سندهینو یعلم یهانقشمردان را در 

 هاتیکه زنان و مردان در فعال دهدینشان م قاتیتحق نی، اما ادندیکشیم ریتفکر از جنس نر به تصو

 .اندشده میبه همان اندازه ترس یاشهیکل ریغ یهاو نقش

دهد تمرکز مطالعات این حوزه بر مطالعات مربوط به پیشین نشان می یهاپژوهشمرور 

بوده است و تاکنون مطالعه علمی و روشمندی در این خصوص در میان مناطق بلوچ نشین  شهرهاکالن

انجام نشده است. عالوه براین،  پژوهش حاضر بر گروه خاصی از جامعه یعنی زنان و دختران بلوچ 

ایجاد  جنسیتی یهاشهیکلدیدگاه این قشر از جامعه نسبت به  دارد؛ چرا که شناخت مناسبی از دیتأک

 نشده است. 
 

 چارچوب نظری 

سان ان یکیولوژیب یهایژگیوجود دارد. مفهوم جنس اشاره به و یتفاوت معنادار تیجنس و جنس نیب

ه جامعه بر زنان و مردان اطالق ک دیآیمنر و ماده بودن به دست  یاز معن تیدارد و مفهوم جنس

                                                           
1- Song 
2- Fadjukoff 
3- Aramendia-Muneta 
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 نناگوکه جوامع گو دهندیها نشان م. پژوهششوندیم فیصفات در فرهنگ و سنت تعر نی. اکندیم

ورس . )تکنندیم فیتعر گریکدیبا  ریکاماًل مغا یدان را متفاوت و گاهرزنان و م اتیها و خصوصنقش

است. بدین  یریپذجامعهی جنسیتی که خود نوعی از هانقش یریپذجامعه( 14: 1322، ریوو روزا

و رفتارهای مناسب از نظر جنسیتی را که بر نگرش  ازهایامتمعناست که چگونه دختران و پسران 

مطلب است  نیدرک ا یاجتماع تیهو (.33: 1000ویتاکر، )ردیگیمفرا  گذاردیماثر  هاآنجنسیتی 

. تسیچ گریاز خودشان و افراد د گرانی، درک دطرفآنو از  ستندیک گرانیو د میهست یکه چه کس

 کهنیاو بدون درک از  ستندیک گرانید کهنیادانستن  یبرا یانسان بدون وجود راه یاجتماع یزندگ

 (.4: 1301 نز،یاست )جک ندیفرا کیهمچون  یاجتماع تیقابل تصور است. هو ریغ میستیخود ما ک

. ردیگیو شکل م ابدییرشد م یاجتماع یهاتیدر فراگرد تجربه و فعال"خود"معتقد است که  دیم

راگرد ف نیدر درون ا گریبا افراد د زیو ن یفراگرد اجتماع نیاز رابطه فرد با ا یناش "خود " یریگشکل

من  است. شدهلیتشک یادیاز دو عنصر بن دیم هیدر نظر "خود"(.132: 1038، دیاست. )م یاجتماع

 گرانینگرش د افتهیسازمانمجموعه  یاست و من مفعول گرانید یهابه نگرش سمیپاسخ ارگان یفاعل

فرد نسبت به  العملعکسو واکنش و  سازدیرا م یمن مفعول گرانید یهااست. نگرش "خود  "به 

، مطالعه مؤنثدر کتاب مذکر و  دیم .(122: هماندهد )یاو را شکل م یمن فاعل گرانید یهانگرش

اروپایی  یی که در فرهنگ جوامعهایژگیو کندیماشاره در جهان در حال دگرگونی  هاتیجنسبر 

بلکه  دریگینمو مذکر بودن ریشه  مؤنثاز موقعیت زیستی  لزوماً  شودیمزنانگی یا مردانگی نامیده 

. به مؤثرند "مرد "یا شخصیت  "زن "حاصل الگوهای فرهنگی است که در شکل دادن شخصیت 

کی دو موقعیت فیزینه  شماردیمعبارت دیگر زن یا مرد بودن را نیز دو نوع شخصیت حاصل از تربیت 

ی لیبرال نابرابری جنسیتی مبتنی بر سه هاستینیفماز نظر  (.702: 1300فکوهی، )خارج از اراده 

منزلت اجتماعی، قدرت، ی نابرابر از نظر منابع مادی، هاتیموقعزنان و مردان در  هکنیاعامل است: اول 

 یهاتفاوتو به خاطر  ردیگیمنابرابری از ساختارهای جامعه نشات  نکهیافرصت و .... قرار دارند. دوم 

متری از قدرت ک زنان در مقایسه با مردان نکهیاو شخصیتی زنان و مردان نیست. سوم  یشناختستیز

( 1328ریتزر، ) .اندمشترکنیازهای هر دو  کهیدرصورت برخوردارندنیاز به تحقق نفس  برآوردنبرای 

ر و دخت تیاز تفاوت در نوع ترب یتفاوت مردان و زنان ناش که دهندیمنشان  برالیل یهاستینیفم

 زیآم ضیتبع نیو قوان یرفتار یها و وجود الگوهااز تفاوت انتظار جامعه از آن یناش نیچنپسر و هم

 (.744: 1340است )ابوت و واالس، 

که  است یفیآن تعر تیاست. هو دنزیگ تیهو فیو باز تعر تیپردازان هو هیاز نظر گرید یکی 

 رییتغ وستهیپ یزندگ انیو در جر شودیم جادیا گرانیشخص از خودش دارد و در کنش متقابل با د

شدن و عوض شدن است  جادیهمواره در حال ا تی. هوستین یثابت تیهو یکس دارا چی. هکندیم

. ندکیمتفکیک  بروزانهنگام تعریف هویت اجتماعی، موضوع آن از شکل  گیدنز(. 12: 1324، دنزی)گ

ی آن ممکن است هاشکل اما باشدموضوع آن ممکن است فرد، گروه، جامعه، همنوع و مانند آن 
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احساس عالقه به خود، خانواده، گروه، همنوع، جامعه، ملیت و مذهب بروز نماید. به نظر  صورتبه

 ازدسیده است در برابر دیگران مجسم میز هویت اجتماعی هویت خاص را که فرد برای خود برگزگیدن

 (.171)همان: روزانه است یریگمیتصمو مستلزم 

های هویت فرد را مدنظر کند همه جنبهگیدنز زمانی که در مورد بازاندیشی در هویت صحبت می

دهد که اش مورد بازاندیشی قرار میی هویتیهادهد و معتقد هست که فرد در همه جنبهقرار می

ر اش در مورد هویت بازاندیشی، بگیدنز در نظریه باشد.هویت دینی هم از این بازاندیشی مستثنا نمی

مبتنی بر حفظ و تداوم یکپارچگی در عین تغییر و اصالح  که« هویت بازاندیشانه» است که دهیعق این

 هایو از صافی نظام گیردای، در بافت انتخاب چندگانه قرار مینامههای زندگیعنوان روایتاست، به

گونه که خودمان را هستیم، بلکه آن آنچهنه  -بازاندیشانه بودن ]هویت[ افراد»گذرد انتزاعی می

وری و خودارزیابی مثبت یل را برای عاملیت از طریق نمایش خالقیت، بهرهحداقل پتانس -سازیممی

گذارند. به لحاظ پذیر خود را به نمایش میهای بازاندیشانه و انعطافامروزه افراد اندام«. کندفراهم می

 طتاپ و تلفن همراه با دیگران ارتباطور همزمان، به هنگام مسافرت، از طریق لپارتباطی، افراد به

صورت بازتولید ساختارهای اجتماعی موجد که کنند. باوجوداین، پروژه هویت بازاندیشانه بهبرقرار می

از قبل موجود  آنچهواسطه های افراد بهکند و کنشتمایل به محدود و ملزم کردن افراد دارند، عمل می

ی، یکی از مختصات عمده و ازنظر و (.1340مهدی زاده، یابد )رود و تعیّن میبوده است، ارزیابی می

رویدادهای  شمار در عصر جدید، ورود سرزده یا ناخواستهبی عوارض افـزایش تجربیـات باواسـطه

دوردست بـه دنیـای ذهنـی و فکری هرروزه مردم است. بدیهی است که این امر به مدد وسایل ارتباطی 

ی و فاصله زمانی و مکانی غلبه کنند. هاتوانند بر محدودیتدهد که میویژه اینترنـت روی میو به

آگاهی از این رویدادهای دوردست، ذهن افراد مدرن را درگیر رویداد و تجربیاتی دوردست و بیرون از 

 برچارچوب پژوهش حاضر  (.110: 1307، عدلی پور، 20: 1342گیدنز، ) کندزندگی خودشان می

یشتر افراد هر چه ب شودیمیعنی اینکه تصور  ؛باشدیمنظریه گیدنز در مورد بازاندیشی هویتی  اساس

یتی که ی جنسهاشهیکلبه بازاندیشی و بازتعریف هویت شخصی بپردازند، مقاومت بیشتری در برابر 

ا ی راشهیکلو این طرحواره های  دهندیمهستند، نشان  یریپذانعطافطرحواره های ثابت و غیرقابل 

ه به این نتیجه رسید ک توانیمی گیدنز آنتوننظر  ساسا بر. پس دهندیمبیشتر مورد چالش قرار 

 ازاندیشیدر واقع، منظور از ب. باشندیمی جنسیتی هاشهیکلبازاندیشی برابر با مقاومت بیشتر در مقابل 

شد سنت و عرف را به چالش بک کهیدرصورت و کنش است، ، ترکیب اندیشههاشهیکلو مقاومت در برابر 

برخوردار نباشد. از نظر گیدنز در بازاندیشی و باز تعریف نسبت به هویت  ضمانت سنت و عرف و از

ی هایفناوری جهانی، فضاهای مجازی، هارسانهکه به  باشندیممتغیرها و نیروهای زیادی دخیل 

و اعتقاد دارد که اگر دسترسی به  کندیمی مدنی اشاره هاتیفعالجدید ارتباطی، هویت دینی و 

احتمال میزان بازاندیشی هویتی  ی اجتماعی مجازی بیشتر باشد،هاشبکهز جمله ی جدید اهارسانه

ی سنت و عرف و پایبندی بیشتری به هویت هاضمانتبیشتر است. یا اینکه اگر فرد از  همدر فرد 
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. ندکیمدینی و عرف نشان دهد احتمال اینکه بازاندیشی هویتی در فرد صورت گیرد هم کاهش پیدا 

و در نتیجه بازاندیشی  شودیعمل م یهانهیمراجع و زم این منابع و بسترها باعث تکثر از نظر گیدنز

، فضاهای جدید و مدرنی کنندیاشاره م بحث از بازاندیشی به آن دررا در پی دارد. در واقع، آنچه گیدنز 

س، اسا این. بر کندیدر آن، اقدام به تأمل و بازاندیشی م گرفتن قراراست که انسان عصر جدید با 

کرد که هرچه افراد بیشتر در معرض حامالن مدرنیته و منابع بازاندیشی قرار گیرند،  ینیبشیپ توانیم

 ی جنسیتی مقاومتهاشهیکلو به تبع آن در مقابل طرحواره ها و  پردازندیم بیشتر به بازاندیشی

ربی مرور تحقیقات تج اساس بر. از سوی دیگر با توجه به بستر جامعه و دهندیمبیشتری از خود نشان 

 ، مدل نظری ذیل استخراج و طراحی گردید.شدهانجام

 
 ی جنسیتیهاشهیکلبر مقاومت در مقابل  ریتأث یچگونگ یو مدل نظر سمیمکان: 8مدل 

 

 قیروش تحق

است که با طرح و  یاطالعات یآورعبارت از جمع شیمایهست. پ یمقطع شیمایاز نوع پ قیتحق روش

 یبرخ نیروابط ب لیوتحلهیتجز منظوربه ایو  ینیبشیپ ای فیتوص یعمل یعنوان راهنمانقشه و به

 کرتیل فیمستقل بر اساس ط یرهایاز متغ یوابسته و برخ ریمتغ. ردیپذیصورت م رها،یمتغ

استفاده شد؛ به منظور  Spss22 افزارنرم ازها داده هیاول لیاند. به منظور تحلموردسنجش قرارگرفته

مک ک Amos22افزار با نرم یمستقل از آزمون معادالت ساختار یرهایاز متغ کیاستخراج تأثیر هر 

و حجم اند بوده والیت ایرانشهردانشگاه  دختر انیپژوهش دانشجو نیدر ا یگرفته شد. جامعه آمار

یری گنمونه اساس برگیری در تحقیق حاضر نمونه نفر تعیین شد. 722فرمول کوکران  اساس برنمونه 

 شودیمو یا طبقات مجزا تقسیم  هاگروهبندی، جامعه به گیری طبقهانجام گرفت. در نمونه بندیطبقه

 . به منظور سنجش روایی یا اعتبارشوندیمانتخاب  هانمونهو با استفاده از روش تصادفی از هر طبقه 
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رات داده شد تا نظ نظرانصاحبی استفاده شد. در این زمینه پرسشنامه به از اعتبار صور ابزار تحقیق،

ها و گویه سؤاالتها نسبت به اصالح مطرح نمایند و پس از دریافت نظر آن سؤاالتخود را در مورد 

های که نامفهوم و نفری تکمیل شد و گویه 30ک نمونه اقدام گردید سپس پرسشنامه موردنظر در ی

ن ابهام داشت در متن نهایی پرسشنامه حذف گردیدند. و به منظور سنجش پایایی برای پاسخگویا

همه  است و شدهاستفادهها از الفای کرونباخ ی گویهکنندگنییتبپرسشنامه برای تعیین قدرت 

 ی جنسیتی ازهاشهیکلمتغیر  (. برای سنجش1جدول هستند )باالی برخوردار  یآلفااز  هاشاخص

استفاده شده است. تعاریف عملیاتی سایر متغیرها در جدول  1343ساروخانی و رفعت جاه، گویه های 

 ( آمده است.7)

 ی متغیرهاهاشاخصنتایج روایی  : 8جدول

 (آلفا) ضریب پایایی تعداد گویه شاخص ردیف

 402/0 31 ی جنسیتیهاشهیکل 1

 004/0 4 دینداری 7

 077/0 8 ی اجتماعی جدیدهارسانه 3

 084/0 2 رضایت از خود و اطرافیان 8

 040/0 3 هاانجمنضویت در  

 

 ابعاد و گویه ها کیتفکمتغیرهای پژوهش به  : 5جدول 

 متغیرها
شاخص و مفهوم 

 )ابعاد(
 گویه ها

های یشهکل

 جنسیتی

 

 های شغلییشهکل

فرزندان  تینهاد خانواده و ترب فیخارج از خانه باعث تضع هاییتشرکت زنان در فعال

زنان  یعیطب کار، تراز مردان هستند یشوند چون احساس یقاض توانندینم زنانشود، یم

 فهیهم وظ مردان، است یمخارج زندگ ینمردان تأم یعیو کار طب داریبچهو  داریخانه

 جایبهاست زنان  بهتر، رندیفرزندان را بر عهده گ تیاز امور خانه و ترب یدارند بخش

 زنان کار، سازند ایتر مردان در جامعه مهمشارکت فعال یرا برا نهیزم یاجتماع تیفعال

اگر مردان  یحتدهد، یقرار م یاز خانه، زنان و جامعه را در مخاطره اخالق رونیدر ب

کمتر از  زنان، زن الزم است یبرا یکنند استقالل ماد ینو مخارج زنان را تأم نهیهز

 یاستخدام طیشرا در، مهم و حساس را دارند هایگیریتصمیمو  تیریمد ییمردان توانا

 مردان یاز مشاغل را زنان در جامعه به همان خوب یاریبس، برابر، حق تقدم با مردان است

 توانندینم زنانو  و باالدست مردان قرار داد سیزنان را رئ دیجا نبا جیهدهند، یانجام م

 رندیرا بر عهده گ یاسیمشاغل مهم س

 زبانیهای یشهکل
مادر  دیدلبر است چون زا دیتا نزا زن، است یکیمرد  حرفت، سر زنش اس هیمرد سا

 بزند دیخانه حرف آخر را مرد با درو  است
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 های تحصیلییشهکل

 عتیبا طب یاو حرفه ی، فنیمهندس یهارشته، از هوش دختران است شتریهوش پسران ب

زنان کمتر از مردان است. نظر  یکار فکر ییمعتقدند توانا هایبعض، زنان ناسازگار است

زنان  ییو توانا هیبا روح ی، زبان و علوم انساناتیچون ادب ییهارشته، ست؟یشما چ

و  داریخانهرا انتخاب کنند که در  ییهااست زنان رشته بهتر، دارد یشتریب یسازگار

ون چ ییهاشتهدر ر توانندیمعتقدند زنان م هایبعض، ها کمک کندکودک به آن تیترب

 تراتییدختران ح یبرا یدانشگاه التیتحصو  ؟چطور شما، فلسفه موفق باشند. اتیاضیر

 است تا پسران

 های خانوادگییشهکل

 یبعض، بزند دیحرف آخر را مرد با شهیزن و مرد خوب است اما هم یدر امور خانواده برابر

داشتن با  رابطهکاهد، یمرد م شأناز  کردن جاروخانه مثل لباس شستن و  یاز کارها

عقل  یدارا مردان، تر از مردان استزشت اریزنان بس یاز ازدواج برا شیجنس مخالف پ

با مرد باشد چون زنان  دیطالق با حق، هستند یشتریاحساس ب یو زنان دارا شتریب

 بودن درست به اندازه شاغل بودن ارضا کننده است دارخانهو  کدبانو، هستند تریاحساس

 تر از مردان استزنان مهم یبرا یاصول اخالق تیرعاو 

 دینداری

حضور در مجالس 

 مذهبی
 ندارم یاعتقاد به شرکت در مجالس مذهب

 کردن ندارم یبه نذر دادن و قربان یامروزه اعتقاد انجام نذروات مذهبی

 همگان وجود دارد یحسابرس یبرا یقطعاً آخرت اعتقاد به آخرت

 گیرمیماه رمضان را م یهانداشته باشم و مسافر نباشم روزه یاگر مشکل پزشک روزه ماه رمضان

حضور در اماکن 

 مذهبی
 ندارم یرفتن به امکان مذهب یبرا یادیاعتماد ز

 نماز بخوانم کنمیم یسع یطیدر هر شرا پایبندی نسبت به نماز

استفاده از 

ی هارسانه

 اجتماعی جدید

 مالکیت شخصی موبایل موبایل

 دسترسی به ماهواره ماهواره

 میزان استفاده از اینترنت اینترنت

 ی اجتماعی مجازیهاشبکهعضویت در  فضای مجازی

فرد از  تیرضا

 انیخود و اطراف

 دارم تیرضا امیمال تیاز وضع رضایت مالی

 ندارم یچندان تیرضا لیاز اقوام و فام رضایت از اقوام
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 دارم تیرضا امیخانوادگ یفعل تیاز وضع رضایت از خانه

 ندارم یکامل تیاز دوستانم رضا رضایت از دوستان

 ندارم یکامل تیرضا امیزندگ یکل تیاز وضع رضایت کلی

عضویت در 

 هاانجمن

 ؟دیدار تیو فعال تیعضو یورزش یهاتا چه حد در گروه ی ورزشیهاگروه

 ؟دیدار تیدانشگاه عضو یهادر انجمن زانیتا چه م دانشگاهی

 ؟دیدار تی( عضوNGO) یدولت ریغ یتا چه حد در نهادها مردم نهاد

 

 ها:یافته

 است: شدهارائهتوصیفی و استنباطی  یهاافتهیدر ادامه یافته در قالب  دو بخش 

 توصیفی یهاافتهی

است. چهار ویژگی وضعیت تأهل و میزان تحصیالت و سن و طور که در جدول زیر آورده شده همان

درصد است و  8/24نفر معادل  710 محل تولد مدنظر است. در وضعیت تأهل فراوانی افراد مجرد

درصد است. همچنین در میزان تحصیالت تعداد مقطع  4/73نفر معادل  42متأهلین  فراوانی

درصد است. به  0/4نفر معادل  2درصد، ارشد  1/03نفر معادل  724کارشناسی در نمونه موردنظر 

. از لحاظ محل تولد اکثریت یعنی اندداشتهسال قرار  71تا  14لحاظ سن، اکثریت در گروه سنی بین 

 .اندبودهدرصد در شهر  24/23

 های توصیفی نمونهویژگی : 3جدول 

 درصد فراوانی طبقات متغیر

 تأهلوضعیت 
 %8/24 710 مجرد

 %4/73 42 متأهل

 تحصیالت
 %1/03 724 کارشناسی

 %0/4 2 کارشناسی ارشد

 

 سن

 

 %2/22 138 سال 71تا  14

 %3/80 08 سال 72تا  77

 %2/1 8 سال 30 تا 74

 %8/0 1 سال و باالتر 31

 %84/22 122 شهر 

 %8/32 02 روستا محل تولد

 
ونه گدهد. همانجدول زیر فراوانی پاسخگویان در مورد متغیر وابسته به همراه ابعاد آن را نشان می

ی جنسیتی در بین دانشجویان هاشهیکلشود میزان مقاومت در مقابل که در این جدول مشاهده می
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درصد پاسخگویان  48اکثریت پاسخگویان یعنی  کهیطوربهدختر در سطح پایین و متوسطی قرار دارد، 

م . به تفکیک ابعاد هانددادهی جنسیتی از خود نشان هاشهیکلمقاومت پایین یا متوسطی در مقابل 

و بیشترین  انددادهگفت که در همه ابعاد این پاسخگویان مقاومت متوسطی از خود نشان  توانیم

و  اندداشتهدرصد در سطح باالیی قرار  17که پاسخگویان  ی زبانی بوده استهاشهیکلفراوانی در بعد 

 .اندداشته یتیجنسی هاشهیکلمقاومت باالتری نسبت به 

 توصیف متغیر وابسته به همراه ابعاد آن : 0جدول 

 متغیرهای وابسته
 زیاد متوسط کم

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 2/3 4 0/48 108 2/17 70 کل

 4/1 8 0/42 710 2/17 37 ی شغلیهاشهیکل

 3/17 38 2/44 148 0/71 24 ی زبانیهاشهیکل

 1/1 3 1/48 777 4/18 30 ی تحصیلیهاشهیکل

 4/2 10 4/43 120 4/74 27 ی خانوادگیهاشهیکل

 

 استنباطی هاییافته

 سطح اساس بر شدهگرفته بکار هایگیرند. تکنیکمی قرار آزمون مورد پژوهش فرضیات بخش این در

 Amosاز  مدل آزمون برای های معمول،تکنیک بر عالوه اینجا در است. شدهانتخاب سنجش متغیرها

هم استفاده شده است. قبل از اینکه متغیرها وارد مدل معادالت ساختاری شوند، باید از روابط معناداری 

. اندگرفتهل این روابط مورد بررسی قرار بین متغیرها اطمینان پیدا کرد. بر این اساس در جدول ذی

شود، دهد. چنانکه مالحظه می( همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته را نشان می2جدول )

ا ب هاسمنو  هاگروههمبستگی متغیرهای میزان دینداری، رضایت فرد از خود و اطرافیان، عضویت در 

ه از و فقط بین متغیر استفاد باشدیمی جنسیتی دانشجویان دختر معنادار هاشهیکلمقاومت در برابر 

ی جنسیتی همبستگی معناداری وجود ندارد. بین همه هاشهیکلی اجتماعی جدید با هارسانه

 متغیرهای مستقل هم همبستگی معناداری وجود دارد.
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 ارتباط بین متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته : 2جدول 

 
ان میز

 دینداری

فرد از  تیرضا

 انیخود و از اطراف

 هاتیعضو

و  درگروها

 هاسمن

 یهارسانه

 یاجتماع

 دیجد

مقاومت در برابر 

ی هاشهیکل

 جنسیتی

 -223/0** 232/0** 470/0** 070/0** 1 میزان دینداری

فرد از  تیرضا

خود و از 

 انیاطراف

**070/0 1 **424/0 **272/0 **274/0- 

در  هاتیعضو

و  هاهگرو

 هاسمن

**282/0 **230/0 1 **272/0 **274/0 

ی هارسانه

 اجتماعی جدید
**232/0 **272/0 **448/0 1 114/0 

ی هاشهیکل

 جنسیتی
**223/0 **274/0 **771/0 114/0 1 

** 0/000 *** p<  0/00p< 

 گیری و ساختاری مدل بررسی روابط اندازه

 ( ویدییتأگیری )مدل عامل در تحقیق حاضر به منظور بررسی و شناخت هر چه بهتر روابط اندازه

( مالحظه 4در جدول ) کهچناناست.  شدهاستفادههای مسیر( از مدل معادله ساختاری ساختاری )مدل

ایت متغیر رضدهد که از بین چهار متغیر پژوهش، گیری نشان میشود، نتایج مربوط به روابط اندازهمی

ا ی جنسیتی رهاشهیکلرا بر مقاومت در برابر  ریتأثبیشترین  -481/0فرد از خود و اطرافیان با بتای 

 ی جنسیتی دارد.هاشهیکلزیادی بر مقاومت در برابر  ریتأثدارد. همچنین متغیر میزان دینداری هم 

مقاومت در ی اجتماعی جدید و هارسانهچنانچه که مشاهده شد در بررسی همبستگی بین دو متغیر 

معنادار بود و در  ریتأثرابطه معناداری وجود نداشت، اما در این مدل این  یتیجنس یهاشهیبرابر کل

 .باشدیممعنادار  ریتأثاین  02/0سطح 
 

 ضرایب رگرسیونی استاندارد مسیرهای مدل تحقیق : 6جدول 

 β p متغیرها
ی جنسیتیهاشهیکلمقاومت در برابر               *** -270/0 میزان دینداری 

 088/0 082/0 یتیجنس یهاشهیکلمقاومت در برابر            جدید یهارسانه 

 *** -/004 یتیجنس یهاشهیکلمقاومت در برابر             ها انجمنعضویت در 

 *** -481/0 یتیجنس یهاشهیکلمقاومت در برابر            خود و اطرافیاناز  فرد رضایت

***001/0 <p 
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. نرم افزار اموس از ندادهشمدل آورده  صورتبهمتغیرهای ذکر شده در جدول باال در نرم آموس 

یک مدل مورد سنجش  صورتبههمزمان همه متغیرها را با هم و  ریتأثاین امکان برخوردار است که 

( 7و آزمون قرار دهد. از سوی دیگر نتایج درباره روابط ساختاری میان متغیرهای پژوهش در شکل )

 یهاشهیمقاومت در برابر کلدهد که این متغیرها تاثیرمعناداری بر متغیر وابسته یعنی نشان می

 دارند. یتیجنس

 رایبنتایج آزمون مدل مفهومی پژوهش همراه با ض : 5شکل 
 

 از شدهتجربی گردآوری هایداده آیا که است این پرسش ساختاری معادالت سازیمدل به بنا

 برازش شاخص عنوانبه شاخص روش، تعدادی این در همین برای خیر. یا کنندمی حمایت نظری مدل

آلبرایت، ) هستند. تجربی هایداده و نظری مدل میزان همخوانی دهندهنشان که شوندمی معرفی

ها از جمله شاخص شاخص نیتریعموم(. برای بررسی برازش مدل از 1301، ابارشی و حسینی، 1303

( NFI)بونت -(، شاخص برازش بنتلرAGFI، شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته )(GFI)نیکویی برازش 

شاخص (، RFI)(، شاخص برازش نسبی CFI، شاخص برازش تطبیقی )(ILI)لویس -شاخص توکر

استفاده شده است.  (RMSEA)( و همچنین ریشه میانگین مربعات خطای برآورد IFIبرازش افزایشی )

توان در سطح باالیی قرار دارند. بر این اساس می هاشاخصهمه این  شودیمهمانگونه که مشاهده 

عبارت  به شود ومی دییتأی گردآوری شده هادادهبا استفاده از  شدهنیتدونتیجه گرفت که مدل نظری 

 کند.برازش می یخوببهها را دیگر این مدل، داده
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 اصلی برازش مدل یهاشاخص: 0جدول 
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 یریگجهینتبحث و 

و  هویتی در دختران شروع بازتعریف ی دیگر،هاپژوهشی این پژوهش همانند بسیاری از هاافتهی

قط ی پژوهش که فهاافته، هر چند با توجه به یکندیم دییتأی جنسیتی را هاشهیکلمقاومت در برابر 

 گفت که توانیم، انددادهی جنسیتی از خود نشان هاشهیکلسه درصد مقاومت زیادی در برابر این 

سرعت این تغییرات خیلی کند است. سرعت تغییرات در جوامع مختلف متفاوت است، زیرا بستر جامعه 

سرعت این تغییرات هستند. در جوامع سنتی و  کنندهعیتسرو خصوصیات کلی جامعه تسهیل گر یا 

بال ادی را به دنی زیهاواکنشاگر برخی از این تغییرات با سرعت زیاد انجام شود،  افتهیتوسعهکمتر 

یرات که روند تغی کنندیمخواهد داشت و ساختارهای مقاوم و غیرقایل تغییر و پرنفوذ و قدرتمند سعی 

یرات آورند. اگر این تغیرا از ریل خارج کرده و موانع غیرقابل تغییری در مقابل این تغییرات به وجود می

ی منفی چندانی را هاواکنشکل گیرند، با سرعت کند و در جهت مسیر حرکت و نه مقابل مسیرها ش

. کندیمدر پی نخواهند داشت و این تغییرات زیرپوستی و کند جامعه را به سمت این تغییرات هدایت 

و طرحواره ها از همچنین وضعیتی برخوردار هست و با  هاشهیکلکه مقاومت در برابر  شودیماحساس 

چون دین و باورهای فرهنگی سرعت کند این تغییرات توجه به وجود ساختارها و نهادهای قدرتمند هم

گفت  توانیمی جنسیتی هاشهیکلپایین بودن میزان مقاومت در برابر  اساس براست.  ینیبشیپقابل 

مقاومت در برابر این طرحواره ها و  که در جوامع سنتی و با رویکرد مردساالرانه و ساختارهای سنتی

و این موضوع هم دور از انتظار نیست. جامعه مورد مطالعه  افتادیمی با سرعت کند اتفاق هاشهیکل

اخیر با رشد و گسترش ورود دانشجویان دختر به  یهاسالدر  هایژگیواین پژوهش با دارا بودن این 

برای دختران و افزایش ارتباطات و تعامالت حرکت در مسیر  ، بازتر شدن فضاهای اجتماعیهادانشگاه

. ی جنسیتی را شروع کرده استهاشهیکلآن مقاومت در برابر  تبعبهندیشی هویتی و بازتعریف و بازا

( همراستا 1300( و بوستانی )1343جاه )ی ساروخانی، رفعت هاپژوهشنتایج این پژوهش با نتایج 

دهد، میتفاوت دارد؛ زیرا نتایج این مطالعه نشان  (7010و همکاران ) یگلیااست و با نتایج تحقیقات 

 ی مثبت بیشتری در مورد زنان درهاشهیکلو  اندکردهی جنسیتی به سمت مردان سوق پیدا هاشهیلک

ی جنسیتی در بین زنان در سطح باالیی قرار هاشهیکلاین جامعه وجود داشته است و مقاومت در برابر 

معادالت ساختاری نشان داد که بین مقاومت  یسازمدلنتایج همبستگی متغیرها و نتایج  داشته است.

ی جنیستی و چهار متغیر میزان دینداری، میزان رضایت فرد از خود و اطرافیانش، هاشهیکلدر برابر 

ی مردم نهاد هاسازمانو  هاانجمنجدید و میزان عضویت در  یاجتماعی هارسانهمیزان استفاده از 
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ی هاشهیکلمعناداری بر مقاومت در برابر  ریتأثمتغیر  همبستگی معناداری وجود دارد و این چهار

تعریف بیشتری را بر باز ریتأثی جنسیتی دارند. متغیر رضایت از خود هاشهیکلجنسیتی یا پذیرش 

ه دارد. دخترانی ک یتیجنسی هاشهیکلو به تبع آن مقاومت بیشتر در مقابل  هویت دختران دانشجو

فرصت رفتن به دانشگاه  اندکردهو رشد  شدهبزرگو با محدودیت  در جامعه، فرهنگ و خانواده سنتی

 ؛کنندیممعدود دخترانی که به این فرصت دست پیدا  و ادامه تحصیل در آن برای همه وجود ندارد.

کنند. این احساس رضایت مندی را نسبت به خود، اطرافیان و اجتماع پیدا میاحساس خوب و رضایت

یشی را برایشان مهیا کرده است. این نتیجه با یافته تحقیق ایمان و کیذقان شرایط بازتعریف و بازاند

 دارد. یخوانهم( 1341)

بر بازتعریف هویت دانشجویان دختر است. ارتباط بین این دو  مؤثرر دینداری، دیگر متغیر متغی

یم، دختران را تسل هاخانوادهعکس است. در جوامع سنتی گرایش به دینداری سنتی غالب است.  ریمتغ

لکه در ؛ بشودینمداده  هاآننه تنها فرصتی برای باز تعریف به  که کنندیمفرمانبر و مطیع اجتماعی 

نی ی این پژوهش با پژوهش بوستاهاافتهی .پردازندیممقابل تغییر الگوهای سنتی به مقاومت و مقابله 

که نشان داد  هاافتههمسو است. ی، (7002) دیابوچد و (1308) ینیو حس یدکیخو یدشت(، 1300)

وجود  یمعنادار یهمبستگ یتیجنس یهاشهیو مقاومت در برابر کل انیپاسخگو یندارید زانیم نیب

 زانیمؤثر در م یعامل عنوانبه انیپاسخگو یندارید زانی. ماست یمنف یهمبستگ نیدارد و جهت ا

 یندارید که رسید جهینت نیبه ا توانیاساس م نی. بر اشودیشناخته م یتیجنس یهاشهیکل رشیپذ

رابر مقاومت در ب ریمتغ نیو ا شوندیم یتیجنس یهاشهیکل دیباالتر منجر به بازتول ینید تیو هو

 آمده دست بهی هاداده .کندیروبرو م یادیرا با موانع ز یتیجنس یهاشهیالخصوص کل یو عل هاشهیکل

 دییتأجنسیتی  یهاشهیکلدر برابر  مقاومتبا  را هاانجمنو  هاگروهعضویت در  ارتباط بین متغیر

ی هارسانه. همچنین نتایج پژوهش در سطح همبستگی نشان داد که بین میزان استفاده از کندیم

ی جنسیتی همبستگی معناداری وجود ندارد و به نظر هاشهیکلاجتماعی جدید و مقاومت در برابر 

مثل  ،یارسانه ومناسب ارتباطی  یهارساختیزی جمعی و نبود هارسانهکمبود امکانات  رسدیم

هیا ؛ با توجه به این شرایط و مباشدیمی هوشمند، اینترنت پرسرعت دلیلی بر این عدم رابطه هالیموبا

فاده است هارسانه، پاسخگویان سطح پایینی از این یارسانهمناسب ارتباطی و  یهارساختیزنبودن 

 هاشهیلکو کمتر در مقابل  کندینمی این گروه هم ارتقا پیدا ارسانهمیزان آگاهی  نآ تبعبهو  کنندیم

ی هارسانهساختاری،  معادالت. هر چند در مدلسازی دهندیمو طرحواره ها از خود مقاومت نشان 

طح در س ریتأث، اما میزان اندداشتهمعناداری  ریتأثی جنسیتی هاشهیکلجدید بر مقاومت در برابر 

 پایینی بود.

 خشنوید ب استنباط نظری پژوهش این است که قرار گرفتن دختران در مسیر بازتعریف هویت،

رار ق یتوجهیبمورد شان جامعهبه دلیل ساختارهای سنتی  تحرک، پویایی و رشد دخترانی است که

سنتی و مذهبی است تغییر  ی کهاجامعهیی به همراه دارد از یک طرف هاینگران. با این وجود اندگرفته
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نسبت به این تغییرات   و گاهی ردیپذینمدر دختران و زنان و تعدی از الگوهای سنتی را 

ی اعهجام، از طرف دیگر شروع این تغییر در دهدیمغیر قابل پیش بینی از خود نشان  یهاالعملعکس

یی برای این قشر از جامعه به هابحران شدهفیتعر اندازچشمیی که ذکر شد بدون الگو و هایژگیوبا 

ت گف توانیمهمراه دارد که گاهی ممکن است جبران ناپذیر باشد. همچنین براساس نظریه گیدنز 

که فرد سنت و عرف را به چالش بکشد، که در این پژوهش با توجه  ردیگیمبازاندیشی زمانی صورت 

ی هاانسازمو  هاانجمنین این پاسخگویان در به سطح باالی دینداری پاسخگویان و میزان عضویت پای

و رفتارهای افراد و پاسخگویان از ضمانت  هاکنشگفت که هنوز بخش زیادی از  توانیممردم نهاد، 

. کنندیمی خود را تنظیم هاکنشاین دو منبع، درصد زیادی از  برهیتکعرف و سنت برخوردار است و با 

ت؛ هنوز بازاندیشی و بستر بازاندیشی در این جامعه شبه مدرن که گیدنز بیان داشته اس گونههمان

ی اجتماعی جدید مثل هارسانه خصوصبهی اجتماعی و هارسانه چراکهمهیا و آماده نیست،  کامالً

ی و بیشتر در پستوها کندینمدر این جامعه نقش بازی  رگذاریتأثنهاد  مثابهبهی اجتماعی هاشبکه

ند. از بازی کن توانندینمجامعه زیست و قرار دارند. بر این اساس نقش پررنگی در تغییرات این جامعه 

ت و و در تعامال شودیمتولید و بازتولید  ساز ساختارنهادی قدرتمند و  مثابهبهسوی دیگر نهاد دین، 

 ی روزمره افراد نقش پررنگی دارد.هاکنش
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Abstract 

The aim of this study was to identify the level of resistance or acceptance of gender 

stereotypes among Baluch female students of Iranshahr University. The theoretical 

framework of the present study is based on Giddens's theory of identity rethinking. This 

study is a quantitative and survey research method and a questionnaire was used. The 

statistical population of this study included all female students of Iranshahr University. 

The sample size was determined based on Cochran's formula of 277 people and sampling 

in the present study was based on classification sampling. The results of this study showed 

that about 3% of respondents were very resistant to gender stereotypes. The results of the 

correlation showed that there is a significant correlation between the level of religiosity of 

the respondents, membership in associations and associations, self-satisfaction and the 

environment with gender stereotypes. Analysis of structural equations showed that the 

variables of the model, namely the degree of religiosity, membership in associations and 

societies, self-satisfaction of people and others and the use of new social media, -0.520, 

0.096, -0.841 and / 047, respectively. 0 have a significant effect on the degree of resistance 

to gender stereotypes. Based on the research results, it can be said that considering the 

context of society as a quasi-modern society and considering the research field which is 

university level, the level of resistance to gender stereotypes is estimated at a low level 

and the reason for this is low access to new social media. High level of religiosity, 

individual satisfaction with living conditions and low level of civic activities such as 

membership in associations and non-governmental organizations. 
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