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  چكيده

مانند خانواده، ازدواج، و رابطة بين دو جنس، به ينگرش دانشجويان به مقوالت 
هاي آيندة آنها براي زندگي ارتقا بودن دانشجويان، فهم ما را از طرحدليل جوان

كننده ـ اجتماعي بسيار تعيينهاي فرهنگيگذاريدهد. امري كه در سياستمي
انان چه جواين پژوهش بر آن است تا به دنبال پاسخ به اين سواالت باشد: است. 

نگاهي به سن ازدواج دارند، معيارهاي مطلوب آنها براي ازدواج چگونه است، 
اند، يا همچنان بر وسو يافتهسمت برابري بين دو جنس سمتاين معيارها بهآيا

، نگاه دانشجويان به تقسيم شود ميمعيارهاي متفاوت ميان زنان و مردان تأكيد 
ن به قوانين مدني در حوزة خانواده و كار جنسيتي چگونه است، نگاه دانشجويا

هاي اجتماعي و فرهنگي زنان چگونه است؟ پاسخ به اين نيز اشتغال و فعاليت
دانشجويان با  يهاها و نگرشا توافق ارزشيها درك ما را از فاصله پرسش
ها در بخشد. بدون ترديد، اين نگرشهاي رسمي بهبود ميها و نگرش ارزش

توجه به جنسيت، طبقة اجتماعي، قوميت، شهر محل ميان دانشجويان با 
ها و تفسير  گونيتحصيل و... متفاوت است. تالش ما در اين مقاله فهم اين گونه

زاده، جواهري و هاست. در اين مقاله، با تكيه بر مطالعات سراجاين تفاوت
________________________________________________________ 
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شود با درك نگرش دانشجويان در حوزة ، تالش مي1394و  1382همكاران در 
اده، ازدواج و روابط بين دو جنس، تفسيري از تغييرات و نيز مقاومت در خانو

خواهانه ها و هنجارهاي برابريرسد، با نگرشنظر ميها حاصل شود. بهاين حوزه
عبارتي، شاهد تغيير هاي ديگر مواجهيم. بهها، و سنتي در زمينهدر برخي زمينه

هستيم. شايد بتوان گفت كه  هاي ديگرهايي و نيز مقاومت در حوزهدر حوزه
كنند، آنجاكه تغيير دانشجويان با نوعي خرد ابزاري به رابطة زن و مرد نگاه مي

را مخالف منافع خود  كه آن پذيرند و آنجابينند، آن را ميرا به نفع خود مي
مقوالت مرتبط با  مورد كنند. يعني ما دررا رد مي كنند، آنارزيابي مي

رو هستيم. روش ما در اين پژوهش زمان روبهو سازش هم جنسيت، با تغيير
هاي دانشجويان در دو مقطع ها و نگرشتحليل ثانويه با تكيه بر پژوهش ارزش

شود روندها و تغييرات ايجادشده در طي اين است. تالش مي 1394و  1382
 بازة زماني تحليل شود.

 خانواده.دانشجو، نگرش، زنان، جنسيت،  :واژگان كليدي

  
  مقدمه و بيان مسئله

نفري  ميليون 8/4رو هستيم، جمعيتي در ايران امروز با جمعيت دانشجويي بسيار بزرگي روبه
هزار نفري وابسته به وزارت علوم، فقط بخش كوچكي از آن را  650كه تعداد دانشجويان 

، ييدانشجو يواقعيت زندگگون است و رسد اين جمعيت بسيار گونهنظر ميدهد. بهتشكيل مي
روز بهها، تجربيات و انتظارات روزژگييپنداري اوضاع زندگي، جمعيتي با وفراتر از همگن

كند تا وقتي از تأثيرات آموزش ها كمك ميها و ناهمگنيگرفتن اين تفاوتدرنظر متفاوت است.
ي ناروا دست نزنيم، بلكه هاآيد، به تعميمميان ميهاي دانشجويان سخن بهدانشگاهي بر نگرش

هايي كه محل ز دانشگاهياند، و نهايي كه از آن برخاستههاي دانشجويان، محيطبه تفاوت
هاي ر دانشگاه بر نگرشيمند از تأثكنيم تا به فهمي زمينهو تالش تحصيل آنهاست توجه

  ابيم.ي دانشجويان دست
 دركه طوريم، بهيها مواجهانشگاههفتاد شمسي، ما با گسترش حضور دختران در د ةاز ده

 از هادانشگاه كنكور در دختران ايران، تاريخ در باراولين براي ،1380- 1379 تحصيلي سال
 را دولتي عاليآموزش مراكز و هادانشگاه شدگانپذيرفته از درصد 50,5 و افتادند پيش پسران
 وجود با همچنين،). 1380- 1381 عالي،آموزش ريزيبرنامه و پژوهش مؤسسة( دادند تشكيل
 طراحي نيز و درگرفت هادانشگاه در زنان رشدبهرو حضور با مخالفت يا موافقت در كه هاييبحث
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 هادانشگاه در مردان حضور افزايش براي كه جنسيتي، سازيمتعادل هايسياست اجراي و
 زنان ،1393- 1394 تحصيلي سال در كه دارند حكايت شدهمنتشر آمارهاي شد، اعمال

 تشكيل را دولتي عاليآموزش مراكز در تحصيلبه شاغل  دانشجويانِ كل از درصد 57 همچنان
   عاليآموزش مراكز و هادانشگاه در تحصيلبهشاغل زنان سهم گفت بايد اگرچه دهند،مي
- 1394 فناوري، و تحقيقات عالي،آموزش ملي گزارش(. است كمتر داريمعنا طوربه دولتيغير

توان گفت كه هاي منتشرشده دربارة ميزان جمعيت دانشجويان، مي. با مروري بر داده)1393
گذرد. پرسش اين هاي كشور ميحدود دو دهه از حضور نسبتاً مساوي زنان و مردان در دانشگاه

ها و باورهاي زنان و مردان دانشجو به است كه آيا اين حضور گسترده و برابر، تغييري در نگرش
هاي ما دختران و پسران را است؟ آيا فضاي دانشگاهوجود آوردههاي جنسيتي بهرخي مقولهب

ديگري آماده ميبه  ها و هنجارهاي برابرخواهانه و احترامبراي زندگي مشترك مبتني بر ارزش
هاي دانشجويان درباب برخي مفاهيم و مقوالت مرتبط با كند؟ هدف اين پژوهش فهم نگرش

-جنسيت و زنان است. ازآنجاكه در موارد گوناگوني، نگرش ما به يك مقوله، هدايت خانواده،

ميان دو  ةكنندة كنش ماست، فهم نگرش دانشجويان به مقوالتي مانند خانواده، ازدواج، و رابط
تر كند. روي دانشجويانِ جوان براي زندگي عميقهاي پيشِتواند درك ما را از طرحجنس، مي

اجتماعي اهميت زيادي دارد. تالش ما در اين ـهاي فرهنگيگذاريسياستموضوعي كه در 
زاده، جواهري و هاي پژوهش بسيار مهم سراجمطالعه نيز معطوف به اين است كه با تكيه بر داده

ها و رفتارهاي دانشجويان، به فهمي ، دربارة نگرش1394و  1382همكاران در دو مقطع زماني 
رات و يير حوزة خانواده، ازدواج و روابط ميان دو جنس دست يابيم و تغاز نگرش دانشجويان د

هاي مبنا، پرسشها را توصيف و تفسير كنيم. براينوجودآمده در اين حوزهبه يهامقاومت
  بندي كرد:گونه صورتتوان اينرو را ميمطالعة پيش

  نگاه دانشجويان به سن مناسب براي ازدواج چيست؟ .١
 هاي مطلوب دانشجويان براي ازدواج چيست؟ها و معيارمالك .٢

كند يا همچنان با سوي برابري ميان دو جنس حركت ميآيا جهت پيكان اين معيارها به .٣
 رو هستيم؟معيارهاي متفاوتي در ميان زنان و مردان روبه

 كار جنسيتي چگونه است؟نگاه دانشجويان به تقسيم .۴

فرهنگي زنان ـيهاي اجتماعاده، اشتغال و فعاليتخانو ةنگاه دانشجويان به قوانين مدني در حوز .۵
 چگونه است؟ 

هاي دانشجويان با ها و نگرشها ما را در فهم بهتر فاصله يا نزديكي ارزشپاسخ به اين پرسش
به  توجهها در ميان دانشجويان باشك، اين نگرشكند. بياري مييهاي رسمي ها و نگرشارزش
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هايي دارد. تالش ما در اين تحصيل و... تفاوتاجتماعي، قوميت، شهر، محل ةجنسيت، طبق
آنها برمبناي  شده و نيز تفسير تفاوت نگرشدانشجويان درباب مقوالت مطرح مقاله فهم نگرش
خواهانه و ازسوي ديگر و هاي برابريها و هنجاسو با نگرشكيرسد ازنظر ميجنسيت است. به
ديگر، شواهدي از تغييرات در برخي  عبارتم. بهيهاي سنتي مواجهبا نگرشها در برخي زمينه

هاي ديگر وجود دارد. شايد بتوان گفت كه هايي در برخي حوزهها و نيز مقاومتحوزه
نفع خود كه تغيير را بهكنند، درجاييزن و مرد نگاه مي ةابزاري به رابطدانشجويان با نوعي خرد 

  كنند، به رد آنها را مخالف منافع خود ارزيابي ميكه آن پذيرند و آنجابينند، آن را ميمي
تغيير  يپردازند. منظور اين است كه نگرش دانشجويان دربارة مقوالت مرتبط با جنسيت نوعمي

  دهد.زمان را نشان ميو سازش هم
  

  روش پژوهش
هـاي دانشـجويان دربـارة    ها و نگرشنتايج پژوهش ارزش ةروش ما در اين پژوهش تحليل ثانوي

اسـت. پيونـد موضـوع تحقيـق بـا       1394و  1382خانواده و مسائل زنـان در دو مقطـع زمـاني    
هـاي ثانويـه   اطالعات موجود را شايد بتوان تعريفي اوليه از تحليل ثانويـه دانسـت. تحليـل داده   

ت و اي متفاوت و جديد از تحليل اطالعـات آمـاري موجـود اسـ    روش خاصي نيست، بلكه شيوه
شـدة پيمايشـي، بـراي موضـوعي جـدا از      هاي گـردآوري عموماً تحليل ثانويه را استفاده از داده

نقـل از هـاكيم، تحليـل    است. بيكر، بهمنظور ديگري گردآوري شدهدانند كه بهموضوع اوليه مي
ـ   يـ گيـري  داند كه تفسير، نتيجـه مي ياهاي ثانويه را هر تحليل ثانويهداده ر ا شـناختي افـزون ب

هـاي  ويژه در بررسي دادههاي ثانويه، بهكند. تحليل دادهشناخت اوليه يا متفاوت با آن ايجاد مي
  ).307: 1377ك مطالعاتي بسيار ارزشمندي است (بيكر، يزماني و ارائة اطالعات طولي، تكن

ريزي فرهنگي و كل مطالعات و برنامهةسفارش ادار، به1382هاي پژوهش اول، در سال داده
-به 1394است و پژوهش دوم در سال اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گردآوري شده

 است. هر دو پژوهش، بامطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم انجام شده ةسفارش پژوهشكد
-اي دوگيري نيـز در هـر دو خوشـه   نمونه نفري سامان يافته و روش 1500اي استفاده از نمونه

پوشـش وزارت علـوم   دانشگاه تحت 57، 1382است. در سال بوده 1اسيپي به روش پيامرحله
دانشـگاه بـه    7هـا،  نسبت جمعيت دانشجوهاي تهران و شهرسـتان است كه از آن ميان و بهبوده

-دانشگاه تحت 86نيز  1394است. در سال افتهيها اختصاص دانشگاه به شهرستان 13تهران و 

________________________________________________________ 
1 PPS (Probability Proportionate to Size) 
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هـا، سـهم   نسبت جمعيت دانشجويي در تهـران و شهرسـتان  است كه بههپوشش وزارت علوم بود
مثابـة پـژوهش   است. اين دو پـژوهش بـه  دانشگاه بوده 15ها دانشگاه و سهم شهرستان 5تهران 

هـا، رفتارهـا و   واسطة آگـاهي از گـرايش  اند و بهطولي، مسائل مشتركي را هدف سؤال قرار داده
ندهاي يها و فرآآنها در طول زمان، به تحليل و ارزيابي جريانهاي دانشجويان و تغييرات آگاهي

زاده و كننـد (سـراج  ها و جامعه كمك ميفرهنگي، سياسي و اجتماعي موجود در سطح دانشگاه
هـاي دانشـجويان بـه    كه مسئلة اصلي مقالـة حاضـر، يعنـي نگـرش    ). ازآنجا8: 1382جواهري، 

خوبي مطرح و ارزيـابي شـده و امكـان    گفته بهپيشخانواده، زنان و جنسيت، در پژوهش طولي 
اسـت، و نيـز   ساله فـراهم كـرده  روندها و تغييرات ايجادشده را در طي بازة زماني دوازده ةمقايس
بر و پرهزينه است، تالش نگارنده اين است كـه بـا   هايي غالباً زمانكه انجام چنين پژوهشازآنجا

هـاي مطالعـة خـود    پرسش يهايي براپژوهش، به پاسخهاي اين دو كمك ارزيابي و تحليل داده
  دست يابد.

  
  مرور ادبيات 

شدن دانشگاهي، يعني مشاهدة تغييرات نگرشي دانشجو در طول دوران مطالعه درباب اجتماعي
رسد. او نشان داد ) در كالج بنينگتون مي1943( 1هاي نيوكامبتحصيلش، به پژوهش

شدن و كارانه بودند، در پايان تحصيالت، به نزديكمحافظههاي دانشجوياني كه داراي نگرش
هاي ليبرالي گرايش دارند. اين دانشجويان، در پايان تحصيالت، نيرومند نگرش ةحتي مطالب

هاي گرايان، بيكاران و حتي سنديكاها، كه دربارة آنها كليشهجنسهايي چون همدرباب اقليت
ج اين ينتا 2).2010و همكاران،  گلكردند (جامي هاي مطلوبي پيدامنفي وجود دارد، نظر

است. اين سال بعد، كامل شده 55سال و  25هاي ديگري، قدر مهم بوده كه با دادهمطالعه آن
هاي خود را در سالثبات نگرشي در ميان كساني است كه نگرش ةدهندمطالعات مكمل نشان

  ترتيب، امكان دارد ايناند. بهدهكسب كر هاي تحصيل در دانشگاههاي جواني و در سال
ابند، در اينجا دانشگاه، در تمام طول زندگي دانشيواسطة آموزش انتقال ميهايي كه بهارزش

  (همان). آموزان يا دانشجويان بازتاب پيدا كند

________________________________________________________ 
1 Newcomb  
2 Jugel 
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، به نقل از 1971( 1عضوگيري انتخابي ليپست ةويژه با فرضيپذيري دانشگاهي، بهجامعه
زير سؤال  )2010به نقل از جاگل و همكاران،  ،1975  ( 2) و فيدر2010همكاران، جاگل و 

تواند بين دانشجويان برمبناي هاي نگرشي، كه ميكند كه تفاوتاست. اين فرضيه تأكيد ميرفته
  است. درواقع، وجود داشتهباشد، پيش از ورود به دانشگاه نيز  تحصيل وجود داشتهمحل
گروهي قدرتمند از همان آغاز هاي بينعضوگيري انتخابي اين است كه تفاوت ةبيني فرضيپيش

كند كه نوعي بيني ميپذيري دانشگاهي پيشجامعه ةكه فرضيتحصيل وجود دارند. درحالي
وجود تر در طول دوران تحصيل بههاي بزرگهاي حداقلي در آغاز وجود دارند و تفاوتتفاوت

  آيند(همان).مي
) راه را براي 1992، به نقل از گيموند،  1989( 5و پالمر 4بگين 3ند،پژوهش گيمو

بخشي به گروهي يا پذيرش و مشروعيتدربارة تأثيرات آموزش بر مداراي بين ييها پژوهش
) 1992به نقل از گيموند،  1990هاي اجتماعي و فرهنگي باز كرد. گيموند و پالمر (نابرابري

است، اگرچه معناي اين دانشگاهي يك عامل تغيير بوده توانستند نشان دهند كه تحصيالت
ان علومي) نشان داد كه دانشجو1992است. گيموند (تحصيل نيز مربوط بوده تغيير به محل

آنها نسبت  6هاي فردياقتصادي بيشتر مستعد اين نگاه بودند كه بيكاري افراد را به ويژگي
يشتر به اين موضوع گرايش داشتند كه بيكاري را اجتماعي، بكه دانشجويان علومحاليدهند، در

چون اقتصاد، محيط خانوادگي و فرهنگي فرد، يا خود نظام سياسي نسبت  7به داليل بيروني
شناسي هستند كه بيشتر به بيرون و دهند. در طول دوران تحصيل، غالباً دانشجويان جامعه
  كنند.ت كمتر تغيير ميكمتر به درون گرايش دارند؛ درمقابل، دانشجويان مديري

اي قديمي بر تأثير عوامل هنجاري و عوامل درباب بردارهاي تأثير دانشگاهي، فرضيه
) اين تمايز را براي به1998به نقل از گيموند،  1955( 9و جرارد 8كند. دوچاطالعاتي تأكيد مي

پذيري اند. در موضوع خاص جامعهآوردن منابع مختلف تغيير نگرش پيشنهاد كردهحساب
ها و عوامل هنجاري با گروه هماالن يا تطبيق با دانشگاهي، عوامل اطالعاتي با محتواي كالس

________________________________________________________ 
1 Lipset 
2 Feather  
3 Guimond 
4 Bégin 
5 Palmer 
6 Person blam 
7 System blam 
8 Deuch 
9 Gerard 
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  اجتماعي مرتباً با هاي گروه هماالن رابطه دارند. در طول تحصيل، دانشجويان علومهنجار
ماعي و اجت هايي سروكار دارند كه تأكيد اصلي آنها بر اهميت اوضاعها، مفاهيم و گزارهنظريه

هايي است كه محيط اجتماعي، اقتصادي يا سياسي بر رفتارهاي انساني تحميل ميمحدوديت
دادن عامل مشكالت به فرد و سرزنش ها با كاهش گرايش به نسبتكند. اين نوع دانش و دانسته

اند تواو همراه است. درمقابل، تحصيل در تجارت يا امور اداري، كه بر كارآفريني تأكيد دارد، مي
). محتواي 237: 1998اين عقيده را تقويت كند كه فرد مسئول سرنوشت خود است (گيموند، 

اين شكل از تأثير عوامل اطالعاتي، از تأثيرات عوامل هنجاري مبرا نيست، بلكه خود تحت تأثير 
دهد كه با اينكه بيشتر ج اين پژوهش نشان مييبرخي هنجارهاي قضاوت اجتماعي است. نتا

مديريت  ةشناسي نسبت به دانشجويان رشتازگارند تا طغيانگر، دانشجويان جامعهافراد س
نوعي  ةشناسي فرضيرسد دانشجويان جامعهنظر ميهنجاري، به طغيانگرترند. در معناي پذيرشِ

  اند (همان).شدن دانشگاهي را اثبات كردهاجتماعي
بيشتري نسبت به دانشجويان ان تحصيل خود سازگاري ياگر دانشجويان مديريت در پا

شناسي در طول معناست كه سازگاري دانشجويان جامعهدهند، به اينشناسي نشان ميجامعه
شدن در مثابة تأثير اجتماعيتواند بهاست. اين موضوع ميدوسال اول تحصيل پايين آمده

و همكاران،  جاگل(گيرد ميويژه مردان را دربرشناسان و بهدانشگاه تعبير شود كه فقط جامعه
2010.(  

هاي دانشگاهي را بر نگرش اند ميزان تأثير آموزشپژوهشگران ديگري تالش كرده
اند كه افراد ها نشان دادههاي اجتماعي مطالعه كنند. برخي از اين پژوهشدانشجويان به گروه

ها بر اين پژوهش شمار آيند. تأكيدترين افراد جامعه بهتوانند باسوادداراي مدرك دانشگاهي مي
توان انتظار داشت كه افراد تحصيلاين است كه اگر گسترش دانش با تعصب مقابله كند، مي

نظام  ةواسطهاي اجتماعي داشته باشند. درواقع، بهتر مداراي بيشتري نسبت به ديگر گروهكرده
از تفكر را دروني اي شوند و شيوهمحور مواجه ميها و هنجارهاي مداراآموزشي، افراد با ارزش

نقل از گيموند، شود افراد بسياري از اشكال تعصب را دور بريزند (بهكنند كه منجر ميمي
1992 :76.(  

انتقال برخي  ةمهارتي محدود نيست، بلكه وظيف ةمعنا، دانشگاه صرفاً به انتقال سرمايدر اين
به 1).2007از شترد و همكاران، نقل هاي مسلط جامعه را نيز برعهده دارد (بههنجارها و ارزش

تر باشند و زمان بيشتري را در مدرسه بمانند، كمتر كردهترتيب، هرچقدر افراد تحصيلاين

________________________________________________________ 
1 Chatard 
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برابري، دگم، مذهبي و متعصب هستند (همان). اين نوع تأثيرات، كه اغلب اقتدارگرا، ضد
رسد كه اين نظر مي، بهحالشود. بااينشوند، در اغلب كشورها ديده ميتلقي مي» بخشرهايي«

مؤسسه ةهاي دانشگاهي وابسته است. درواقع، بايد گفت همبه نوع رشته يحد زياد مسئله تا
 يهادهند، بلكه برعكس، برخي از آنها ارزشهاي مشابهي را انتقال نميهاي آموزشي ارزش
  كنند.خاصي را منتقل مي

تنها كنند كه تحصيالت نها مطرح ميها، پژوهشگران اين فرض ردر برخي ديگر از پژوهش
هاي خود را تر تعصبتوانند بسيار آسانكرده ميبرد، بلكه افراد تحصيلتعصب را از بين نمي
، به نقل از 1984). ژاكمن و موها (77 :1992، ؛ به نقل از گيموند1973پنهان كنند (ژاكمن، 

دربارة ايدئولوژي مسلط، از اين فكر دفاع هاي بورديو و پاسرون )، با الهام از ايده1992گيموند، 
اينكه از تعصب رها شوند يا فرهنگ اخالقي واالتري كرده، فراتر از كنند كه افراد تحصيلمي

  كنند (همان).تر عمل ميكسب كنند، در دفاع از منافع خودشان پيچيده
ان تحصيل نداريم. دادن تغييرات دانشجويان در طول دورهايي براي نشاندر اين مقاله، داده

تواند با جزئيات نشان دهد شده در باال، نميهاي موجود، برخالف ادبيات طرح ديگر، دادهازسوي
طلبانه و تاهاي مساوها دربارة مسائل زنان و خانواده، نگرشك از رشتهيكه دانشجويان كدام

كنند كه در يد ميزاده و جواهري تأيهاي پژوهش سراجتري دارند. درمجموع، دادهغيرسنتي
به  يترهاي رياضي و فني هستند كه نگرش غيرسنتيبسياري از موارد اين دانشجويان رشته

واسطة رسد كه توضيح اين امر بهمي نظربا ديگر دانشجويان دارند. به مسائل درمقايسه
آن  مقاله حاضر نيست. آنچه نگارنده به ةشود كه در حوصلپذير ميمتغيرهاي ديگري امكان

براين، تالش ما هاي دانشجويان به مسائل زنان و خانواده است. عالوهمند است، فهم نگرشعالقه
اين دو پژوهش دست  ةسالدوازده ةشده در فاصلبر اين است كه به دركي از روند تغييرات حاصل

  يابيم.
  

  هاتجزيه و تحليل داده
  سن ازدواج و شكاف سني بين همسران

هاي تغيير رفتارهاي ازدواج است. در ايران، از زمانازدواج يكي از شاخصسن زنان در اولين 
معناي عني زردشتي و اسالم، ازدواج زودهنگام بهيهاي دور، عرف برخاسته از دو دين بزرگ، 

). 25: 2009ـ فوالدي، اند (لديهكردهبلوغ را براي پسران و دختران توصيه مي ازدواج در سن
در ايران زندگي  1860- 1851هاي سال ةكه در قرن نوزدهم و در فاصل پوالك، پزشك اتريشي

  باره برقرار كند، دراين يايراني روابط نزديك ةاش توانست با جامعدليل حرفهكرد و بهمي
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ا يازدهيدارند، دختران خود را در ده  يكه اوضاع اقتصادي نامناسب يهايخانواده«نويسد: مي
ا يهاي ثروتمند دختران خود را تا قبل از دوازده كه خانوادهدرحاليدهند، سالگي شوهر مي

). آخرين سرشماري انجام26: 2009ـ فوالدي، نقل از لديه(به» دهندسالگي شوهر نميسيزده
 7/19دهد كه سن متوسط زنان در اولين ازدواج نشان مي 1355شده پيش از انقالب، در سال 

هاي پس از انقالب افزايش يافتهتدريج در سالان ايراني بهسال است. سن متوسط ازدواج زن
تغيير مهمي در  ةدهندسال رسيده كه خود نشان 7/23، به 1385اي كه در سال گونهاست، به

  ). 30ايراني است (همان،  ةهاي پس از انقالب و تحوالت مهمي در ساختار خانوادطول سال
ت ازدواج و شكاف سني ميان همسران، دو قانون يسوي ديگر، در جوامع پدرساالر، عموماز

). در ايران، شكاف سني ميان همسران در اولين ازدواج، 33بنيادي زناشويي هستند (همان، 
هاي پس از انقالب، اين تدريج، در سالاست. بهسال بوده 4/4، 1355پيش از انقالب در سال 

سال تغيير كرده 8/2به  1385سال  كه درطوري، بهاستشكاف سني ميان همسران كمتر شده
  است.

زاده و همكاران، سن مناسب ازدواج براي مردان و زنان در ميان براساس پژوهش سراج
درصد از دانشجويان سن مناسب  9/82، 1382ان پاسخگو متفاوت است. در سال يدانشجو

مناسب ازدواج درصد سن  54دانستند. درمقابل، سال مي 25تا  21ازدواج براي دختر را بين 
درصد از  12,4حالي است كه صرفاً دانستند. اين درسال مي 30تا  26پسران را بين  يبرا

  ).98: 1382زاده و جواهري، دانستند (سراجدانشجويان اين سن را براي دختران مناسب مي
دهد كه اگرچه در ، نشان مي1394با  1382ها و رفتارهاي دانشجويان سال نگرش ةمقايس

سال را براي ازدواج دختران مناسب مي 20درصد از دانشجويان زير  13، فقط 1382 سال
است، درصد رسيده 9/25، ميزان دانشجوياني كه چنين باوري دارند به 1394دانستند، در سال 

رسد درصد زيادي از دانشجويان همچنان نظر ميدهد. بهدرصدي را نشان مي 13كه رشدي 
اي سني ةمعناي سن باالتر مرد در ازدواج هستند. فاصلزن و مرد به طرفدار اختالف سن ميان

است. بهتر هم شدهكه در بازة زماني اين دو پژوهش بررسي شده، در بين دانشجويان مطلوب
مطلوب  سن ةهاي دانشجويان به مقول، با تنوع بيشتري در نگرش1394رسد در سال نظر مي

تر سال براي دختران مطلوب 20هستيم. درواقع، ازسويي زير رو ازدواج براي دختر و پسر روبه
هايي از ان بخشيهاي سنتي در متعميق برخي ارزش ةدهنداست كه نشانارزيابي شده

شدن سن باالتر ازدواج براي دختران در ميان گروهترديگر، با مطلوب دانشجويان است. ازسوي
اند كه ازدواج درصد از پاسخگويان اظهار كرده 4/12هاي ديگري از دانشجويان مواجهيم. مثالً، 

، با 1382با سال سال براي دختران مطلوب است كه درمقايسه 30تا  26سني  ةدر فاصل
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دهد كه با هاي اين پژوهش نشان ميرو است. نگاهي به يافتهدرصد روبه 8افزايشي بيشتر از 
هاي پس سني اولين ازدواج، در دهه ةاصلرات گسترده در رفتارهاي مرتبط با سن و فيوجود تغي

سني ميان زن و  ةهاي متفاوتي دربارة سن مناسب ازدواج و فاصلاز انقالب، همچنان نگرش
اي مبتني بر بررسي طور كه ميشل بوزون در مطالعهشوهر برمبناي جنسيت وجود دارد. همان

 ةنفع مرد در رابطبهسني  سال نشان داد، مطلوبيت شكاف 25هاي فرانسوي در طول زوج
سنتي بيشتر به پايگاه  طورگيرد كه پايگاه زوجين بهزناشويي، از اين واقعيت ساده نشئت مي

 1).349: 1990اجتماعي مرد وابسته است تا پايگاه اجتماعي زن (بوزون، 
  

 هايها و نگرشهاي پيمايش ارزشان، براساس دادهي. سن مناسب  ازدواج  ازنظر دانشجو1جدول 
  1394و  1382دانشجويان، 

  
  طبقات

سن مناسب ازدواج براي
  دختر

  سن مناسب ازدواج
  براي پسر

1382 1394 1382  1394  
  6/3  3/1  9/25  0/13 سال20كمتر از

  3/32  4/42  2/61  9/82 سال 21-25
  4/58  0/54  4/12  8/3 سال30-26
  6/5  2/2  4/0  2/0  سال31 از شيب

  
 معيارهاي ازدواج

ترتيب تفاهم فكري و بر اين واقعيت داللت دارد كه ازنظر پاسخگويان به 1هاميانگين ةمقايس
 شماردر همسرگزيني به يتر) معيارهاي مهم7/3) و تحصيالت (8/3داري ()، دين6/4اخالقي (

) اهميت 8/2) و شهرت خانوادگي (7/2آيند. درمقابل، دو عامل ثروت و موقعيت مادي (مي
  ).90: 1395زاده و همكاران، راجكمتري دارند (س

دهد كه در برخي معيارها مانند ها نشان ميدربارة ارتباط معيارهاي ازدواج با جنسيت، داده
شود. اما تفاهم فكري و اخالقي، اختالف نگرشي ميان زنان و مردان پاسخگو مشاهده نمي

________________________________________________________ 
1 Bozon Michel  

معناي ارزيابي بسيار به 1معناي ارزيابي بسيار مثبت و نمرة به 5است. نمرة  5تا  1ها از دامنة تغيير ميانگين 1
 منفي است.
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 1382هاي سال است. اگر دادهت برخي ديگر از معيارها نزد مردان و زنان دانشجو متفاوت ياهم
  مقايسه كنيم، باز هم شاهد برخي تغييرات هستيم 1394هاي را با داده

  
  1394هاي دانشجويان، ها و نگرشهاي ارزشارهاي ازدواج براساس دادهي. مع2جدول

  
  معيار

 آماره ها ميزان اهـميت هر يك از معيارها %
 بسيار
  زياد

بسيا كم تاحدي زياد
  ر

  كم

  تعداد
  معتبر

  ميانگين
)5 -1(  

انحراف 
  معيار

  56/0  67/4  1280  - 5/0 4/3 2/25 9/70 تفاهم فكري .١
  67/0  67/4  1281 2/1 3/0 3 4/21 1/74 تفاهم اخالقي .٢
  1/1  82/3  1276 3/5 4/6 7/23 30 5/34 دينداري .٣
  86/0  72/3  1278 6/1 6/4 8/31 8/43 1/18 تحصيالت .٤
  87/0  45/3  1276 6/1 2/8 5/46 1/31 5/12  زيبايي .٥
عشق  .٦

  رمانتيك
9/14 2/30 4/24 9/13 6/6 1264  33/3  09/1  

شهرت  .٧
  خانوادگي

2/8 9/17 2/37 4/14 3/12 1273  85/2  2/1  

 97/0 72/2 39/147/474/20141277  ثروت .٨

  
داربودن درصد از زنان به دين 75، 1382داري در انتخاب همسر، در سال دربارة معيار دين
 67كه همين نسبت درميان مردان پاسخگو دادند، درحاليزياد اهميت مي همسر خود در حد
، شاهد نزديكي نگرش زنان و مردان پاسخگو و نيز كاهش اهميت اين 1394درصد بود. در سال 

درصد زنان اهميت  4/66كه در اين سال، معيار هم براي زنان و هم براي مردان هستيم. درحالي
درصد از مردان  4/62كنند، اين معيار براي ا زياد ارزيابي ميداري در انتخاب همسر ردين

  ).91است (همان، پاسخگو  نيز زياد بوده
بودن همسر است. اين معيار نيز در ميان زنان و مردان پاسخگو كردهمعيار ديگر، تحصيل
اند معيار تحصيالت در درصد زنان پاسخگو اعالم كرده 70، 1394متفاوت است. در سال 

درصد مردان اين معيار را داراي  9/52انتخاب همسر براي آنها اهميت زيادي دارد؛ درمقابل، 
هاي سال ها با دادهاين داده ة). با مقايس92اند (همان، ت زياد براي انتخاب همسر دانستهياهم

زاده و درصد براي مردان (سراج 3/64درصد اهميت زياد تحصيالت براي زنان و  1/77، 1382
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رسيم كه اگرچه اهميت اين معيار براي زن و مرد )، به اين نتيجه مي101: 1382جواهري، 
نتيجه كاهش هاي اين كاهش را شايد بتوان در عموميت تحصيالت و دركاهش يافته و ريشه

منزلة ارزشي متمايزكننده جست، نگرش مردان و زنان به اهميت اين معيار تفاوت اهميت آن به
كنند كه تحصيالت معيار درصد بيشتر از مردان فكر مي 17ي همچنان زنان است؛ يعنكرده

رسد اين معيار همچنان براي زنان اهميت نظر ميمهمي در انتخاب همسر است. بنابراين، به
  با پاسخگويان مرد دارد.اقتصادي و منزلت فرد درمقايسهـبيشتري در ارتقاي موقعيت اجتماعي

گرش مردان و زنان در آن معنادار است، اهميت زيبايي است. معيار ديگري كه تفاوت ن
درصد از مردان اين معيار در انتخاب همسر  9/64دهد كه براي نشان مي 1394هاي سال داده

كه اهميت اين معيار براي زنان )، درحالي93: 1395زاده و همكاران، اهميت زيادي دارد (سراج
دهد كه اين معيار در ، نشان مي1382با  1394ي سال هاداده ةدرصد است. مقايس 23پاسخگو 

است، اما همچنان شكاف هم براي زنان و هم مردان قدري بيشتر اهميت پيدا كرده 1394سال 
  نگرشي عميقي ميان زنان و مردان دربارة زيبايي وجود دارد (همان).

با زنان همچنان بهنظر نگارنده، اهميت زياد معيار زيبايي همسر براي مردان درمقايسهبه
هاي جسماني زنان تأكيد دارد و اين ها و هنجارهايي است كه بر ويژگيمعناي پايداري ارزش

تقارن معيار را با عدمپندارد. شايد بتوان اين اختالفها را براي مردان چندان مهم نميويژگي
تبيين برخي از شناسان نيز در هاي زنان و مردان توضيح داد كه برخي از جامعهسرمايه
 عبارتي، در مذاكرات مربوطكنند. بههاي رفتاري ميان زنان و مردان در ازدواج بيان مياختالف

نقل از شود (بهبه ازدواج، پايگاه اجتماعي و درآمد مردانه با جواني و زيبايي زنانه مبادله مي
توان زنان و مردان، ميهاي برابري در ميان افتن ارزشي). اما، با اهميت328: 1990بوزون، 

هاي شخصي افراد در انتخاب همسر، هم براي مرد و هم براي زن، يانتظار داشت كه ويژگ
  تر شود.ها در اين زمينه به يكديگر نزديكاهميت يابد و نگرش

دربارة معيار ثروت و شهرت در انتخاب همسر نيز ميان زنان و مردان دانشجو تفاوت نگرشي 
درصد مردان اين معيار را براي انتخاب همسر داراي  7/20درصد زنان و  2/31وجود دارد. 

درصد بيش از مردان به ميزان  11عبارتي، زنان دانشجو حدود اند. بهاهميت زياد دانسته
زاده و دهند (سراجبرخورداري همسر از امتيازات مادي (ثروت) و اجتماعي (شهرت) اولويت مي

دهد كه ، نشان مي1382هاي سال با داده 1394هاي سال داده ة). مقايس94: 1395همكاران، 
، 1382است. در سال هم براي زنان و هم براي مردان بيشتر شده 94اهميت اين معيار در سال 

درصد از مردان دانشجو اين معيار را براي انتخاب همسر داراي  2/9درصد از زنان و  3/13
). اهميت بيشتر اين معيار را 102: 1382واهري، زاده و جاند (سراجدانسته ياهميت زياد
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هاي اقتصادي چون هاي مادي، ناامني اقتصادي، گسترش بحرانترشدن ارزشتوان با پررنگ مي
 ةاقتصادي مردان در ساخت خانوادـركود تورمي در جامعه و نيز اهميت بيشتر پايگاه اجتماعي

  ايراني توصيف و تبيين كرد.  
  

  هاي مقابله با تأخير ازدواج شيوه
هاي موجود نشانكنيم، دادههاي مقابله با تأخير در ازدواج نگاه اگر به ارتباط جنسيت و شيوه

درصد زنان  7/59، 1394اختالف نگرش ميان زنان و مردان پاسخگو است. مثالً، در سال  ةدهند
 عبارتاند. بهداري ذكر كردهيشتنحل مقابله با تأخير در ازدواج را خودرصد مردان راه 5/48و 

هاي حلداري معتقدند، اما راهدرصد بيش از مردان به ضرورت رعايت خويشتن 11ديگر، زنان 
درصد از مردان  8/48درصد از زنان و  6/31ديگر ميان مردان مقبوليت بيشتري دارند. مثالً، 

كنند. ير در ازدواج تلقي ميحل مقبولي براي تأخمشترك را راه ازدواج شرعي بدون زندگي
حل درصد از مردان راه 7/18درصد از زنان و  2/11ازدواج موقت با نظارت خانواده، براي 

درصد از  7/14درصد از زنان و  1/5مقبولي است. ازدواج موقت با موافقت طرفين نيز براي 
بدون  شود. همچنين، دوستي با جنس مخالفحل مناسبي محسوب ميمردان پاسخگو راه
با جنس  يخانگي نيز در ميان مردان مقبوليت بيشتري دارد. درمقابل، دوستاطالع خانواده و هم

درصد) نسبت به مردان  3/28شتري در ميان دختران (يمخالف با اطالع خانواده پذيرش ب
  ).96: 1395زاده و همكاران، درصد) دارد (سراج 3/25(
دليل نبود موافقت عرف با آن و نيز پيامدهاي واج موقت، بههايي مانند ازدحلديگر، راه عبارتبه

شدهان دختران دانشجو نسبت به پسران كمتر پذيرفتهيهنجاري و حقوقي آن براي زنان، در م
هاي ارضاي نيازهاي جنسي است. بايد گفت درمجموع مردان نسبت به زنان به تنوع روش

انديشند كه از نظر فرهنگي و هايي ميبيشتر به راهتمايل بيشتري دارند. اما زنان در اين زمينه 
  ).96اجتماعي مشروع و مقبول باشد (همان، 

  
  تقسيم كار در خانه

اند. بسياري از آنها خواهان بهدرصد زيادي از زنان در كشورهاي غربي در بازار به كار مشغول
ت يخش مهمي از هوشان هستند كه از نظر خودشان بهاي شغليشدن فعاليتشناختهرسميت
هاي همسري و مادري نقش ةدهد. آنها اين مسئله را كه صرفاً دارندشان را تشكيل ميشخصي
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: 2000 1كنند (دوبار،هاي خانوادگي تقليل يابد رد ميشان فقط به نقششناخته شوند يا زندگي
خانگي را دارند. برعكس، هاي گيري از فعاليتمعنا نيست كه آنها امكان كنارهاينن امر بهي). ا93

دهد كه اكثر وظايف شده در بلژيك و ديگر كشورهاي پيرامون نشان ميتمام تحقيقات انجام
 2»روز دوگانه«كنند. اصطالح وقت كار ميكه تمامدهند، حتي زمانيخانگي را زنان انجام مي

كار درآمدي، در خانه به براي زنان به اين موضوع اشاره دارد كه زنان در طي روز و بعد از اتمام 
  ).17- 13: 1999 3لوگرو و لونوار،شوند (باوينانجام كار خانگي مشغول مي

دهد كه زن و مرد تا چه اندازه به رعايت اصل كار در زندگيِ خانوادگي نشان ميتقسيم ةشيو
و چه هاي خانگي باور دارند. اينكه چه اموري بيشتر مردانه انصاف و مساوات در قبول مسئوليت

شود، شود و نيز در چه اموري مشاركت طرفين ضروري دانسته مياموري بيشتر زنانه تلقي مي
  هاي فرهنگي دانشجويان  از طيف سنتي تا نوگراست.  دهندة ابعاد مختلفي از نگرشبازتاب

ها و مايش ارزشيپ يهان زن و مرد براساس دادهيخانه ب يم كارهايمناسب تقس ة. شيو3جدول
  1394ان، يدانشجو يهانگرش

  تعداد معتبر   درصد معتبر % طبقات
  هردو بيشتر زن بيشتر مرد

  1283  1/47 7/3 3/49  خريد مايحتاج منزل .١
  1284  9/26 8/72 2/0  پز غذاوپخت .٢
  1284  53 2/46 8/0  و نظافت خانه وشوي ظروفشست .٣
  1282  1/49 50 9/0  وشو و اتوكردن لباسشست .٤
  1281  8/56 5/41 6/1داري بچهنگه .٥
  1283  9/70 1/7 22  گيري دربارة بودجه و مخارجتصميم .٦
گيري دربارة دكوراسيون تصميم .٧

  منزل
5/0 41 6/58  1284  

رفت و آمد با  ةري درباريگميتصم .٨
 ل و دوستانيفام

9/56/55/88 1283 

  1283  5/19 2 5/78  تعمير لوازم منزل .٩
  1284  3/91 6/4 1/4 دارشدنگيري دربارة بچه.تصميم10

________________________________________________________ 
1 Dubar 
2 Double journée 
٣ Bawin-Legros et Lenoir   
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خانه ميان زن و مرد پرسيده شده يكارهاتقسيم  ةشيو ة، ديدگاه دانشجويان دربار3در جدول 
اند از: نظر وجود دارد عبارتدست مردان توافقضرورت انجام آن به ةاست. سه فعاليتي كه دربار

و بودجه  ةدربارگيري درصد) و تصميم49درصد)، خريد مايحتاج خانواده (78تعمير لوازم منزل (
وپز شامل پختشدهزنان در نظر گرفته  ةهايي كه بيشتر ويژدرصد). فعاليت22مخارج (

درصد) است. توجه به ارقام 41درصد) و نگهداري از بچه (46وشو و نظافت (درصد)، شست72(
دهد كه از ده ستون سوم، كه مبين ضرورت انجام كارها براي هردو جنس است، نشان مي

درصد از پاسخگويان و بيشتر، اين  50هفت مورد از آنها، ميان حدود  ةت مختلف، دربارفعالي
هاي موجود، موارد صورت مشاركتي انجام شوند. از بين گزينهتوافق وجود دارد كه بايد به

-ورفت ةگيري درباردرصد)، تصميم91دارشدن (بچه ةگيري درباراند از: تصميمپربسامدتر عبارت
- درصد) و تصميم70و مخارج ( بودجه ةگيري درباردرصد)، تصميم88ميل و دوستان (آمد با فا

گيري آغاز درصد) كه هر چهار مورد آنها با عبارت تصميم58گيري دربارة دكوراسيون منزل (
معنا باشد كه ازنظر پاسخگويان مطلوب است كه زن و اند. اين يافته ممكن است به اينشده

 ةوگو كنند، اما دايرفكري و گفتريزي امور مهم زندگي با يكديگر همرنامهريزي و بشوهر در پي
شود، بلكه به همكاري عملي مانند جويي به امور فكري محدود نمياين گرايش به برابري

و  وشودرصد) و شست 53ظروف و نظافت خانه ( وشويدرصد)، شست 56بچه ( نگهداري
 ة). مقايس97: 1395زاده و همكاران، كند (سراجپيدا مي درصد) نيز تعميم 49اتوكردن لباس (

دهد (سراجنيز تغييرات چنداني را به ما نشان نمي 1382هاي سال با داده 1394هاي سال داده
  ).105: 1382زاده و جواهري، 

خانگي كاري در انجام كار فكري و همنظر مردان و زنان دربارة رعايت هم ةمقايس
دهد كه در چهار مورد، ديدگاه هاي پژوهش نشان ميدهد. دادهرا نشان مي هاي مهمي واقعيت

معناداري متفاوت طور كه مسئول انجام كار خانگي است، به يپاسخگويان مرد و زن دربارة فرد
وشوي ظروف وشوي لباس، شستوپز، شستاست. پاسخگويان مرد بيش از پاسخگويان زن پخت

دانند. دربارة خريد مايحتاج زندگي و ها را فعاليتي زنانه مياز بچه يو تميزكردن خانه و نگهدار
دهد كه ها نشان مي). تفاوت پاسخ98تعمير لوازم منزل تفاوت چنداني وجود ندارد (همان، 

كار  ويژه دانشجويان مرد همچنان بر نابرابري تقسيمهاي جنسيتي دانشجويان بهنگرش
دانند. اگرچه هاي خانگي را بيشتر كاري زنانه ميليتجنسيتي در منزل استوار است و فعا

كار  تقسيم ةطلبانه در زمينهاي مساواتو با گرايشها اتفاق افتادهتغييرات مهمي در نگرش
زيادي وجود  ةكار خانگي فاصل رو هستيم، تا برابري نگاه و نگرش درباب تقسيمجنسيتي روبه

ابند، بيشتر بر ينفع خود ميقسيم كار خانگي نابرابر را بهرسد ازآنجاكه مردان تنظر ميدارد. به



 نگرش دانشجويان در باب خانواده، زنان و جنسيت

١٠٣ 
 

گيرانه ميان زن و مرد استوار كاري سخت هنجارهاي فرهنگ سنتي تأكيد دارند كه بر تقسيم
جنسيتي است.  كار است. بايد توجه داشت كه در اينجا سخن از نگرش دانشجويان به تقسيم

معناي تغيير رفتار ها دارند، هر تغيير نگرشي بهها نقش مهمي در تغيير رفتاراگرچه نگرش
خوبي نشان داده كه سنگيني الگوهاي شناس فرانسوي، بهنيست. مثالً، جان كلود كافمن، جامعه

  نظر كافمن، گرچه ار مؤثري ايجاد كند. بهيتواند اشكال مقاومت بسها ميوالدبودن و عادت
شدن برابر در مياي واقعي براي سهند، ارادهدههاي جواني كه امروزه زندگي تشكيل ميزوج

ها بيشتر است، در واقعيت با گذشته در ميان زوجكارهاي خانگي دارند، اين هدف كه درمقايسه
هايي از اعتقادات و عملكردها در جامعه مواجه ابد. دختران معموالً با بازنمايييكمتر تحقق مي

اندازد. دام ميها اغلب اوقات آنها را بهاين بازنماييكنند كه خود شوند و آنها را دروني ميمي
دارد (مثل ميعمل واش از پسران بهينظمي و... آنها را بسيار بمعناي تميزي و كثيفي، نظم و بي

ها، گردگيري و تميزكردن). بنابراين، نهايتاً ريخته، شستن ظرفهمهاي بهكردن لباسجمع
زود پابرجا  يها خيلنظر كافمن، عادتشود. بهتمام مي به ضرر دختران يكار چنين تقسيم

  بار كافي است تا پس از آن جهانِ زندگي روز پس از روز اعتبار گيرد و شوند و دو يا سه مي
ار يكنيم كه اينها طبيعي است. چيزها بسگيرند و سرانجام ما باور ميچنين چيزها شكل مياين

 كنند و زندگيها درقالب حامي امور روزمره عمل ميناگفته كنند؛ زيرادشوارتر از آن تغيير مي
  1).2003نقل از ماركه، بخشند (بهزناشويي و خانوادگي را شكل مي

  
  ارتباط زن و مرد خارج از چارچوب ازدواج

هايي ها  و نيز حضور گستردة زنان در جامعه زمينهحضور دانشجويان دختر و پسر در دانشگاه
است. اينكه دانشجويان مجاز اين قبيل ارتباط ميان دو جنس فراهم ساختهبراي تعامل و 

همينهايي است كه به آن معتقدند. بهارزش ةكنند، خود نشانها را چگونه تعريف ميتعامل
تا كنندگان در تحقيق خواسته شده زاده و همكاران نيز، از مشاركتدليل، در پژوهش سراج

هاي مختلف رابطه بين دو جنس خارج از روا يا ناروابودن شيوهنگرش خود را دربارة ميزان 
  چارچوب ازدواج بيان كنند.

  

________________________________________________________ 
١ Marquet 
 
 



 1395، زمستان 4 ةشمار ،دهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

١٠٤ 
 

مايش يهاي مختلف رابطه بين دو جنس خارج از چارچوب ازدواج  براساس پ. ارزيابي شيوه4جدول
  1394زاده و همكاران، سراج

  )1286(تعداد پاسخگويان: 

  ارتباط يهاوهيش

  تعداد % طبقات پاسخ
  معتبر

هميشه 
  غلط است

گاهي
غلط 
  است

بندرت
غلط 
  است

بستگي به 
موقعيت 

  دارد

اصالً غلط 
  نيست

دوستي زن و مرد  .١
  مجرد

5/29 9/215/8 1/29  11  1276  

رابطة جنسي براي مرد  .٢
  مجرد

2/68 6/102/5 3/10  8/5  1278  

رابطة جنسي براي    .٣
  زن مجرد

1/74 5/93/4 8 1/4  1280  

رابطة جنسي خارج از   .٤
  1280  3/0  8/1  8/0 4/2  7/94  ازدواج براي مرد متأهل

رابطة جنسي خارج از   .٥
  1280  3/0  1  1/1 2  6/95  ازدواج براي زن متأهل

  
جنسي خارج از ازدواج  ةدهد، ازنظر دانشجويان رابطهاي پژوهش نشان ميكه دادهطور همان

ن شكل از رابطه براي زنان يبودن اارزشبراي مردان و زنان متأهل قبيح است. هرچند ضد
درصد پاسخگويان معتقدند اين شكل از رابطه براي  7/94متأهل اندكي بيشتر از مردان است. 

ز رابطه اند كه اين شكل ادرصد اظهار كرده 6/95مردان متأهل هميشه غلط است. درمقابل، 
). اين درحالي است كه 99: 1395زاده و همكاران، براي زنان متأهل هميشه غلط است (سراج

شود. البته، درمقايسهاخالقي تلقي مي، چنين رفتاري بيشتر ضد1382هاي سال نسبت به داده
درصد  8/94كه طوريجنسي مرد و زن اختالف بيشتري دارد، به ةبه رابط ، نگرش1394با سال 
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درصد از  91دانند، و درمقابل، پاسخگويان اين رفتار را براي زن متأهل هميشه غلط مي
  1كنند.پاسخگويان اين رفتار را هميشه براي مردان غلط ارزيابي مي

اند. جنسي مردان و زنان مجرد مداراي بيشتري نشان داده ةمقابل، دانشجويان به رابطدر
رسد نظر ميدربارة زن و مرد دوگانگي بيشتري دارد، به اگرچه در اينجا نيز معيارهاي اخالقي

هم پيش به ةدهبه يك كه تلقي اخالقي دربارة رابطة جنسي زنان و مردان مجرد، نسبت
جنسي براي مرد مجرد  ةاند كه رابطدرصد دانشجويان اظهار كرده 2/68است. تر شدهنزديك

اي را براي زنان هميشه غلط ين رابطهدرصد چن 1/74كه درمقابل هميشه غلط است، درحالي
 1382با سال  1394هاي سال داده ة). مقايس99: 1395زاده و همكاران، اند (سراجكردهتلقي

جنسي براي زن و مرد  ة، دوگانگي معيارهاي اخالقي در رابط82دهد كه در سال نشان مي
جنسي براي مرد مجرد را  ةدرصد از پاسخگويان رابط 6/68است؛ يعني در اين سال، تر پررنگ

درصد پاسخگويان  7/80جنسي زنان مجرد در نگاه  ةكه رابطاند، درحاليهميشه غلط دانسته
  ).106: 1382زاده و جواهري، است (سراجهميشه غلط ارزيابي شده

جنسي هم براي زنان و هم مردان مجرد درنگاه دانشجويان پررنگ است،  ةاگرچه تابوي رابط
درصد از  5/29شود. فقط مرد مجرد ازنظر دانشجويان بيشتر پذيرفته ميدوستي زن و 

 1382هاي سال اند (همان). دادهدانشجويان دوستي زن و مرد مجرد را هميشه غلط تلقي كرده
 3/21كه فقط طوريمداراي بيشتر دانشجويان با دوستي زن و مرد است، به ةدهندنيز نشان

  اند (همان).مرد را هميشه غلط ارزيابي كرده درصد از پاسخگويان دوستي زن و
شده در كشورهاي غربي هاي انجامها با برخي پژوهشها و نگرشهاي ارزشداده ةمقايس

جنسي ميان زن و مرد پيش از ازدواج  ةحاكي از اين است كه در اكثر كشورهاي غربي رابط
درصد از  8دهد كه فقط مي نشان 1988شده در سال است؛ مثالً، پژوهش انجامشدهپذيرفته

 58پندارند و درمقابل جنسي زن و مرد پيش از ازدواج را هميشه غلط مي ةپاسخگويان رابط
هاي اخالقي كنند. اين درحالي است كه ارزشدرصد اين شكل از رابطه را اصالً غلط تلقي نمي

 16انان زير جنسي نوجو ةجنسي اشخاص متأهل با كساني غير از همسران خود، رابط ةرابط

________________________________________________________ 
 ايستارها در قبال روابط جنسي در بريتانيا دربارة 1988اي پژوهشي كه در سال هايد در نظر داشت كه دادهب١ 

را با كسي غير از همسر هل درصد از پاسخگويان رابطة جنسي شخص متأ 52هد كه دنشان مياست نيز انجام شده
درصد  81مجموع عني دري اند؛غلط دانسته درصد نيز اين شكل از رابطه را اكثراً 29اند و هميشه غلط دانسته خود

 .)186: 1389دنز، ي(گ اندغلط ارزيابي كرده ا اكثراًيپاسخگويان بريتانيايي اين شكل از رابطه را هميشه 
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دهد (گيدنز، داند و با آن مدارا نشان نميرا مجاز نمي جنسسال و رابطة جنسي بزرگساالن هم
1389 :186.(  

  
  عامليت زنان در ازدواج و طالق

رسد همچنان فرهنگ و نظر ميعامليت زنان در ازدواج و طالق يكي از مسائل مهم روز است. به
 6/25بيشتر مرد در خواستگاري از زن تأكيد دارد. فقط هاي مسلط ايراني بر عامليت ارزش

تفكيك جنسيت اند. اما، اگر بهدرصد از پاسخگويان خواستگاري زن از مرد را پذيرفتني دانسته
درصد) اين رفتار را  36درصد) نسبت به مردان ( 16پاسخگويان نگاهي بيندازيم، زنان كمتري (

  ).100- 101: 1395و همكاران،  زادهاند (سراجپذيرفتني ارزيابي كرده
درصد از  4/58است، دربارة حق طالق  زنان، كه در شروط ضمن عقد گنجانده شده

درصد از زنان و  2/74كنند. درواقع، اند كه از چنين شرطي حمايت ميپاسخگويان اظهار كرده
 بيان. بهعقد حق طالق براي زنان هستندبودن شرط ضمن درصد از مردان موافق قانوني 8/41

كار، موافق حفظ وضع درصد) محافظه 33ديگر، در اين زمينه مردان بسيار بيشتر از زنان (
  نفع مردان هستند.  بودن حق طالق بهطرفهموجود و يك

  
 1394هاي دانشجويان، ها و نگرشت زنان در امر ازدواج و طالق براساس پيمايش ارزشي. عامل5جدول 

  )1286(تعداد پاسخگويان: 
درصد   تعداد طبقات پاسخ هاسؤال

  معتبر
  
خواستگاري زن از  ةنظر شما دربار 

  ست؟ يمرد چ

 6/25  327 استقبولقابل
  9/46  598 در شرايط خاص موافقم

  6/27  350 ستيچ عنوان قابل قبول نيبه ه
  ـ  11 بدون پاسخ

. در ايران قانوني تصويب شده2
كه با شروط ضمن عقد به زنان 

دهد، شما از چنين طالق ميحق 
  كنيد؟ قانوني حمايت مي

  4/58 741 كنميت ميحما
  4/15  195 مخالف هستم

  2/26  333 دانمنمي
  ـ  17 بدون پاسخ
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  اشتغال زنان
ترين عوامل استقالل و مشاركت اقتصادي و اجتماعي زنان است. در اشتغال زنان يكي از مهم

- از مردم مخالف كاركردن زنان هستند، اما دشواري آنجا رخ ميمقام نظر، معموالً درصد كمي 

نگهداري از كودكان نيز مطرح مي ةويژه مسئلهاي خانگي زنان و بهنمايد كه موضوع مسئوليت
افته، مسئلة پيوند يشود. در جهان معاصر، يكي از مسائل مهم زنان، حتي در كشورهاي توسعه

اي، اي است. پيوند ميان زندگي خانوادگي و زندگي حرفههاي خانگي و كار حرفهميان مسئوليت
هاي ها در دههاند كه فمينيستكردن فرزندان و تقسيم وظايف خانوادگي، مسائلي بودهبزرگ

توافق  ةدهندهاي اخير در برخي كشورهاي غربي نشاناند. پژوهشگذشته بر آن انگشت نهاده
هاي زنان و ست؛ مثالً، پژوهشي در حوزة نگرشميان دو جنس بر سر بسياري از اين مسائل ا

درصد  58دهد كه هاي جنسيت و خانواده نشان ميمردان فرانسوي دربارة بسياري از مقوله
توانند درصد زنانِ پاسخگو معتقدند زنان در هر موقعيتي كه تمايل داشته باشند مي 62مردان و 

و ترجيح بر اين است كه يكي از دو والد از  كار كنند، اما زماني كه والدين فرزند كوچك دارند،
كنند كه اين مادر است كه بايد از درصد زنان فكر مي 65درصد مردان و  64فعاليتش بكاهد، 
  ).6: 2004 2و بيگو، 1كارش بكاهد (پيو

دهد هاي دانشجويان ايراني نشان ميها و نگرشدربارة ارزش 1394هاي پژوهش سال داده
دار كار كاركردن بيرون از منزل براي زنان بچه«اسخگويان با اين گزاره كه: درصد از پ 8/22كه 

درصد از پاسخگويان با اين گزاره  3/49اند. درمقابل، موافق و كامالً موافق» درستي نيست
درآمد زن نبايد از شوهرش : «ةدرصد با گزار 6/62مخالف و كامالً مخالف هستند. همچنين، 

نظر ). بنابراين، به104: 1395زاده و همكاران، اند (سراجامالً مخالفمخالف و ك» بيشتر باشد
رسد كه كار زنان در نگاه اكثر پاسخگويان، فارغ از موقعيت مادري آنان، اهميت يافته و مي

بودن بودن كار بيرون از خانه و زنانهكار برمبناي مردانه ميهاي پاسخگويان در زمينة تقسنگرش
  است. سؤال رفتهخانگي زير  كار
 

  
  

________________________________________________________ 
1 Piau  
 
2 Bigot 
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 1394ان، يدانشجو يهاها و نگرشمايش ارزشي. مجازبودن فعاليت اقتصادي زنان براساس پ6جدول 
  )1286(تعداد پاسخگويان: 

  
  هاسؤال

تعداد   درصد معتبر%
  معتبر

  ميانگين
)5 -1(  

انحراف 
كامالً  معيار

كامالً   مخالف  بينابين  موافق  موافق
  مخالف

بيرون از منزل. كاركردن 1
دار كار براي  زنان بچه
  درستي نيست.

3/7  5/15  28  3/31  18  1281  63/2  15/1  

. درآمد زن نبايد از2
  22/1  31/2  1277  9/31  7/30  2/18  6/12  6/6  شوهرش بيشتر باشد.

  
  فعاليت سياسي زنان 

است. از زمان زنان در دو قرن اخير بوده زنان يكي از مطالبات مهم جنبش سياسي مشاركت
اند تا اين مفهوم را فرانسه و پديداري مفهوم شهروندي، زنان و مردان بسياري كوشيده انقالب

ها و هاي اول قرن بيستم، سرشار از تالشبه زنان نيز تسري دهند. اواسط قرن نوزدهم و دهه
د. در كشور انهاي زنان و مرداني است كه براي دسترسي زنان به حقوق سياسي كوشيدهمبارزه

شدن قدرت حاكمان توسط قانون و ايجاد مجالسي ما نيز از زمان انقالب مشروطه و مشروط
كردن را به زنان شدن و انتخاباند تا حق انتخابانتخابي توسط مردان، زنان و مرداني كوشيده

 نيز گسترش دهند. اگرچه امروزه مشاركت سياسي زنان در نظر و سخن، در اكثر نقاط جهان،
، همچنان موانع بسياري بر سر راه اين مشاركت و چگونگي آن در جهان استپذيرفته شده

مجلس در  ةوجود دارد. البته، بايد پذيرفت كه اوضاع تا حدي بهبود يافته و تعداد زنان نمايند
درصد منتخبان در  3/15است، ولي آنها بيشتر از سال گذشته چهاربرابر شدهطول شصت

درصد وضع  1/21افته نيز با يدهند و كشورهاي توسعهتوسعه را تشكيل نمي كشورهاي درحال
  چندان بهتري ندارند.

: ةدرصد دانشجويان با گزار 7/47دهد، نشان مي 1394هاي پژوهش سال طور كه دادههمان
درصد با اين  1/19اند و درمقابل، كامالً موافق» زنان بيشتري بايد در عرصة سياست وارد شوند«
زاده و همكاران، اند (سراجباره نظر بينابين داشتهدرصد نيز در اين 2/34اند. زاره كامالً مخالفگ

 9/61، 1382دهد كه در سال نشان مي 1382هاي سال ها با دادهاين داده ة). مقايس1395
اند و سياست موافق و كامالً موافق بوده ةدرصد از پاسخگويان با ورود بيشتر زنان به عرص

بيش از  ةتعبيري، در فاصلاند. بهدرصد با اين گزاره مخالف و كامالً مخالف بوده 9/11درمقابل، 
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است. بنابراين، كارتر شدهدهه، نگرش پاسخگويان به حضور زنان در عرصة سياست محافظهيك
بار و براي هميشه حل شود. فهم اي نيست كه يكحقوق زنان مسئله ةتوان گفت مسئلمي
 ةچيدة جامعيپ يخي و اجتماعيسازوكارهاي تار ةجداگان ين موضوع درخور بررسيا ييچرا

رو ها و تناقضاتي روبهما در ميان پاسخگويان با تعدد نگاه و نگرش و نيز ابهام راني است.يا
تر به حقوق زنان و نيز برابري مثبت م؛ يعني ازسويي و در برخي مسائل شاهد رشد نگاهيهست
هاي سنتي گرد يا تداوم نگاههاي ديگر با عقبف زنان و مردان هستيم و در عرصهها و وظاينقش

  به اين موضوع مواجهيم.
       

 1394هاي دانشجويان، ها و نگرش. مشاركت زنان در امور سياسي براساس پيمايش ارزش7جدول
  )1286(تعداد پاسخگويان: 

  
زنان بيشتري بايد در 

عرصة سياست وارد 
  شوند.

   معتبر%درصد
كامالً موافق
  / موافق

كامالً بينابين
مخالف/ 
  مخالف

تعداد 
  معتبر

  ميانگين
)5 -1(  

انحراف 
  معيار

7/47 2/34 1/19 1276  37/3  10/1  
  

  قضاوت زنان
مردان و طرفداران حقوق زنان محل بحث ها پيش، ميان فقها، دولتموضوع قضاوت زنان، از سال

درصد از پاسخگويان  2/27دهد كه نشان مي 1394پژوهش سال هاي است. دادهو مناقشه بوده
درصد معتقدند كه  1/26كه توانند قاضي باشند، درحاليمعتقدند كه زنان همانند مردان مي

كنند كه زنان در درصد از پاسخگويان نيز فكر مي 7/46توانند قاضي باشند و زنان اصالً نمي
نيز تغيير  1382با سال  1394هاي سال داده ةمقايستوانند قاضي باشند. هاي خاصي ميحوزه

درصد هم بر موافقان و هم بر مخالفانِ قضاوت زنان  2دهد، بلكه حدود چنداني را نشان نمي
  است. افزوده شده
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ان، ساليدانشجو يهاها و نگرشمايش ارزشيزنان در قضاوت براساس پ يبودن تصد. موجه8جدول 
  1ها به درصد)(داده 1394و  1382 يها

  1394  1382 طبقات
  2/27  4/25 توانـند قاضي باشند.زنان همانند مردان مي1

  7/46  6/50 توانند قاضي باشندهاي خاصي مي. زنان در حوزه2
  1/26  0/24 توانند قـاضي باشند. زنان اصالً نمي3
  -   -  . بدون پاسخ4

    
دهد كه اختالف نگرش بين زنان و ها برمبناي جنسيت پاسخگويان نشان ميپاسخ ةمقايس

به مردان بيشتر طرفدار  كه زنان نسبتايگونهمردان دربارة قضاوت زنان معنادار است، به
هاي با گذشته، نگرشقضاوت زنان هستند. اين موضوع مبين اين است كه اگرچه درمقايسه

چنان نگرش بيشتري دربارة حقوق زنان در ميان مردان وجود دارد، هم ةطلبانتساوي
درصد بيشتر  20معنا كه مردان پاسخگو اينپاسخگويان مرد دربارة قضاوت زنان منفي است؛ به

  اند. از زنان با قضاوت زنان مخالف
  

ها و زنان به امر قضاوت در ميان زنان و مردان بر اساس پيمايش ارزش ي: موجه بودن تصد9جدول 
  1394هاي دانشجويان، سال نگرش

  
  گيرينتيجه

ها، مراكز آموزشي و بازار كار، زنان به دانشگاه ةبراي زنان، ورود گسترد يرأ دستيابي به حق
پذيرش برابري زنان در سياست در قانون اساسي برخي كشورها، حق دسترسي به وسايل پيش

والدين در هنگام بارداري و... در زندگي  يگيري از بارداري، داشتن اختيار بدن خود، مرخص
________________________________________________________ 

 نفر است. 1286 ،1394نفر و در سال  1522، 1382ل تعداد پاسخگويان در سا  ١

معناداري و شدت  پاسخ%طبقات جنس
 زنان مي رابطه

 قاضي توانند
  باشند

 طور مشروطبه
 قاضي توانندمي

  باشند

 توانندنمي
قاضي 
  باشند

  تعداد
  معتبر

  =  مقداركرامر22/0  650 8/16 1/51 2/32  زن
  610 4/36 8/41 8/21  مرد ***
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است (پيو و ر تغييرات اساسي ايجاد كردهونيم اخيقرنزنان و مردان بسياري از كشورها در يك
  ).11: 2004بيگو، 

- هاي پس از انقالب، شاهد تغييرات گستردهويژه در دههقرن اخير و بهكشور ما نيز، در يك

ها را اين تحول ترين مظاهراست. شايد يكي از اساسيفرهنگي زنان بودهـ اي در حيات اجتماعي
پاي پيامدهايش را در  وزش عمومي و عالي دانست، كه جايزنان به آم ةبتوان دسترسي گسترد

  وجو كرد.توان جستهاي زندگي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي زنان و مردان ميگر حوزهيد
تواند بر ديديم، دانشگاه از دو طريق مي يهاي غربكه با مرور تجربيات پژوهش طورهمان

طريق واسطة تأثير هنجاري و ديگري ازيكي به هاي دانشجويان تأثير بگذارد:ها و ارزشنگرش
تأثير اطالعاتي. البته، نبايد از نظر دور داشت كه نهاد دانشگاه نيز، همچون ديگر نهادهاي 

تر است؛ يعني هم از تحول جامعة بزرگ ةها و تغييرات جامعتأثير تحول اجتماعي، عميقاً تحت
هاي ها و نگرشذارد؛ بنابراين، فهم تغيير ارزشگپذيرد و هم بر آن اثر مييتر تأثير مبزرگ

ها و ايراني ناممكن است. برخي تغييرها در ارزش ةمند از جامعزمينه يدانشجويان بدون فهم
ايران  ةسالة اين دو پژوهش بايد در بستر تغيير جامعدوازده ةهاي دانشجويان را در فاصلنگرش

هاي بسياري ازلحاظ آزاديزماني، تغييرها و نوسان سال دنبال كرد. در اين بازةدر اين دوازده
، جاي 1382است. دولت اصالحات در سال وجود آمدهها بههاي سياسي و مدني در دانشگاه

به دولتي داد كه با بسياري از مفاهيم جديد ازجمله دموكراسي و آزادي 1384خود را در سال 
هاي سنتي در ت برخي هنجارها و ارزشهاي سياسي و مدني مخالف بود، بر بازگشت يا تقوي

ها و رفتارهاي اي را دربرابر ترويج ارزشهاي گستردهفشرد و مقاومتحوزة جنسيت پاي مي
مدرن در زمينة جنسيت سازمان داده بود. در چنين بستري، فضاي انجمني براي تأثيرات 

اي كه اگر در گونهبههاي مدرن تضعيف شد، ها و نگرشها و ترويج ارزشهنجاري در دانشگاه
ها را در توان اين تغييرات و ثباتم، مييگرايي مواجهبه سنت يا ثبات ها با بازگشتبرخي زمينه
  ز توضيح داد.ياين بستر ن

 1394و  1382هاي دانشجويان در دو مقطع ها و نگرشهاي پژوهش ارزشنگاهي به يافته
هاي مهم زندگي در نگاه بسياري از حوزه اجتماعي ميان دو جنس در ةدهد كه رابطنشان مي

هاي بيولوژيك است و  برمبناي تفاوت 1گونهاي  مكملويژه مردان دانشجو رابطهدانشجويان و به
مراتب است. اين نوع رابطه در بسياري از موارد نهايتاً به حفظ نوعي سلسلهدو جنس ايجاد شده

________________________________________________________ 
1 Complémentaire 
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دهد كه همچنان جنسيت بر نگرش نشان مي هاي هر دو پژوهشرساند. دادهمردانه ياري مي
  اي دارد.كنندهدانشجويان در زمينة خانواده و مسائل زنان تأثير تعيين

معنايي ديگر، در نگاه دانشجويان، سن مطلوب ازدواج  براي دختر و پسر متفاوت است؛ به
 ة، مقايسرسد. همچنيننظر ميسني ميان زوجين مطلوب به ةازنظر دانشجويان، وجود  فاصل

سني ميان همسران در  ةدهد كه فاصلنشان مي 1394و  1382هاي هاي دو پژوهش سالداده
توان ردپاي نظر نگارنده، مياست. بهتر نيز شدهسال ازنظر دانشجويان مطلوبطول اين دوازده

 هنگام وهاي اخير، يعني ترويج ازدواج زودتقويت سنت در زمينة جنسيت را در تبليغات سال
  هاي جنسيتي، بازيافت.نيز تقويت نقش

معناداري با  ةدر حوزة معيارهاي ازدواج، اگر از تفاهم فكري و اخالقي بگذريم كه رابط
جنسيت ندارد و در ميان تمام دانشجويان پاسخگو اهميت دارد، بايد گفت معيارهاي ديگر 

ردار است. اگرچه مطالعات انتخاب همسر در ميان زنان و مردان دانشجو از اهميت متفاوتي برخو
دهد، هاي مردان و زنان دربارة اين معيارها را گواهي ميشدن نگرششده نزديكانجام

ديگر،  عبارتتحصيالت، زيبايي، شهرت و ثروت براي زنان و مردان اهميت يكساني ندارند. به
هنوز هم زيبايي در انتخاب همسر براي مردان، نسبت به زنان، اهميت بسيار بيشتري دارد و 

  تر است.داري، تحصيالت و ثروت و شهرت براي زنان مهمدرمقابل، دين
تري درجهت گرايانههاي عملحلدر مسائلي چون مقابله با تأخير در ازدواج، مردان به راه

هاي مبتني بر احترام كه زنان غالباً بر روشباور دارند، درحالي خودشان پاسخ به نيازهاي جنسي
  به عرف و سنت تأكيد بيشتري دارند.

م كار خانگي هستيم، باز هم برخي يطلبانه دربارة تقسهاي مساواتاگرچه شاهد نگرش
كردن، در وشوي ظروف و تميزوشوي لباس، شستوپز، شستوظايف مهم خانه، مانند پخت

شوند. بايد توجه داشت كه احتماالً، هايي زنانه تلقي ميگرش مردان بيشتر از زنان فعاليتن
كار بيشتر برمبناي جنسيت  كنند، درعمل، تقسيمد مييهاي بسياري تأيطور كه پژوهشهمان

  ابد.يقوام و دوام مي
 ةفاصلشدن حق طالق براي زنان در شروط ضمن عقد، دربارة حقوق زنان، مثل گنجانده

درصد مردان  8/41زنان و  2/74عني يچشمگيري ميان نگرش زنان و مردان وجود دارد؛ 
بودن شرط ضمن عقد براي حق طالق زنان هستند. دربارة قضاوت زنان پاسخگو موافق قانوني

درصد مردان پاسخگو  4/36كه  طوريزيادي بين نگرش مردان و زنان مواجهيم؛ به ةنيز با فاصل
درصد زنان پاسخگو مخالف قضاوت زنان هستند. اگرچه در نگاه اكثر پاسخگويان،  8/16و 

درصد دانشجويان  60، همچنان بيش از اشتغال زنان فارغ از موقعيت مادري آنها اهميت دارد
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شكلي از يان بهتعبير ديگر، پاسخگومعتقدند كه نبايد درآمد زن از شوهرش بيشتر باشد. به
مردانه در روابط مالي زناشويي باور دارند و به نوعي پذيراي تفوق مردان در اين زمينه  ةسلط

درصد پاسخگويان با حضور بيشتر زنان در  7/47هستند. دربارة مشاركت سياسي زنان نيز 
، 1394و  1382نظرهاي پاسخگويان در دو برهة زماني  ةاند، اما  مقايسعرصة سياست موافق

  نفع كاهش حضور زنان در عرصة سياست است.تر بههاي سنتين تسلط نگرشيمب
اي بر جنسي بين زن و مرد، برخالف گذشته، كه معيارهاي اخالقي دوگانه ةدربارة رابط

 يهاي دانشجويان نوعي توافق اخالقرفتارهاي جنسي زنان و مردان سيطره داشت، در نگرش
  است.رد ظهور كردهدربارة رفتارهاي جنسي زن و م

توان گفت كه نگرش دانشجويان دربارة مسائل هاي ذكرشده، ميهاي پژوهشبا مرور يافته
رو ها با تغيير و در برخي ديگر با مقاومت روبهمرتبط با جنسيت، زنان و خانواده در برخي حوزه

پذيرند و بينند آن را مينفع خود ميكه تغيير را بهان آنجاينظر نگارنده، دانشجواست. بهشده
عني در مقوالت مرتبط يگذارند؛ را مخالف منافع خود ارزيابي كنند آن را كنار ميزماني كه آن 

عبارتي، فضاي هنجاري و آموزششود؛ بهزمان مشاهده ميبا جنسيت، نوعي تغيير و سازش هم
هاي مبتني بر ارزش هاي دانشگاهي در ايران براي مجهزكردن زنان و مردان درجهت زندگي

ها، ظرفيت الزم را ندارد، هرچند بايد گفت عني برابري در حقوق و مسئوليتيبرابرخواهانه، 
ها و هنجارهاي عدالتترويج ارزش ةهايي در زمينها، گرايشازسوي ديگر و در برخي زمينه

  است.جنسيتي به ظهور رسيده ةخواهان
  

  منابع
  ، ترجمة هوشنگ نايبي، تهران: روش.تحقيقات اجتماعي نحوة انجام) 1377بيكر، ترز. ال (

منتشر شده  ها و رفتار دانشجويان، گزارش ) نگرش1382زاده، سيدحسين و فاطمه جواهري (سراج
هاي دولتي تحت پوشش وزارت هاي دانشجويان دانشگاهها، رفتار و آگاهينگرش يطرح پيمايش

ريزي فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و كل مطالعات و برنامهةتهران: ادار علوم.
  فناوري. 

 ةها و رفتار دانشجويان، مرحل) نگرش1395زاده، سيدحسين، فاطمه جواهري و ايرج فيضي (سراج
، هاي دولتي تحت پوشش وزارت علومها و رفتار دانشجويان دانشگاهدوم پيمايش طولي نگرش

مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و  ةتحقيقات و فناوري، تهران: پژوهشكد
  فناوري. 

  



 1395، زمستان 4 ةشمار ،دهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

١١٤ 
 

  ، ترجمة حسن چاوشيان، تهران: ني.شناسيجامعه) 1389دنز، آنتوني (يگ
)، آمار آموزش عالي ايران، گروه 1380- 1381ريزي آموزش عالي ( موسسه پژوهش و برنامه

  آوري. فن آوري اطالعات، وزارت علوم، تحقيقات و هاي آماري و فن پژوهش
)، آمار آموزش عالي ايران، گروه 1393- 1394ريزي آموزش عالي ( موسسه پژوهش و برنامه

  آوري.  آوري اطالعات، وزارت علوم، تحقيقات و فن هاي آماري و فن پژوهش
Bawin-Legros B, et Lenoir, V (1999) Le fonctionnement du couple dans 

la société belge, in Bawin-LegrosB. (dir.), Familles, modes d'emploi. 
Etude sociologique des ménages belges, Bruxelles, De Boeck 
Universté. 

Dubar, Claude (2000) La crise des identités : l'interprétation d'une 
mutation, Paris, PUF. 

Bozon, Michel (1990)  Les femmes et l'écart d'âge entre conjoints : une 
domination consentie I. Types d'union et attentes en matièrem, 
Population, 1990 Volume 45 Numéro 2 pp. 327-360, cité in : 
http://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1990_num_45_2_3548. 

 
Chatard,  Armand,  Quiamzade, Alain et Mugny, Gabriel (2007) Les 

effets de l’éducation sur les attitudes sociopolitiques des étudiants: le 
cas de deux universités en Roumanie [article], L'année psychologique 
Année 2007 Volume 107 Numéro 2 pp. 225-237. 

Guimond, Serge (1998) Processus de Socialisation dans l’enseignement 
supérieur : le pouvoir de la connaissance, in J. L Beauvois, R. V Jole 
et J.M Monteil (dir), Vingt ans de psychologie social expérimentale 
francophone, pp. 231-271, Gronoble : Presses universitaire de 
Gronoble.   

Guimond, Serge (1992) Les effets de l’éducation post-secondaire sur les 
attitudes intergroupes: l’importance du domaine d’études, Revue 
québécoise de psychologie; vol.13, n° 1.  

Jugel, Milena, Lecigne, André et  Yaël, Saada (2010) L'allégeance 
comme facteur différentiel de socialisation universitaire, cité in : 
https://osp.revues.org/2928. 

Haddadi,  Nicolas et les autres (2015), La socialisation universitaire : 
l'après Newcomb, in : www.prejuges-      

stereotypes.net/.../haddadiSocialisationUniversitaire.pdf. 
Ladier-Fouladi Marie (2009) Iran : un monde de paradoxe, L'Atalante, 

Paris.-  



 نگرش دانشجويان در باب خانواده، زنان و جنسيت

١١٥ 
 

Marquet, Jacques. (2003) «Les défis de la famille contemporaine», 
Sociologue, professeur à l'Unité d'anthropologie et de sociologie 
(UCL) et à l'Institut d'études de la famille et de la sexualité (UCL). 

Newcomb, Theodore M (1943) Personality and social change; attitude 
formation in a student comunity, Dryden Press, Newyork.  

Piau, Claire et Bigot, Régis (2004) Les opinions des femmes et des 
hommes sont –elles semblables ou différentes ? CAHIER DE 
RECHERCHE N° 195, Janvier 2004, Département «Conditions de vie 
et Aspirations des Français», dirigé par Georges Hatchuel. 

  
 


