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چکیده
پژوهش حاضر باهدف شناخت میزان مقاومت یا پذیرش کلیشههای جنسیتی در میان دانشجویان دختر بلوچ دانشگاه
والیت ایرانشهر انجامشده است .چارچوب نظری پژوهش حاضر بر اساس نظریه بازاندیشی هویتی گیدنز تنظیمشده است.
این مطالعه از نوع روش تحقیق کمی و پیمایشی و از ابزار پرسشنامه بهره گرفته است .جامعه آماری این پژوهش شامل
همه دانشجویان دختر دانشگاه ایرانشهر بوده است .حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  722نفر تعیین و نمونهگیری در
تحقیق حاضر بر اساس نمونهگیری طبقهبندی انجام گرفت .نتایج این پژوهش نشان داد که حدود  3درصد از پاسخگویان
در مقابل کلیشههای جنسیتی مقاومت زیادی داشتهاند .نتایج همبستگی نشان داد که بین میزان دینداری پاسخگویان،
عضویت در انجمنها و سمنها ،رضایت فرد از خود و اطرافیان با کلیشههای جنسیتی همبستگی معناداری وجود دارد.
تجزیه و تحلیل معادالت ساختاری نشان داد که متغیرهای مدل یعنی میزان دینداری ،عضویت در انجمنها و سمنها،
رضایت فرد از خود و اطرافیان و استفاده از رسانههای اجتماعی جدید به ترتیب با ضرایب بتا  -0/48 ،0/00 ،-0/27و
 0/08بر میزان مقاومت در برابر کلیشههای جنسیتی تأثیر معناداری دارند .بر اساس نتایج پژوهش میتوان گفت با توجه
به بستر جامعه که یک جامعه شبه مدرن و با توجه به میدان پژوهش که سطح دانشگاه است ،میزان مقاومت در برابر
کلیشههای جنسیتی در سطح پایینی برآورد میشود و علت این امر دسترسی اندک به رسانههای اجتماعی جدید ،میزان
دینداری باال ،رضایت فرد از شرایط زندگی و سطح پایین فعالیتهای مدنی مثل عضویت در انجمنها و سازمانهای مردم
نهاد است.
کلید واژگان :کلیشههای جنسیتی ،دینداری ،رسانههای اجتماعی ،جامعه شبه مدرن ،دختران بلوچ.
دریافت مقاله2020/07/08 – 8311/40/81 :
پذیرش مقاله2020/10/16 – 8311/40/52 :

 . 1دانش آموخته دکترای گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران ،پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس .تهران ،ایران.
()samanyousefvand68@gmail.com
 .2دانش آموخته دکترای گروه جامعه شناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
()a.karevani@shirazu.ac.ir
 .3مربی و عضو هیات علمی دانشگاه والیت ایرانشهر ،زاهدان ،ایران.
somayehraisi66@gmail.com.
* (نویسنده مسئول)
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مقدمه و طرح مسئله
فرایند هویتیابی 1در جوامع سنتی عمدت ًا منفعالنه و مبتنی بر عوامل انتسابی بهویژه جنسیت است و
با معیارهای سنتی و نهادی ،اجتماعی و فرهنگی ،دینی و سیاسی شکل میگیرد که نظامهای معنا
مشخصی را تولید میکنند .اکنون باعرضه انبوه منابع اجتماعی و فرهنگی هویت آفرین و وسعت یافتن
روابط اجتماعی و تع لقات گروهی و آزادی و استقالل نسبی افراد خصوصاً دختران در خانواده صورتی
فعاالنه ،آگاهانه و تأملی به خود گرفته است(ساروخانی و رفعت جاه .)1343،هویت جنسیتی 7از طریق
تعامل اجتماعی شکلگرفته و از کانال کارگزاران جامعهپذیری (خانواده ،مدرسه ،دوستان و رسانههای
گروهی) به افراد منتقل میگردد .به عبارت دیگر ،از طریق فرایند جامعهپذیری و رشد شخصیت کودک
دارای هویت جنسیتی ویژهای میگردد که از طریق این هویت در اکثر موارد به بازتولید ارزشها،
نگرشها و رفتارهایی میپردازد که محیط اجتماعی برای یک دختر یا پسر آماده یا تأیید کرده است
(لوربر .)824 :1001 ،کلیشههای جنسیتی مجموعهای سازمانیافته از باورها درباره خصوصیات همه
اعضای گروهی خاص است .کلیشههای جنسیتی دربرگیرنده اطالعاتی درباره ظاهر جسمانی ،نگرشها،
عالیق ،صفات روانی ،روابط اجتماعی و نوع شغل و ..است .کاستلز کلیشههای جنسیتی را به این صورت
تعریف میکند :کلیشههای جنسیتی ،مجموعهای از باورهای فرهنگی ،اجتماعی مشترک هستند که
قابلیتها و ویژگیهای خاصی را به افراد یعنی زن و مرد نسبت میدهد که در جامعه بهوسیله مناسبات
اجتماعی تولید و توزیع گشتهاند و تقریب ًا این ویژگیها در تمامی جوامع وجود داشته و دارند (کاستلز،
 .)73 :1342بر اساس کلیشههای جنسیتی ،زنان و مردان در جامعه دارای ویژگیهای خاص ،رفتار
خاص و حاالت روانی خاص هستند و در نهایت قابلیت انجام وظایف و کارهای را دارند که بهصورت
معمول با یکدیگر متفاوتاند .کلیشه سازی از طرفی خصوصیات و توانایی را به زنان اختصاص میدهد
که زنان از آن بیبهرهاند (اعزاری .)82 :1340 ،در آخرین گزارش جهانی شکاف جنسیتی ( )7070بر
اساس چهار شاخص " فرصت و مشارکت اقتصادی ،دستیابی به امکانات آموزشی ،توانمندسازی و
سالمتی و بقا" کشورهای جهان را مورد بررسی قرار داده است .در این گزارش ایران با شش پله سقوط
نسبت به سال  7014از بین  123کشور مورد بررسی در رتبه  184قرار گرفته است .به نظر میرسد
در کنار عوامل دیگر ،نقش کلیشههای جنسیتی در قرار گرفتن در این جایگاه نیز مؤثر بوده است؛
چراکه کلیشه های رایج در جامعه ،زنان را ضعیف ،ناتوان ،در کارها و مشاغل خاص و محدود تعریف
میکند .با این رویکرد پژوهش حاضر سعی دارد که این کلیشههای جنسیتی را در بستر فرهنگی –
اجتماعی جامعه بلوچستان بررسی کند .هدف این پژوهش بررسی این الگوها در بین دانشجویان است
که شرایط محیطی و اجتماعی آنان تغییر کرده است تا نقش این تغییرات در این الگوها مورد بررسی
و کاوش قرار گیرد.
- identification
- gender identity
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این پژوهش ناظر بر مسئله مقاومت یا پذیرش کلیشههای جنسیتی و خصوصاً عواملی که باعث مقاومت
یا پذیرش در برابر این کلیشهها در بستر نیمه سنتی در میان دانشجویان دختر دانشگاه والیت است،
جامعه مورد مطالعه جامعهای سنتی است که تغییرات اجتماعی در آن به آرامی صورت گرفته است؛
اما به نظر میرسد اخیراً تغییرات محسوسی در حوزه زنان و خانواده دیده میشود ،در مورد این
تغییرات به وجود آمده می توان به شواهدی مثل افزایش آمار دانشجویان دختر ،تغییر در الگوهای
ازدواج و انتخاب در فرایند ازدواج ،تغییرات ظاهری در پوشش ،مدیریت بدن و زیباسازی و غیره برخی
از این تغییرات است .از طرفی دیگر با توجه به اینکه دانشجویان بیشتر در معرض این تغییر و تحوالت
هستند؛ این مطالعه دانشجویان را به عنوان جامعه هدف انتخاب کرده است.
در راستای مسئله فوق ،این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است:
دانشجویان دختر بلوچ نسبت به کلیشههای جنسیتی چه واکنشی دارند؟
رسانههای جدید چه تأثیری بر پذیرش کلیشههای جنسیتی دارند ؟
دینداری چه تأثیری بر الگوهای کلیشههای جنسیتی دارد؟
رضایت از زندگی چه تأثیری بر پذیرش کلیشههای جنسیتی دارد؟
عضویت در انجمنهای مختلف چه تأثیری بر الگوهای کلیشههای جنسیتی دارد؟
ادبیات تجربی
در مورد کلیشهها و تصورات قالبی مطالعات نسبتاً متعددی انجامشده است و در این مطالعات به تبیین
عوامل مختلف بر کلیشههای جنسیتی پرداختهشده است .تمرکز اصلی این مطالعات بیشتر بر زنان و
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.
ساروخانی و رفعت جاه ( )1343در پژوهشی «عوامل جامعه شناختی مؤثر بر بازتعریف هویت
اجتماعی زنان» را در تهران مورد بررسی قرار دادند .در این پژوهش که از روش ترکیبی ،پیمایش و
مصاحبه عمیق استفاده شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که موقعیت ساختاری در مقایسه
با هویت شخصی تأثیر بیشتری در بازتعریف هویت اجتماعی زنان و مقاومت آن در مقابل کلیشههای
جنسیتی دارد .تأثیر تحصیالت در این بازتعریف بیش از اشتغال است .زنان مذهبی دارای تحصیالت
دانشگاهی با ارتقای سطوح تحصیلی بر تعارضهای هویتی خود فائق میآیند.
حسین زاده و ممبنی ( ،)1300پژوهشی با عنوان «عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان باورپذیری
کلیشههای جنسیتی در دو سپهر عمومی و خصوصی» انجام دادهاند .نتایج این پژوهش نشان داد که
در خانوادههای با ساختار قدرت پدرساالر ،نسبت به خانوادههای با ساختار قدرت مادر ساالر و
خانوادههای مشارکتی ،میزان پذیرش کلیشههای جنسیتی بیشتر است .از دیگر یافتههای تحقیق ،این
است که مردان کلیشهایتر از زنان فکر و رفتار میکنند.
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بوستانی ( )1300در مطالعهای با عنوان «جوانان و هویت بازاندیشانه ،مطالعه دانشجویان دانشگاه
شهید باهنر کرمان» .نشان داد که میزان استفاده از فناوری اطالعاتی و ارتباطی ،تحصیالت پدر،
تحصیالت مادر ،جنسیت ،محل تولد ،استفاده از ماهواره و منابع اطالعاتی با بازتعریف هویت رابطه
مثبت دارند و هویت مذهبی و مطالعات مذهبی مانع عمده و جدی رشد هویت بازاندیشانه محسوب
میشوند.
ایمان و حائری ( )1301در تحقیقی به بررسی عوامل اجتماعی ،فرهنگی مرتبط با هویت جنسیتی
دختران جوان در دبیرستانها ی دخترانه شیراز پرداخته است .در این مطالعه با استفاده از روش
پیمایش و از طریق پرسشنامه هویت جنسیتی  800نفر از دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان بررسی
شد .یافتههای آن نشان میدهد بین متغیرهای میزان عالقه فرد به خانواده ،نظر فرد نسبت به جایگاه
فرد در اجتماع و خانواده ،عالقه به دوستان ،اعتماد به رسانههای داخلی و هویت جنسیتی آنان رابطه
وجود دارد.
دشتی خویدکی و حسینی ( ،)1308تحقیقی با عنوان «بررسی مقایسهای میزان پذیرش
کلیشههای جنسیتی و رابطه آن با میزان دینداری (مطالعه زنان و مردان باالی  70سال منطقه 4
تهران در سال  »)1307انجام دادهاند .یافتههای پژوهش ،گویای تفاوت جنسیتی معناداری در میزان
پذیرش کلیشههای جنسیتی بوده است .همچنین رابطه معناداری بین متغیر میزان تحصیالت با میزان
پذیرش کلیشههای جنسیتی دیده شد؛ اما بین وضعیت تأهل و پایگاه اجتماعی-اقتصادی پاسخگویان
با میزان پذیرش کلیشههای جنسیتی آنها ارتباط معناداری یافت نشد .همچنین یافتههای تحقیق،
گویای رابطه معنادار بین میزان پذیرش کلیشههای جنسیتی و میزان دینداری افراد است .بر اساس
یافتهها میتوان  4درصد از نوسانهای نگرش افراد به کلیشههای جنسیتی را بر اساس میزان دینداری
آنها تبیین کرد.
رهبر مهرپو و همکاران ( )1304در مطالعهای به تبیین رابطه شبکه اجتماعی اینستاگرام و
بازتعریف هویت جنسیتی زنان پرداختهاند.نتایج آن نشان میدهد که زمان عضویت ،میزان استفاده و
انگیزه و هدف استفاده از فضای مجازی (اینستاگرام) رابطه مستقیمی با بازتعریف هویت جنسیتی
دارند.
حسینی و همکاران ( )1304در مطالعه خود به رابطه چندگانه شدن زیست جهان اجتماعی با
بازاندیشی هویت فرهنگی زنان و دختران پرداختهاند .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که
همبستگی زیست جهان مدرن با بازاندیشی هویت مثبت ولی رابطه همبستگی زیست جهان سنتی و
بازاندیشی هویت منفی بوده است ،همچنین موقعیت ساختاری با بازاندیشی هویت و زیست جهان
مدرن مثبت ولی با زیست جهان سنتی منفی است.
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ابوچدید ،)7002(1تحقیقی با عنوان «ارتباط وابستگی مذهبی ،دینداری و نگرش نقش جنسیتی
در دانشجویان کالج مسیحی و مسلمان لبنان» انجام داده است .نتایج نشان داد که زنان بهطور مداوم
نگرش جنسیتی کمتری نسبت به مردان دارند .ارتباط بین جنسیت بر اساس مذهب نشان داد که
پاسخدهندگان زن مسیحی و مسلمان نقشهای جنسیتی «مشخصشده سنتی» را در حوزههای
اجتماعی و عمومی نسبت به مردان مسلمان بیشتر قبول دارند .عالوه بر این ،سطح سواد به نظر
میرسد پیشبینی کننده ضعف باورهای جنسیتی در مقایسه با تأثیر جنس و دین بر نگرشهای مربوط
به نقش جنسیت باشد .سرانجام ،نتایج همبستگی نشان داد که دینداری با نقشهای جنسیتی سنتی
همراه است.
کوینگ )7014( 7تحقیقی تحت عنوان «مقایسه کلیشههای جنسیتی توصیفی درباره کودکان،
بزرگساالن و سالمندان» انجام داده است .نتایج این پژوهش نشان داد که تحقیقات قبلی در مورد
کلیشههای تجربی برای بزرگساالن :زنان باید جمعی باشند و از تسلط خودداری کنند .مردان باید از
نظر ظاهری مؤثر ،مستقل ،مردانه باشند و به علم و فن آوری عالقه نشان دهند اما از ظاهر ضعیف،
عاطفی ،خجالتی و زنانه خودداری کنند .کلیشههای پسران و دختران از سن ابتدایی تا بزرگسال هنوز
این مؤلفهها را شامل میشود ،اما کلیشههای کودکان نوپا عمدتاً در ظاهر و رفتارهای بازیگرانه نقش
داشتند .کلیشههای نسخهای پیرمردان و مردان ضعیفتر بودند .بهطورکلی ،پسران و آقایان از نظر
قدرت و تعداد کلیشههای تجویز محدودکنندهتر از دختران و زنان بودند .این یافتهها کاربرد کلیشههای
تجویزی را در گروههای سنی مختلف نشان میدهد.
ایگلی 3و همکاران ( ،)7010تحقیقی با عنوان «کلیشههای جنسیتی تغییر کردهاند :یک فرا تحلیل
متقاطع از نظرسنجیهای افکار عمومی ایاالت متحده از سال  1084تا  »7014انجام دادهاند .این
فراتحلیل یکپارچه  14نظرسنجی نماینده ملی ایاالت متحده در مورد کلیشههای جنسیتی میباشد.
در نظرسنجیهایی که از اجتماع (بهعنوان مثال ،محبتآمیز ،عاطفی) ،نمایندگی (مثالً جاه طلب،
شجاع) و شایستگی (به عنوان مثال ،هوشمند ،خالق) پرسیده شده است ،پاسخ دهندگان نشان دادند
که آیا هر صفت برای زنان یا مردان صادقتر است یا به همان اندازه در مورد هر دو صادق است .مزیت
نسبی زنان در امر زندگی مشترک با گذشت زمان افزایش یافت ،اما مزیت نسبی مردان در نمایندگی
هیچ تغییری نشان نداد .اعتقاد به برابری شایستگی به مرور زمان و همچنین اعتقاد به برتری زن در
بین افرادی که نشاندهنده تفاوت جنسی در شایستگی بودند افزایش یافت .کلیشههای جنسیتی
معاصر بدین ترتیب مزیت قابلمالحظه زن را در امر معاشرت و یک مزیت کوچکتر مرد در آژانس،
بلکه برابری جنسیتی در صالحیت و برخی از مزیتهای زن بیان میکند.
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سونگ )7010( 1در مقاله خود با عنوان «او باید خجالتی شود ،فرهنگ ،جنسیت و عدم مشارکت
را در بین دانشجویان دختر سعودی» به روند جامعهپذیری دانشجویان دختر سعودی میپردازد .نتایج
این مطالعه که با روش کیفی و مصاحبه نیمه ساختاریافته بهدستآمده است نشان میدهد که بین
تصویر ایده آل از زن سعودی با آنچه دانشجویان زن هستند تمایز وجود دارد و این مساله همیشه
باعث شرمساری آنها میشود .ترس از قضاوت در هویت زنان وجود دارد و آنجایی که زنان پای بند
به هنجارهای غالب هستند به عدم مشارکت آنها در کالس درس منجر میشود.
فدجوکف 7و دیگران ( )7010در پژوهش خود به تغییر هویت در دورههای مختلف زندگی
میپردازند .این مطالعه با روش پیمایش و از نظر زمانی طولی انجامگرفته است و نتایج آن نشان
میدهد هویت و سبک زندگی در سنین مختلف متفاوت است اما مقایسهها نشان میدهد که توسعه
و سرعت آن بر زنان بیش از مردان پدیدار میشود.
آرماندیا مونتا 3و همکاران ( ،)7070پژوهشی با عنوان «کلیشههای جنسیتی در تبلیغات ویدیویی
دیجیتال اصلی» انجام دادهاند .این مطالعه اکتشافی به کلیشههای جنسیتی در تبلیغات ویدئویی
دیجیتالی به عنوان یک روند مستقل در صنعت تبلیغاتی که شایسته است راه جدیدی از تحقیقات
باشد ،میپردازد .تجزیه و تحلیل محتوا بر روی یک نمونه از  378فیلم دیجیتالی اصلی انجامشده است
که جوایز بازاریابهای حرفهای را کسب کردهاند .نتایج نشان میدهد که هیچ ارتباط آماری معنی
داری بین جنسیت و هر یک از ده ویژگی مورد مطالعه (نحوه ارائه ،اعتبار ،نقش ،سن ،نوع استدالل،
نوع پاداش ،نوع محصول ،پسزمینه ،تنظیم و اظهارنظر نهایی) وجود ندارد .اگرچه مطالعات قبلی،
مردان را در نقشهای علمی نویسنده مرد و با روان و عضله و زنان را بهعنوان عینی و یک فرومایه سوء
تفکر از جنس نر به تصویر میکشیدند ،اما این تحقیقات نشان میدهد که زنان و مردان در فعالیتها
و نقشهای غیر کلیشهای به همان اندازه ترسیم شدهاند.
مرور پژوهشهای پیشین نشان میدهد تمرکز مطالعات این حوزه بر مطالعات مربوط به
کالنشهرها بوده است و تاکنون مطالعه علمی و روشمندی در این خصوص در میان مناطق بلوچ نشین
انجام نشده است .عالوه براین ،پژوهش حاضر بر گروه خاصی از جامعه یعنی زنان و دختران بلوچ
تأکید دارد؛ چرا که شناخت مناسبی از دیدگاه این قشر از جامعه نسبت به کلیشههای جنسیتی ایجاد
نشده است.
چارچوب نظری
بین جنس و جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد .مفهوم جنس اشاره به ویژگیهای بیولوژیکی انسان
دارد و مفهوم جنسیت از معنی نر و ماده بودن به دست میآید که جامعه بر زنان و مردان اطالق
1
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میکند .این صفات در فرهنگ و سنت تعریف میشوند .پژوهشها نشان میدهند که جوامع گوناگون
ال مغایر با یکدیگر تعریف میکنند( .تورس
نقشها و خصوصیات زنان و مردان را متفاوت و گاهی کام ً
و روزاریو )14 :1322 ،جامعهپذیری نقشهای جنسیتی که خود نوعی از جامعهپذیری است .بدین
معناست که چگونه دختران و پسران امتیازها و رفتارهای مناسب از نظر جنسیتی را که بر نگرش
جنسیتی آنها اثر میگذارد فرا میگیرد(ویتاکر .)33 :1000 ،هویت اجتماعی درک این مطلب است
که چه کسی هستیم و دیگران کیستند و از آنطرف ،درک دیگران از خودشان و افراد دیگر چیست.
زندگی اجتماعی انسان بدون وجود راهی برای دانستن اینکه دیگران کیستند و بدون درک از اینکه
خود ما کیستیم غیر قابل تصور است .هویت اجتماعی همچون یک فرایند است (جکینز.)4 :1301 ،
مید معتقد است که "خود"در فراگرد تجربه و فعالیتهای اجتماعی رشد مییابد و شکل میگیرد.
شکلگیری " خود" ناشی از رابطه فرد با این فراگرد اجتماعی و نیز با افراد دیگر در درون این فراگرد
اجتماعی است( .مید".)132 :1038 ،خود" در نظریه مید از دو عنصر بنیادی تشکیلشده است .من
فاعلی پاسخ ارگانیسم به نگرشهای دیگران است و من مفعولی مجموعه سازمانیافته نگرش دیگران
به " خود " است .نگرشهای دیگران من مفعولی را میسازد و واکنش و عکسالعمل فرد نسبت به
نگرشهای دیگران من فاعلی او را شکل میدهد (همان .)122 :مید در کتاب مذکر و مؤنث ،مطالعه
بر جنسیتها در جهان در حال دگرگونی اشاره میکند ویژگیهایی که در فرهنگ جوامع اروپایی
زنانگی یا مردانگی نامیده میشود لزوم ًا از موقعیت زیستی مؤنث و مذکر بودن ریشه نمیگیرد بلکه
حاصل الگوهای فرهنگی است که در شکل دادن شخصیت " زن" یا شخصیت " مرد" مؤثرند .به
عبارت دیگر زن یا مرد بودن را نیز دو نوع شخصیت حاصل از تربیت میشمارد نه دو موقعیت فیزیکی
خارج از اراده (فکوهی .)702 :1300 ،از نظر فمینیستهای لیبرال نابرابری جنسیتی مبتنی بر سه
عامل است :اول اینکه زنان و مردان در موقعیتهای نابرابر از نظر منابع مادی ،منزلت اجتماعی ،قدرت،
فرصت و  ....قرار دارند .دوم اینکه نابرابری از ساختارهای جامعه نشات میگیرد و به خاطر تفاوتهای
زیستشناختی و شخصیتی زنان و مردان نیست .سوم اینکه زنان در مقایسه با مردان از قدرت کمتری
برای برآوردن نیاز به تحقق نفس برخوردارند درصورتیکه نیازهای هر دو مشترکاند( .ریتزر)1328 ،
فمینیستهای لیبرال نشان میدهند که تفاوت مردان و زنان ناشی از تفاوت در نوع تربیت دختر و
پسر و همچنین ناشی از تفاوت انتظار جامعه از آنها و وجود الگوهای رفتاری و قوانین تبعیض آمیز
است (ابوت و واالس.)744 :1340 ،
یکی دیگر از نظریه پردازان هویت و باز تعریف هویت گیدنز است .هویت آن تعریفی است که
شخص از خودش دارد و در کنش متقابل با دیگران ایجاد میشود و در جریان زندگی پیوسته تغییر
میکند .هیچ کس دارای هویت ثابتی نیست .هویت همواره در حال ایجاد شدن و عوض شدن است
(گیدنز .)12 :1324 ،گیدنز هنگام تعریف هویت اجتماعی ،موضوع آن از شکل بروزان تفکیک میکند.
موضوع آن ممکن است فرد ،گروه ،جامعه ،همنوع و مانند آن باشد اما شکلهای آن ممکن است
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بهصورت احساس عالقه به خود ،خانواده ،گروه ،همنوع ،جامعه ،ملیت و مذهب بروز نماید .به نظر
گیدنز هویت اجتماعی هویت خاص را که فرد برای خود برگزیده است در برابر دیگران مجسم میسازد
و مستلزم تصمیمگیری روزانه است(همان.)171 :
گیدنز زمانی که در مورد بازاندیشی در هویت صحبت میکند همه جنبههای هویت فرد را مدنظر
قرار میدهد و معتقد هست که فرد در همه جنبههای هویتیاش مورد بازاندیشی قرار میدهد که
هویت دینی هم از این بازاندیشی مستثنا نمیباشد .گیدنز در نظریهاش در مورد هویت بازاندیشی ،بر
این عقیده است که «هویت بازاندیشانه» که مبتنی بر حفظ و تداوم یکپارچگی در عین تغییر و اصالح
است ،بهعنوان روایتهای زندگینامهای ،در بافت انتخاب چندگانه قرار میگیرد و از صافی نظامهای
انتزاعی میگذرد «بازاندیشانه بودن [هویت] افراد -نه آنچه هستیم ،بلکه آنگونه که خودمان را
میسازیم -حداقل پتانسیل را برای عاملیت از طریق نمایش خالقیت ،بهرهوری و خودارزیابی مثبت
فراهم میکند» .امروزه افراد اندامهای بازاندیشانه و انعطافپذیر خود را به نمایش میگذارند .به لحاظ
ارتباطی ،افراد بهطور همزمان ،به هنگام مسافرت ،از طریق لپتاپ و تلفن همراه با دیگران ارتباط
برقرار میکنند .باوجوداین ،پروژه هویت بازاندیشانه بهصورت بازتولید ساختارهای اجتماعی موجد که
تمایل به محدود و ملزم کردن افراد دارند ،عمل میکند و کنشهای افراد بهواسطه آنچه از قبل موجود
بوده است ،ارزیابی میرود و تعیّن مییابد (مهدی زاده .)1340 ،ازنظر وی ،یکی از مختصات عمده و
عوارض افـزایش تجربیـات باواسـطه بیشمار در عصر جدید ،ورود سرزده یا ناخواسته رویدادهای
دوردست بـه دنیـای ذهنـی و فکری هرروزه مردم است .بدیهی است که این امر به مدد وسایل ارتباطی
و بهویژه اینترنـت روی میدهد که میتوانند بر محدودیتهای و فاصله زمانی و مکانی غلبه کنند.
آگاهی از این رویدادهای دوردست ،ذهن افراد مدرن را درگیر رویداد و تجربیاتی دوردست و بیرون از
زندگی خودشان میکند (گیدنز ،20 :1342 ،عدلی پور .)110 :1307 ،چارچوب پژوهش حاضر بر
اساس نظریه گیدنز در مورد بازاندیشی هویتی میباشد؛ یعنی اینکه تصور میشود افراد هر چه بیشتر
به بازاندیشی و بازتعریف هویت شخصی بپردازند ،مقاومت بیشتری در برابر کلیشههای جنسیتی که
طرحواره های ثابت و غیرقابل انعطافپذیری هستند ،نشان میدهند و این طرحواره های کلیشهای را
بیشتر مورد چالش قرار میدهند .پس بر اساس نظر آنتونی گیدنز میتوان به این نتیجه رسید که
بازاندیشی برابر با مقاومت بیشتر در مقابل کلیشههای جنسیتی میباشند .در واقع ،منظور از بازاندیشی
و مقاومت در برابر کلیشهها ،ترکیب اندیشه و کنش است ،درصورتیکه سنت و عرف را به چالش بکشد
و از ضمانت سنت و عرف برخوردار نباشد .از نظر گیدنز در بازاندیشی و باز تعریف نسبت به هویت
متغیرها و نیروهای زیادی دخیل میباشند که به رسانههای جهانی ،فضاهای مجازی ،فناوریهای
جدید ارتباطی ،هویت دینی و فعالیتهای مدنی اشاره میکند و اعتقاد دارد که اگر دسترسی به
رسانههای جدید از جمله شبکههای اجتماعی مجازی بیشتر باشد ،احتمال میزان بازاندیشی هویتی
در فرد هم بیشتر است .یا اینکه اگر فرد از ضمانتهای سنت و عرف و پایبندی بیشتری به هویت
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دینی و عرف نشان دهد احتمال اینکه بازاندیشی هویتی در فرد صورت گیرد هم کاهش پیدا میکند.
از نظر گیدنز این منابع و بسترها باعث تکثر مراجع و زمینههای عمل میشود و در نتیجه بازاندیشی
را در پی دارد .در واقع ،آنچه گیدنز در بحث از بازاندیشی به آن اشاره میکنند ،فضاهای جدید و مدرنی
است که انسان عصر جدید با قرار گرفتن در آن ،اقدام به تأمل و بازاندیشی میکند .بر این اساس،
میتوان پیشبینی کرد که هرچه افراد بیشتر در معرض حامالن مدرنیته و منابع بازاندیشی قرار گیرند،
بیشتر به بازاندیشی میپردازند و به تبع آن در مقابل طرحواره ها و کلیشههای جنسیتی مقاومت
بیشتری از خود نشان میدهند .از سوی دیگر با توجه به بستر جامعه و بر اساس مرور تحقیقات تجربی
انجامشده ،مدل نظری ذیل استخراج و طراحی گردید.

مدل  :8مکانیسم و مدل نظری چگونگی تأثیر بر مقاومت در مقابل کلیشههای جنسیتی

روش تحقیق
روش تحقیق از نوع پیمایش مقطعی هست .پیمایش عبارت از جمعآوری اطالعاتی است که با طرح و
نقشه و بهعنوان راهنمای عملی توصیف یا پیشبینی و یا بهمنظور تجزیهوتحلیل روابط بین برخی
متغیرها ،صورت میپذیرد .متغیر وابسته و برخی از متغیرهای مستقل بر اساس طیف لیکرت
موردسنجش قرارگرفتهاند .به منظور تحلیل اولیه دادهها از نرمافزار  Spss22استفاده شد؛ به منظور
استخراج تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل از آزمون معادالت ساختاری با نرمافزار  Amos22کمک
گرفته شد .جامعه آماری در این پژوهش دانشجویان دختر دانشگاه والیت ایرانشهر بودهاند و حجم
نمونه بر اساس فرمول کوکران  722نفر تعیین شد .نمونهگیری در تحقیق حاضر بر اساس نمونهگیری
طبقهبندی انجام گرفت .در نمونهگیری طبقهبندی ،جامعه به گروهها و یا طبقات مجزا تقسیم میشود
و با استفاده از روش تصادفی از هر طبقه نمونهها انتخاب میشوند .به منظور سنجش روایی یا اعتبار
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ابزار تحقیق ،از اعتبار صوری استفاده شد .در این زمینه پرسشنامه به صاحبنظران داده شد تا نظرات
خود را در مورد سؤاالت مطرح نمایند و پس از دریافت نظر آنها نسبت به اصالح سؤاالت و گویهها
اقدام گردید سپس پرسشنامه موردنظر در یک نمونه  30نفری تکمیل شد و گویههای که نامفهوم و
برای پاسخگویا ن ابهام داشت در متن نهایی پرسشنامه حذف گردیدند .و به منظور سنجش پایایی
پرسشنامه برای تعیین قدرت تبیینکنندگی گویهها از الفای کرونباخ استفادهشده است و همه
شاخصها از آلفای باالی برخوردار هستند (جدول  .)1برای سنجش متغیر کلیشههای جنسیتی از
گویه های ساروخانی و رفعت جاه 1343 ،استفاده شده است .تعاریف عملیاتی سایر متغیرها در جدول
( )7آمده است.
جدول : 8نتایج روایی شاخصهای متغیرها
شاخص

تعداد گویه

ضریب پایایی (آلفا)

ردیف
1

کلیشههای جنسیتی

31

0/402

7

دینداری

4

0/004

3

رسانههای اجتماعی جدید

8

0/077

8

رضایت از خود و اطرافیان

2

0/084

ضویت در انجمنها

3

0/040

جدول  :5متغیرهای پژوهش به تفکیک ابعاد و گویه ها
متغیرها

کلیشههای

شاخص و مفهوم
(ابعاد)

کلیشههای شغلی

جنسیتی

کلیشههای زبانی

گویه ها
شرکت زنان در فعالیتهای خارج از خانه باعث تضعیف نهاد خانواده و تربیت فرزندان
میشود ،زنان نمیتوانند قاضی شوند چون احساسی تراز مردان هستند ،کار طبیعی زنان
خانهداری و بچهداری و کار طبیعی مردان تأمین مخارج زندگی است ،مردان هم وظیفه
دارند بخشی از امور خانه و تربیت فرزندان را بر عهده گیرند ،بهتر است زنان بهجای
فعالیت اجتماعی زمینه را برای مشارکت فعالتر مردان در جامعه مهیا سازند ،کار زنان
در بیرون از خانه ،زنان و جامعه را در مخاطره اخالقی قرار میدهد ،حتی اگر مردان
هزینه و مخارج زنان را تأمین کنند استقالل مادی برای زن الزم است ،زنان کمتر از
مردان توانایی مدیریت و تصمیمگیریهای مهم و حساس را دارند ،در شرایط استخدامی
برابر ،حق تقدم با مردان است ،بسیاری از مشاغل را زنان در جامعه به همان خوبی مردان
انجام میدهند ،هیج جا نباید زنان را رئیس و باالدست مردان قرار داد و زنان نمیتوانند
مشاغل مهم سیاسی را بر عهده گیرند
مرد سایه سر زنش است ،حرف مرد یکی است ،زن تا نزاید دلبر است چون زاید مادر
است و در خانه حرف آخر را مرد باید بزند
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کلیشههای تحصیلی

هوش پسران بیشتر از هوش دختران است ،رشتههای مهندسی ،فنی و حرفهای با طبیعت
زنان ناسازگار است ،بعضیها معتقدند توانایی کار فکری زنان کمتر از مردان است .نظر
شما چیست؟ ،رشتههایی چون ادبیات ،زبان و علوم انسانی با روحیه و توانایی زنان
سازگاری بیشتری دارد ،بهتر است زنان رشتههایی را انتخاب کنند که در خانهداری و
تربیت کودک به آنها کمک کند ،بعضیها معتقدند زنان میتوانند در رشتههایی چون
ریاضیات ،فلسفه موفق باشند .شما چطور؟ و تحصیالت دانشگاهی برای دختران حیاتیتر
است تا پسران

کلیشههای خانوادگی

در امور خانواده برابری زن و مرد خوب است اما همیشه حرف آخر را مرد باید بزند ،بعضی
از کارهای خانه مثل لباس شستن و جارو کردن از شأن مرد میکاهد ،رابطه داشتن با
جنس مخالف پیش از ازدواج برای زنان بسیار زشتتر از مردان است ،مردان دارای عقل
بیشتر و زنان دارای احساس بیشتری هستند ،حق طالق باید با مرد باشد چون زنان
احساسیتر هستند ،کدبانو و خانهدار بودن درست به اندازه شاغل بودن ارضا کننده است
و رعایت اصول اخالقی برای زنان مهمتر از مردان است

حضور در مجالس
مذهبی

اعتقاد به شرکت در مجالس مذهبی ندارم

انجام نذروات مذهبی

امروزه اعتقادی به نذر دادن و قربانی کردن ندارم

اعتقاد به آخرت

قطعاً آخرتی برای حسابرسی همگان وجود دارد

دینداری
روزه ماه رمضان

اگر مشکل پزشکی نداشته باشم و مسافر نباشم روزههای ماه رمضان را میگیرم

حضور در اماکن
مذهبی

اعتماد زیادی برای رفتن به امکان مذهبی ندارم

پایبندی نسبت به نماز

استفاده از
رسانههای
اجتماعی جدید

در هر شرایطی سعی میکنم نماز بخوانم

موبایل

مالکیت شخصی موبایل

ماهواره

دسترسی به ماهواره

اینترنت

میزان استفاده از اینترنت

فضای مجازی

عضویت در شبکههای اجتماعی مجازی

رضایت فرد از

رضایت مالی

از وضعیت مالیام رضایت دارم

خود و اطرافیان

رضایت از اقوام

از اقوام و فامیل رضایت چندانی ندارم
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رضایت از خانه
رضایت از دوستان
رضایت کلی
گروههای ورزشی
عضویت در
انجمنها

از وضعیت فعلی خانوادگیام رضایت دارم
از دوستانم رضایت کاملی ندارم
از وضعیت کلی زندگیام رضایت کاملی ندارم
تا چه حد در گروههای ورزشی عضویت و فعالیت دارید؟

دانشگاهی

تا چه میزان در انجمنهای دانشگاه عضویت دارید؟

مردم نهاد

تا چه حد در نهادهای غیر دولتی ( )NGOعضویت دارید؟

یافتهها:
در ادامه یافته در قالب دو بخش یافتههای توصیفی و استنباطی ارائهشده است:
یافتههای توصیفی
همانطور که در جدول زیر آورده شده است .چهار ویژگی وضعیت تأهل و میزان تحصیالت و سن و
محل تولد مدنظر است .در وضعیت تأهل فراوانی افراد مجرد  710نفر معادل  24/8درصد است و
فراوانی متأهلین  42نفر معادل  73/4درصد است .همچنین در میزان تحصیالت تعداد مقطع
کارشناسی در نمونه موردنظر  724نفر معادل  03/1درصد ،ارشد  2نفر معادل  4/0درصد است .به
لحاظ سن ،اکثریت در گروه سنی بین  14تا  71سال قرار داشتهاند .از لحاظ محل تولد اکثریت یعنی
 23/24درصد در شهر بودهاند.
جدول  :3ویژگیهای توصیفی نمونه
متغیر
وضعیت تأهل
تحصیالت

سن

محل تولد

طبقات

فراوانی

درصد

مجرد
متأهل
کارشناسی
کارشناسی ارشد
 14تا  71سال
 77تا  72سال
 74تا  30سال
 31سال و باالتر

710
42
724
2
138
08
8
1

%24/8
%73/4
%03/1
%4/0
%22/2
%80/3
%1/2
%0/8

شهر

122

%22/84

روستا

02

%32/8

جدول زیر فراوانی پاسخگویان در مورد متغیر وابسته به همراه ابعاد آن را نشان میدهد .همانگونه
که در این جدول مشاهده میشود میزان مقاومت در مقابل کلیشههای جنسیتی در بین دانشجویان
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دختر در سطح پایین و متوسطی قرار دارد ،بهطوریکه اکثریت پاسخگویان یعنی  48درصد پاسخگویان
مقاومت پایین یا متوسطی در مقابل کلیشههای جنسیتی از خود نشان دادهاند .به تفکیک ابعاد هم
میتوان گفت که در همه ابعاد این پاسخگویان مقاومت متوسطی از خود نشان دادهاند و بیشترین
فراوانی در بعد کلیشههای زبانی بوده است که پاسخگویان  17درصد در سطح باالیی قرار داشتهاند و
مقاومت باالتری نسبت به کلیشههای جنسیتی داشتهاند.
جدول  :0توصیف متغیر وابسته به همراه ابعاد آن
متغیرهای وابسته

کم

زیاد

متوسط

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

کل

70

17/2

108

48/0

4

3/2

کلیشههای شغلی

37

17/2

710

42/0

8

1/4

کلیشههای زبانی

24

71/0

148

44/2

38

17/3

کلیشههای تحصیلی

30

18/4

777

48/1

3

1/1

کلیشههای خانوادگی

27

74/4

120

43/4

10

2/4

یافتههای استنباطی
در این بخش فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار میگیرند .تکنیکهای بکار گرفتهشده بر اساس سطح
سنجش متغیرها انتخابشده است .در اینجا عالوه بر تکنیکهای معمول ،برای آزمون مدل از Amos
هم استفاده شده است .قبل از اینکه متغیرها وارد مدل معادالت ساختاری شوند ،باید از روابط معناداری
بین متغیرها اطمینان پیدا کرد .بر این اساس در جدول ذیل این روابط مورد بررسی قرار گرفتهاند.
جدول ( )2همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته را نشان میدهد .چنانکه مالحظه میشود،
همبستگی متغیرهای میزان دینداری ،رضایت فرد از خود و اطرافیان ،عضویت در گروهها و سمنها با
مقاومت در برابر کلیشههای جنسیتی دانشجویان دختر معنادار میباشد و فقط بین متغیر استفاده از
رسانههای اجتماعی جدید با کلیشههای جنسیتی همبستگی معناداری وجود ندارد .بین همه
متغیرهای مستقل هم همبستگی معناداری وجود دارد.
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جدول  :2ارتباط بین متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته
میزان

رضایت فرد از

دینداری

خود و از اطرافیان

1

**0/070

میزان دینداری

عضویتها

رسانههای

مقاومت در برابر

درگروها و

اجتماعی

کلیشههای

سمنها

جدید

جنسیتی

**0/470

**0/232

**-0/223

**

**

**

رضایت فرد از
خود و از

**

0/070

1

0/424

-0/274

0/272

اطرافیان
عضویتها در
گروهها و

**0/282

**0/230

**0/272

1

**0/274

سمنها
رسانههای
اجتماعی جدید
کلیشههای
جنسیتی

**0/232

**0/272

**0/448

1

0/114

**0/223

**0/274

**0/771

0/114

1

<p< 0/00p

0/000

***

**

بررسی روابط اندازهگیری و ساختاری مدل
در تحقیق حاضر به منظور بررسی و شناخت هر چه بهتر روابط اندازهگیری (مدل عامل تأییدی) و
ساختاری (مدلهای مسیر) از مدل معادله ساختاری استفادهشده است .چنانکه در جدول ( )4مالحظه
میشود ،نتایج مربوط به روابط اندازهگیری نشان میدهد که از بین چهار متغیر پژوهش ،متغیر رضایت
فرد از خود و اطرافیان با بتای  -0/481بیشترین تأثیر را بر مقاومت در برابر کلیشههای جنسیتی را
دارد .همچنین متغیر میزان دینداری هم تأثیر زیادی بر مقاومت در برابر کلیشههای جنسیتی دارد.
چنانچه که مشاهده شد در بررسی همبستگی بین دو متغیر رسانههای اجتماعی جدید و مقاومت در
برابر کلیشههای جنسیتی رابطه معناداری وجود نداشت ،اما در این مدل این تأثیر معنادار بود و در
سطح  0/02این تأثیر معنادار میباشد.
جدول  : 6ضرایب رگرسیونی استاندارد مسیرهای مدل تحقیق
p

β

متغیرها

***

-0/270

میزان دینداری

مقاومت در برابر کلیشههای جنسیتی

0/088

0/082

رسانههای جدید

مقاومت در برابر کلیشههای جنسیتی

***

-/004

عضویت در انجمنها

***

-0/481

رضایت فرد از خود و اطرافیان

مقاومت در برابر کلیشههای جنسیتی
مقاومت در برابر کلیشههای جنسیتی
***

p< 0/001
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متغیرهای ذکر شده در جدول باال در نرم آموس بهصورت مدل آورده شدهاند .نرم افزار اموس از
این امکان برخوردار است که تأثیر همزمان همه متغیرها را با هم و بهصورت یک مدل مورد سنجش
و آزمون قرار دهد .از سوی دیگر نتایج درباره روابط ساختاری میان متغیرهای پژوهش در شکل ()7
نشان میدهد که این متغیرها تاثیرمعناداری بر متغیر وابسته یعنی مقاومت در برابر کلیشههای
جنسیتی دارند.

شکل  :5نتایج آزمون مدل مفهومی پژوهش همراه با ضرایب

بنا به مدلسازی معادالت ساختاری پرسش این است که آیا دادههای تجربی گردآوریشده از
مدل نظری حمایت میکنند یا خیر .برای همین در این روش ،تعدادی شاخص بهعنوان شاخص برازش
معرفی میشوند که نشاندهنده میزان همخوانی مدل نظری و دادههای تجربی هستند( .آلبرایت،
 ،1303ابارشی و حسینی .)1301 ،برای بررسی برازش مدل از عمومیترین شاخصها از جمله شاخص
نیکویی برازش ( ،)GFIشاخص نیکویی برازش تعدیل یافته ( ،)AGFIشاخص برازش بنتلر-بونت ()NFI
شاخص توکر-لویس ) ،(ILIشاخص برازش تطبیقی ( ،)CFIشاخص برازش نسبی ( ،)RFIشاخص
برازش افزایشی ( )IFIو همچنین ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ( )RMSEAاستفاده شده است.
همانگونه که مشاهده میشود همه این شاخصها در سطح باالیی قرار دارند .بر این اساس میتوان
نتیجه گرفت که مدل نظری تدوینشده با استفاده از دادههای گردآوری شده تأیید میشود و به عبارت
دیگر این مدل ،دادهها را بهخوبی برازش میکند.
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جدول  :0شاخصهای اصلی برازش مدل
RMSEA

CFI

ILI

IFI

RFI

NFI

AGFI

GFI

0/04

0/01

0/03

0/47

0/07

0/42

0/07

0/00

بحث و نتیجهگیری
یافتهها ی این پژوهش همانند بسیاری از پژوهشهای دیگر ،شروع بازتعریف هویتی در دختران و
مقاومت در برابر کلیشههای جنسیتی را تأیید میکند ،هر چند با توجه به یافتههای پژوهش که فقط
سه درصد مقاومت زیادی در برابر این کلیشههای جنسیتی از خود نشان دادهاند ،میتوان گفت که
سرعت این تغییرات خیلی کند است .سرعت تغییرات در جوامع مختلف متفاوت است ،زیرا بستر جامعه
و خصوصیات کلی جامعه تسهیل گر یا تسریعکننده سرعت این تغییرات هستند .در جوامع سنتی و
کمتر توسعهیافته اگر برخی از این تغییرات با سرعت زیاد انجام شود ،واکنشهای زیادی را به دنبال
خواهد داشت و ساختارهای مقاوم و غیرقایل تغییر و پرنفوذ و قدرتمند سعی میکنند که روند تغییرات
را از ریل خارج کرده و موانع غیرقابل تغییری در مقابل این تغییرات به وجود میآورند .اگر این تغییرات
با سرعت کند و در جهت مسیر حرکت و نه مقابل مسیرها شکل گیرند ،واکنشهای منفی چندانی را
در پی نخواهند داشت و این تغییرات زیرپوستی و کند جامعه را به سمت این تغییرات هدایت میکند.
احساس میشود که مقاومت در برابر کلیشهها و طرحواره ها از همچنین وضعیتی برخوردار هست و با
توجه به وجود ساختارها و نهادهای قدرتمند همچون دین و باورهای فرهنگی سرعت کند این تغییرات
قابل پیشبینی است .بر اساس پایین بودن میزان مقاومت در برابر کلیشههای جنسیتی میتوان گفت
که در جوامع سنتی و با رویکرد مردساالرانه و ساختارهای سنتی مقاومت در برابر این طرحواره ها و
کلیشههای با سرعت کند اتفاق میافتاد و این موضوع هم دور از انتظار نیست .جامعه مورد مطالعه
این پژوهش با دارا بودن این ویژگیها در سالهای اخیر با رشد و گسترش ورود دانشجویان دختر به
دانشگاهها ،بازتر شدن فضاهای اجتماعی برای دختران و افزایش ارتباطات و تعامالت حرکت در مسیر
بازتعریف و بازاندیشی هویتی و بهتبع آن مقاومت در برابر کلیشههای جنسیتی را شروع کرده است.
نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای ساروخانی ،رفعت جاه ( )1343و بوستانی ( )1300همراستا
است و با نتایج تحقیقات ایگلی و همکاران ( )7010تفاوت دارد؛ زیرا نتایج این مطالعه نشان میدهد،
کلیشههای جنسیتی به سمت مردان سوق پیدا کردهاند و کلیشههای مثبت بیشتری در مورد زنان در
این جامعه وجود داشته است و مقاومت در برابر کلیشههای جنسیتی در بین زنان در سطح باالیی قرار
داشته است .نتایج همبستگی متغیرها و نتایج مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد که بین مقاومت
در برابر کلیشهها ی جنیستی و چهار متغیر میزان دینداری ،میزان رضایت فرد از خود و اطرافیانش،
میزان استفاده از رسانههای اجتماعی جدید و میزان عضویت در انجمنها و سازمانهای مردم نهاد

فصلنامه علمی جامعه شناسی فرهنگ و هنر

دوره دوم ،شماره چهارم ،زمستان 97  9911

همبستگی معناداری وجود دارد و این چهار متغیر تأثیر معناداری بر مقاومت در برابر کلیشههای
جنسیتی یا پذیرش کلیشههای جنسیتی دارند .متغیر رضایت از خود تأثیر بیشتری را بر بازتعریف
هویت دختران دانشجو و به تبع آن مقاومت بیشتر در مقابل کلیشههای جنسیتی دارد .دخترانی که
در جامعه ،فرهنگ و خانواده سنتی و با محدودیت بزرگشده و رشد کردهاند فرصت رفتن به دانشگاه
و ادامه تحصیل در آن برای همه وجود ندارد .معدود دخترانی که به این فرصت دست پیدا میکنند؛
احساس خوب و رضایتمندی را نسبت به خود ،اطرافیان و اجتماع پیدا میکنند .این احساس رضایت
شرایط بازتعریف و بازاند یشی را برایشان مهیا کرده است .این نتیجه با یافته تحقیق ایمان و کیذقان
( )1341همخوانی دارد.
متغیر دینداری ،دیگر متغیر مؤثر بر بازتعریف هویت دانشجویان دختر است .ارتباط بین این دو
متغیر عکس است .در جوامع سنتی گرایش به دینداری سنتی غالب است .خانوادهها دختران را تسلیم،
فرمانبر و مطیع اجتماعی میکنند که نه تنها فرصتی برای باز تعریف به آنها داده نمیشود؛ بلکه در
مقابل تغییر الگوهای سنتی به مقاومت و مقابله میپردازند .یافتههای این پژوهش با پژوهش بوستانی
( ،)1300دشتی خویدکی و حسینی ( )1308و ابوچدید ( ،)7002همسو است .یافتهها نشان داد که
بین میزان دینداری پاسخگویان و مقاومت در برابر کلیشههای جنسیتی همبستگی معناداری وجود
دارد و جهت این همبستگی منفی است .میزان دینداری پاسخگویان بهعنوان عاملی مؤثر در میزان
پذیرش کلیشههای جنسیتی شناخته میشود .بر این اساس میتوان به این نتیجه رسید که دینداری
و هویت دینی باالتر منجر به بازتولید کلیشههای جنسیتی میشوند و این متغیر مقاومت در برابر
کلیشهها و علی الخصوص کلیشههای جنسیتی را با موانع زیادی روبرو میکند .دادههای به دست آمده
ارتباط بین متغیر عضویت در گروهها و انجمنها را با مقاومت در برابر کلیشههای جنسیتی تأیید
میکند  .همچنین نتایج پژوهش در سطح همبستگی نشان داد که بین میزان استفاده از رسانههای
اجتماعی جدید و مقاومت در برابر کلیشههای جنسیتی همبستگی معناداری وجود ندارد و به نظر
میرسد کمبود امکانات رسانههای جمعی و نبود زیرساختهای مناسب ارتباطی و رسانهای ،مثل
موبایلهای هوشمند ،اینترنت پرسرعت دلیلی بر این عدم رابطه میباشد؛ با توجه به این شرایط و مهیا
نبودن زیرساختهای مناسب ارتباطی و رسانهای ،پاسخگویان سطح پایینی از این رسانهها استفاده
میکنند و بهتبع آن میزان آگاهی رسانهای این گروه هم ارتقا پیدا نمیکند و کمتر در مقابل کلیشهها
و طرحواره ها از خود مقاومت نشان میدهند .هر چند در مدلسازی معادالت ساختاری ،رسانههای
جدید بر مقاومت در برابر کلیشههای جنسیتی تأثیر معناداری داشتهاند ،اما میزان تأثیر در سطح
پایینی بود.
استنباط نظری پژوهش این است که قرار گرفتن دختران در مسیر بازتعریف هویت ،نوید بخش
تحرک ،پویایی و رشد دخترانی است که به دلیل ساختارهای سنتی جامعهشان مورد بیتوجهی قرار
گرفتهاند .با این وجود نگرانیهایی به همراه دارد از یک طرف جامعهای که سنتی و مذهبی است تغییر

 98از مقاومت تا پذیرش کلیشههای جنسیتی در میان دختران بلوچ...

در دختران و زنان و تعدی از الگوهای سنتی را نمیپذیرد و گاهی نسبت به این تغییرات
عکسالعملهای غیر قابل پیش بینی از خود نشان میدهد ،از طرف دیگر شروع این تغییر در جامعهای
با ویژگیهایی که ذکر شد بدون الگو و چشمانداز تعریفشده بحرانهایی برای این قشر از جامعه به
همراه دارد که گاهی ممکن است جبران ناپذیر باشد .همچنین براساس نظریه گیدنز میتوان گفت
بازاندیشی زمانی صورت میگیرد که فرد سنت و عرف را به چالش بکشد ،که در این پژوهش با توجه
به سطح باالی دینداری پاسخگویان و میزان عضویت پایین این پاسخگویان در انجمنها و سازمانهای
مردم نهاد ،میتوان گفت که هنوز بخش زیادی از کنشها و رفتارهای افراد و پاسخگویان از ضمانت
عرف و سنت برخوردار است و با تکیهبر این دو منبع ،درصد زیادی از کنشهای خود را تنظیم میکنند.
همانگونه که گیدنز بیان داشته اس ت؛ هنوز بازاندیشی و بستر بازاندیشی در این جامعه شبه مدرن
کامالً مهیا و آماده نیست ،چراکه رسانههای اجتماعی و بهخصوص رسانههای اجتماعی جدید مثل
شبکههای اجتماعی بهمثابه نهاد تأثیرگذار در این جامعه نقش بازی نمیکند و بیشتر در پستوهای
جامعه زیست و قرار دارند .بر این اساس نقش پررنگی در تغییرات این جامعه نمیتوانند بازی کنند .از
سوی دیگر نهاد دین ،بهمثابه نهادی قدرتمند و ساختار ساز تولید و بازتولید میشود و در تعامالت و
کنشهای روزمره افراد نقش پررنگی دارد.
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From resistance to accepting gender stereotypes among Baloch
girls((Case study: students of Velayat UniversityIranshahr)
Saman Yousefvand1, Abdul Latif Karwani 2, Somayeh Reisi 3*

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.
Key words: Gender stereotypes, religiosity, social media, quasi-modern society,
Baluch girls
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