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 فرایند در زنان تجربه ی:شیبازاند و مقاومت يها ياستراتژ
  خانواده درون جنسیتی نابرابري

  

  2بهارلویی مریم ،1فرهمند مهناز دکتر
  

  11/8/1400 پذیرش: تاریخ    15/11/99 :وصول تاریخ
 

  یده:چک
 نظر است متمادي هاي سال متفاوت، اشکال و سطوح در جنسیتی نابرابري

 و است نموده جلب را مختلف هاي حوزه متخصصان و تحلیلگران پژوهشگران،
 شدن مدرن از حاصل تغییرات است. آمده  عمل  به آن از مختلفی تعبیرهاي و تفسیرها

 ایجاد ها آن در را دیديج نگرش و است شده زنان در آگاهی افزایش سبب جوامع
 و راهبردها و کرده بازاندیشی به شروع زنان آگاهی، افزایش جهینت در است. کرده

 ما هدف لذا اند. کرده اتخاذ نابرابري اعمال برابر در مقاومت جهت در را ییها ياستراتژ
 درون جنسیتی نابرابري هاي شکل از زنان ي تجربه و تفسیر کشف پژوهش این در

 روش و کیفی پژوهش رویکرد .است آن از حاصل پیامدهاي و راهبردها و خانواده
 و هدفمند يریگ نمونه بر مبتنی يریگ نمونه .باشد یم تئوري گراندد روش آن اجراي
 شهر در ساکن ي ساله 18-38 زنان از نفر 27 با است. تنوع حداکثر با برفی گلوله

 روش از استفاده با ها یافته ست.ا شده  انجام افتهی ساختار نیمه مصاحبه اصفهان
 که شد کشف اصلی مقوله 8 تینها در است. شده لیتحل و  هیتجز نظري کدگذاري

 حمایت در ضعف خصوصی، حریم از مراقبت و کنترل رفتاري، یعدالت یب از: اند عبارت
 تخصیص تعاملی، ناهنجاري عملکردي، و گزینشی ضعف احساسی، يها چالش مالی،
 منطقی و عاطفی دوگانگی مرکزي هسته مقوله آخر در و توانمندي. رازاب و سنتی نقش
 امر این بیانگر ها مصاحبه از حاصل نتایج گردید. کشف هسته مقوله عنوان به زنان
 اعمال ها خانواده در پسران و دختران میان در که هایی نابرابري و ها تبعیض که است

 عبارتی به یا آنان ي روزمره زندگی گذران شدن سخت باعث دختران براي شود، می
 ي واره عادت جهان، زیست تنگناي دنبال به لذا است؛ شده جهانشان زیست تنگناي

 زنان در خود اثبات و اعتراض مقاومت، نرفتن، ظلم بار زیر چون هایی مؤلفه با اي زنانه
  .است گرفته شکل
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  مسأله یانب و دمهمق
 است. بوده سیاسی توجهات مرکز 1970 ي دهه از جنسیتی برابري و زنان حقوق

 در را ما اجتماعی ي تجربه هاي حوزه تمام که است بعدي چند مفهوم یک جنسیتی برابري
 معهجا در را زنان رفتار که است اجتماعی هاي ویژگی ي دربرگیرنده جنسیت گیرد. برمی

 معناست بدین هستند، بنیان اجتماع جنسیتی هاي ویژگی که حقیقت این. کند می تعریف
 سوي  به را جامعه یک توانند می که هستند هایی شیوه در تغییر تابع جنسیتی خصایص که

 جنسیت اساس بر که عملی یا برخورد از است عبارت جنسیتی نابرابري دهند. سوق برابري
 یکسان ي دهنده نشان و پردازد می آنان بنديکلیشه و شمردن خوار د،طر تحقیر،  به افراد

 است آموزشی امکانات مانند امکاناتی و ها فرصت به مردان و زنان دسترسی نبودن
)Bokharaei, 2015: 2.( بوده ها انسان اجتماعی حیات بارز ي همؤلف جنسیتی نابرابري 

 ي ههم در زنان، بر مردان برتري خصوص در شمول جهان نه ولی گسترده، نظر اجماع. است
 در جنسیتی نابرابري ماهیت و میزان در که است واضح پر حال،  این با دارد. وجود جوامع
   ).Hemmati & Maktubian, 2013:3( دارد وجود اي عمده هاي تفاوت گوناگون جوامع

 سال در )GGI( جنسیتی شکاف جهانی گزارش اساس بر جنسیتی نابرابري شاخص
 به دستیابی اقتصادي، هاي فرصت و مشارکت بعد چهار در را زنان محرومیت هک 2020

 از: است عبارت دهد، می قرار بررسی مورد سیاسی توانمندسازي و بقا و بهداشت آموزش،
 به دستیابی بعد در 118 ي رتبه اقتصادي، هاي فرصت و مشارکت بعد در 147 ي رتبه

 توانمندسازي بعد در 145 ي رتبه نهایت در و بقا و تیسالم بعد در 130 ي رتبه آموزش،
 کشور 155 بین در 2014 سال در جهان جنسیتی نابرابري شاخص میانگین سیاسی.

 در و 69 ي رتبه کشور، 188 بین انسانی ي توسعه شاخص در ایران است. 449/0 جهان
 بندي یمتقس در داراست. را 114 ي رتبه کشور، 155 بین جنسیتی نابرابري شاخص

 انسانی ي توسعه سطح داراي کشورهاي ي رده در ایران انسانی، ي توسعه سطوح ي چهارگانه
 گروه این با مقایسه در تنها  نه ایران جنسیتی نابرابري شاخص میزان اما دارد، قرار باال

 گزارش آخرین است. بیشتر نیز 506/0 متوسط انسانی ي توسعه داراي گروه از بلکه 310/0
 مجموع از که است این از حاکی شاخص این خصوص در )،2018( اقتصاد جهانی مجمع
 19 بین در است. کرده کسب را 142 ي رتبه 589/0 امتیاز با ایران جهان، کشور 149
 کویت، (امارات، فارس خلیج ي حوزه کشورهاي از برخی از تنها  نه ایران منطقه، کشور

 و ترکیه) و آذربایجان (ارمنستان، شمالی گانهمسای از بلکه عربستان،) و عمان بحرین،
 را جنسیتی نابرابري شاخص از باالتري میزان نیز لبنان و الجزایر، لیبی، تونس، کشورهاي



  29هاي مقاومت و بازاندیشی: تجربه ... استراتژي 

 یمن و افغانستان سوریه، عربستان، عراق، پاکستان، قطر، کشورهاي از صرفاً و دهد می نشان
  ).Amin Aghaei & Moshtaghian, 2015( دارد تري مطلوب وضعیت

 در آنان نقش به پرداختن دهند، می تشکیل را جهان جمعیت از نیمی زنان چون
 شرایط تاریخ، طول در است. برخوردار اي عمده اهمیت از جامعه ي توسعه فرایند

 محدود، را زنان که اند زده  رقم شکلی به را وضعیت اجتماعی، و طبیعی بیولوژیکی،
 هاي دهه در گرفته صورت هاي تالش علیرغم که اي گونه به اند؛ کرده مقید و بردار فرمان
 هستند. خود وضعیت در اندکی تغییرات شاهد دنیا زنان از اعظمی بخش هم هنوز اخیر،
 بطن در که است ایستارهایی و ها دیدگاه بازداشته، پیشرفت از را زنان که عاملی ترین مهم

 از نیمی عنوان به انزن .)Enayat & Ruzbehani, 2014:5( است گرفته شکل جامعه
 راهبردهاي و دارنـد جامعـه ي جانبه همه ي عهتوس و پیشرفت در مستقیم تأثیري جمعیت،

 سیاسـی، اقتصـادي، امور در زنـان الفع مشارکت ي پایه بر باید یافته توسعه ي عهجام کی
 بـراي هجامع در هک اعتباري و اهمیت میزان همچنین شـود؛ اسـتوار فرهنگـی و یاجتماع
 حساب به جامعه آن یافتگی توسعه ي درجه نجشس معیارهاي از یکی هستند قائل زنـان

 و جنسـیتی برابري رتقايا د،متح ملل ي عهتوس ي برنامه ل،دلی همین به آید. می
 سـوم ي ههـزار اعالمیه محـوري اهداف از ییک را گسترده سطحی در زنان توانمندسازي

  ).Riyahi, 2010:42( اسـت دانسـته
  انجام متفاوتی هاي دیدگاه و تفسیرها با جنسیتی نابرابري روي بر متعددي تحقیقات

 نابرابري وضعیت جنسیتی، نابرابري بر مؤثر عوامل روي بر تحقیقات اغلب است. گرفته
 و امنیت اجتماعی، مشارکت اقتصادي، ي توسعه مانند مختلف ابعاد ي رابطه و جنسیتی

 ,Juhn & et. al؛Ata Can & et al, 2020( اند گرفته انجام جنسیتی نابرابري با غیره
2014 Hakuro & et al, 2016 Checchi, 2006;نابرابري تحقیقات اغلب ولی )؛ 

 بررسی و مطالعه اي توسعه و مشارکتی متفاوت سطوح در و جامعه متن در را جنسیتی
 بر ها خانواده جانب از که جنسیتی نابرابري متفاوت هاي شکل به اندکی تحقیقات و اند کرده

 توجه خانواده، در نابرابري انواع از دختران ي تجربه هاي شکل و شود می اعمال دختران
 ها، نگرش در دختران و زنان بازاندیشی سبب آگاهی، افزایش با شدن مدرن اند. کرده

 برابري نعموا حذف در سعی زنان بازاندیشی، کمک به و است شده ها آن حقوق و مطالبات
 بتوانند تا اند گرفته  پیش در را راهبردهایی و ها استراتژي امر این تحقق در و دارند جنسیتی

 روي پیش امکانات و ها فرصت بردن میان از با جنسیتی نابرابري یابند. دست برابر حقوق به
 طور به مردان اختیار در ها نقش و امکانات منابع، ها، فرصت اعظم بخش دادن قرار و زنان
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 که ازآنجایی و ؛اندازد می تعویق به را جامعه یک ي توسعه و رشد مسیر ناآگاهانه یا آگاهانه
 امنیت احساس داشتن باشد می زنان ي عهده بر فرزند تربیت و پرورش از اعظمی بخش که

 تربیت و پرورش در تواند می تمجید و یدأیت و منزلت کسب و ها آن به توجه و روانی
 ها آن دستان در جامعه ي توسعه و توانمندسازي و جامعه یک فرداي نسل که فرزندان
 اصفهان شهر کنند. تربیت را تري سالم و توانمندتر فرزندان و کرده عمل کوشا بود خواهد
 هاي زمینه در ها خانواده عقاید بر سنتی نگرش دلیل همین به است، سنتی بافت داراي

 دختران به نسبت متفاوتی رفتارهاي ها خانواده و تاس حاکم اقتصادي و فرهنگی اجتماعی،
 از است؛ نمایان اقتصادي و اجتماعی فرهنگی، متفاوت هاي شکل در که دارند خود پسران و

 مالی تأمین راستاي در ها خانواده هاي سنت و رسوم و  آداب به توان می آنان رفتارهاي جمله
 خود پسر فرزندان براي مسکن و غلش کردن فراهم ازدواج، زمان در خود پسر فرزندان

 آن در که است شهرهایی کالن جمله از اصفهان شهر مورد، این کنار در عالوه به کرد. اشاره
 روي بر اي عدیده پیامدهاي ایجاد با مدرنیته هستیم. مدرنیته و سنت از تلفیقی شاهد
 لذا است، شده اه خانواده هاي سنت و فرهنگ شدن متأثر سبب ها، خانواده تجارب و نگرش

 ایجاد در مدرنیته تأثیرات و شهر این مردم ذهنیت در شده نهادینه سنتی نگرش به توجه با
 وجود و اخیر تغییرات به توجه با که شد ایجاد محقق براي دغدغه این تغییرات، و تناقضات
 در ما هدف لذا است. چگونه فعلی وضعیت از دختران ي تجربه والدین، در سنتی تفکرات

 و خانواده درون جنسیتی نابرابري هاي شکل از زنان ي تجربه و تفسیر کشف پژوهش این
 دختران که است این ما اساسی ي لهأمس و باشد می آن از حاصل یامدهايپ و راهبردها
 در را راهبردهایی چه و کنند می تجربه خانواده درون هایی شکل چه به را جنسیتی نابرابري

 شدند پرسیده راستا این در که سؤاالتی کنند. می تجربه را هاییپیامد چه و گرفته پیش
 جنسیتی نابرابري از هایی شکل چه چیست؟ جنسیتی نابرابري از شما تعریف از: اند عبارت

 به یا اید داده نشان واکنش نابرابري این برابر در چگونه اید؟ کرده تجربه خانواده درون را
 از نابرابري این اعمال اثر در را پیامدهایی چه اید؟ تهگرف پیش در را راهبردي چه عبارتی
   اید؟ کرده تجربه خانواده جانب

  
  پژوهش پیشینه

  داخلی تحقیقات الف)
 و پردازان نظریه توجه مورد که است متمادي هاي سال جنسیتی نابرابري موضوع

 ينابرابر ي مسئله تحقیقات اغلب است. گرفته قرار شماري بی متخصصان و محققان



  31هاي مقاومت و بازاندیشی: تجربه ... استراتژي 

 پیامدهاي به بیشتر و اند داده قرار توجه مورد اقتصادي نهادهاي با رابطه در را جنسیتی
 روي بر اندکی تحقیقات و اند کرده توجه جامعه ي توسعه و رشد بر جنسیتی نابرابري
   است. شده انجام آن پیامدهاي و خانواده نهاد درون شده اعمال جنسیتی نابرابري

 در جنسیتی نابرابري وضعیت بررسی" انعنو با تحقیقی ،)1393( مکتوبیان و همتی
 نشان نتایج اند. داده انجام "ایران جایگاه بر تأکید با خاورمیانه: منتخب کشورهاي میان
 در خاورمیانه منتخب کشورهاي میان در ما، کشور جنسیتی برابري وضعیت که دهد می
 مجموع در ها، حوزه از یبرخ در نسبی بهبود رغم به ،1390 تا 1385 هاي سال طی

   نیست. بخش رضایت
 طی در جنسیتی نابرابري به نسبت نگرش تغییر" عنوان با تحقیقی )،1393( احمدي

 نابرابري به نسبت نگرش که داد نشان نتایج است. داده انجام "جمعیتی گذار فرایند
 زامبیا، مالی، کشورهاي است. متفاوت جمعیتی گذار مراحل حسب بر کشورها در جنسیتی

 به نسبت کمتري منفی نگرش اند، نگذاشته سر پشت را اول جمعیتی گذار که عراق و هند
 گذار وارد که فرانسه و فنالند سوئد، مانند کشورهایی برعکس، دارند؛ جنسیتی نابرابري

 کشورهاي دارند. جنسیتی نابرابري به نسبت بیشتري منفی نگرش اند، شده دوم جمعیتی
 سر پشت را جمعیتی گذار اخیر هاي سال در که اندونزي و جنوبی فریقايآ برزیل، ترکیه،

 فوق کشورهاي از دسته دو بین ها آن در جنسیتی نابرابري به نسبت نگرش اند، گذاشته
   .است

 شده  انجام هاي پژوهش فراتحلیل" عنوان با تحقیقی )،1393( ایمانی و کالنتري
 سطح در که دهد می نشان مرور این نتایج اند. داده انجام "جنسیتی نابرابري ي درباره

 درصد 24 داشتند؛ اجتماعی جنبه سؤاالت، درصد 55 حدود نابرابري، چرایی و پروبلماتیک
 عوامل سطح در اند. پرداخته فرهنگی عوامل به درصد 21 حدود تنها و اقتصادي ي جنبه
 و جنسیتی پذیري جامعه جنسیتی، هاي کلیشه اجتماعی عوامل میان از نابرابري، بر مؤثر
 از و درصد 6/16 با زنان اشتغال  اقتصادي عوامل میان از درصد، 7/17 پدرساالري نظام
 اند. بوده شده ذکر عوامل بیشترین درصد 7 با قومیت و تحصیالت اي زمینه عوامل میان
 رب که تحقیقاتی شوند. می مرور و شده  بندي طبقه دسته سه در شده  انجام تحقیقات حال
  .اند شده  انجام قتصادا و جنسیتی نابرابري روي

 بر مؤثر اجتماعی ـ فرهنگی عوامل بر تحلیلی" عنوان با تحقیقی )،1395( بخارائی
 است. داده انجام "اصفهان) شهر ي ساله 49 تا 20 متأهل زنان ي (مطالعه جنسیتی نابرابري
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 فرهنگی، و اقتصادي ابعاد در ویژه به جنسیتی نابرابري میزان که است آن از حاکی ها یافته
   .است مردان نفع به ايمالحظه قابل حد در

 بر مؤثر اجتماعی اقتصادي عوامل" عنوان با تحقیقی)، 1385( همکاران و موحد
 اساس بر اند. داده انجام شیراز شهر در "جنسیتی هاي نابرابري به نسبت زنان نگرش
 مادران و زنان تحصیالت و اشتغال چون واملیع که گفت توان می مطالعه این هاي یافته
   است. داشته همراه به خانواده و جامعه در موجود مناسبات تغییر در را اي عمده تأثیر آنان

  
  ب) تحقیقات خارجی

Ata Can & et. al. (2020) اقتصادي: رشد و جنسیتی نابرابري" عنوان با تحقیقی 
 نابرابري تأثیر ي دهنده نشان ها یافته اند. داده انجام "صنعت سطح هاي داده از شواهدي
   دارند. اقتصادي ي توسعه و رشد اقتصادي، هاي فعالیت روي بر جنسیتی

Hakura, & et. al. (2016) و جنسیتی هاي شکاف نابرابري،" عنوان با تحقیقی 
 اند. داده انجام "آفریقا صحراي جنوب کشورهاي براي اي مقایسه شواهد اقتصادي: رشد

 کم خانوار سرپرست زنان مشارکت فرصت بر ها گذاري سیاست که اند داده نشان ها فتهیا
   دارد. تأثیر اقتصادي هاي فعالیت در زنان دیگر و درآمد

Gonzale & et. al. (2015) زنان توانمندسازي تغییر: کاتالیزور " عنوان با تحقیقی 
 رفع و ها فرصت برابري که دادند نشان ها یافته اند. داده انجام "درآمد نابرابري با مقابله و

 تواند می دارد، بازمی کمال به رسیدن از را ها آن که زنان مشارکت راه سر بر موجود موانع
 و رشد سبب نتیجه در و شده اقتصادي ي عرصه در زنان فعالیت و مشارکت افزایش سبب

   شود. تر کم نابرابري و بیشتر ي توسعه
Juhn & et. al. (2014) تجارت چگونه ها: ماشین و زنان مردان،" عنوان با تحقیقی 

 نسبی دستمزد دادند نشان ها یافته اند. داده انجام "گذارد می تأثیر جنسیتی نابرابري روي بر
   خیر. سفیدها یقه هاي شغل و وظایف ولی یابد، می بهبود آبی یقه وظایف در زنان اشتغال و

Klasen & et. al. (2009) و آموزش در جنسیتی نابرابري تأثیر " عنوان با تحقیقی 
 ها یافته اند. داده انجام " کشورها از گروهی براي جدید شواهد اقتصادي: رشد بر اشتغال

 رشد توجهی قابل طور به اشتغال و وپرورش آموزش در جنسیتی هاي شکاف که دادند نشان
  دهد. می کاهش را اقتصادي

Seguino (2000) تحلیل یک اقتصادي: رشد و جنسیتی نابرابري" عنوان با تحقیقی 
 طور به داخلی ناخالص تولید رشد که دهد می نشان ها یافته است. داده انجام "کشوري بین
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 جنسیتی تبعیض از حاکی تحقیقات نتایج است. مرتبط جنسیتی دستمزد نابرابري با مثبت
  است، آن تأثیرات و اقتصادي نظام در

 در که تحقیقاتی اند: کارکرده آموزش و جنسیتی برابرينا روي بر که تحقیقاتی
  :اند کارکرده جنسیتی نابرابري هاي شاخص ي زمینه

 جنسیتی تبعیض احساس بررسی" عنوان با تحقیقی )،1394( باغستانی و سفیري
 بین دهد می نشان تحقیق نتایج اند. داده انجام "آن بر مؤثر عوامل و علمی  هیئت اعضا بین
 و موفقیت از ترس پیشرفت، ي انگیزه فرد، جنسیتی هاي کلیشه اي، شیشه سقف متغیر پنج

   است. دار معنی ي رابطه جنسیتی تبعیض بااحساس مسئولین جنسیتی هاي کلیشه
 آموزش در جنسیتی تبعیض اثر" عنوان با تحقیقی )،1394( میالعلمی و طبري پی

 دهد می نشان نتایج اند. داده انجام "آفریقا شمال و خاورمیانه کشورهاي اقتصادي رشد بر
 موضوع، این و داشته اقتصادي رشد بر معناداري و منفی اثر آموزشی جنسیتی نابرابري که

   دهد. می نشان را اقتصادي رشد افزایش براي جنسیتی شکاف کاهش به توجه ضرورت
 رشد بر جنسیتی نابرابري اثر بررسی" عنوان با تحقیقی )،1389( همکاران و بامداد

 رشد بر دار معنی و مثبت تأثیر آموزش دهد می نشان نتایج اند. داده انجام " ایران اقتصادي
 اشتغال و آموزش هاي بخش در جنسیتی نابرابري میزان هر به و دارد ایران اقتصادي

 یلتحص هاي سال متوسط افزایش با بنابراین یابد. می افزایش اقتصادي رشد نرخ یابد کاهش
   یابد. می افزایش قتصاديا رشد انزن

Permanyer (2013) نابرابري شاخص از انتقادي ارزیابی" عنوان با تحقیقی 
 از استفاده و تفسیر هنگام که است آن از حاکی نتایج است. داده انجام "UNDP جنسیتی

  شود. انجام زیادي احتیاط باید GII مقادیر
Gaye & et. al. (2010) در کلیدي هاي تفاوت گیري اندازه" عنوان با تحقیقی 

 شاخص دهد می نشان نتایج اند. داده انجام "جنسیتی نابرابري شاخص انسانی: ي توسعه
 انسانی ي توسعه پتانسیل تحقق میزان که است شده  طراحی اي گونه به جنسیتی نابرابري

 لیلتح و  تجزیه براي را تجربی مبانی و کند می محدود جنسیتی نابرابري از را کشور یک
  کند. می فراهم طرفداري هاي تالش و ها سیاست

   اند: کرده کار خانواده و جنسیتی نابرابري روي بر که تحقیقاتی
 نابرابري احساس ابعاد ي رابطه" عنوان با تحقیقی )،1393( همکاران و خاوري

 تحت جامعه از درصد 1/45 دادند نشان نتایج اند. داده انجام "روان سالمت با جنسیتی
   داشتند. ابراز را جنسیتی نابرابري احساس زیاد، خیلی و زیاد میزان به رسیبر
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Checchi (2006) انسانی، ي هسرمای پرورش: و  آموزش اقتصاد " عنوان با تحقیقی 
 مشاغل، ناعادالنه توزیع از حاکی نتایج است. داده انجام "نابرابري و خانواده ي پیشینه
 براي را تحلیلی ابزار و دارد نابرابر آموزشی امکانات به یدسترس و جنس دو ناعادالنه درآمد
   دهد. می ارائه ها آن تفسیر

   اند: کارکرده اجتماعی نهادهاي در جنسیتی نابرابري روي بر که تحقیقاتی
Branisa & et. al. (2013) نهادهاي در جنسیتی نابرابري" عنوان با تحقیقی 

 چگونه دهند می نشان نتایج اند. داده نجاما "جنسیتی ي توسعه پیامدهاي و اجتماعی
 باروري کودکان، میر و  مرگ زنان، آموزش با مرتبط جنسیتی نابرابري با اجتماعی نهادهاي

 سایر کنترل هنگام حتی دارند. ارتباط توسعه  حال در کشورهاي در (فساد) حکمرانی و
 نتایج بر یرگذاريتأث بر متمرکز هاي سیاست فرهنگی، و اقتصادي و اجتماعی عوامل

 و بگیرند نظر در محدودیت یک عنوان به را اجتماعی نهادهاي در نابرابري باید جنسیتی
   بگیرد. نظر در را اجتماعی مؤسسات در جنسیتی هاي نابرابري کاهش راهکارهاي

 سطح در آن پیامدهاي و جنسیتی نابرابري موضوع اهمیت دلیل به مجموع در
 بر گرفته  انجام تحقیقات تمامی اما است. شده  انجام متعددي قاتتحقی جوامع و ها خانواده

 با و ساخته آشکار را زنان متفاوت وضعیت تا اند بوده تالش در جنسیتی نابرابري روي
 و زنان میان نابرابري و مردان مقابل در را زنان متمایز جایگاه عینی شواهد و آمار به استناد
 اغلب و است شده  انجام کمی رویکرد از استفاده با تحقیقات اغلب اما دهند. نشان را مردان

 اقتصادي، ي توسعه اقتصادي، رشد مانند متغیرهایی و جنسیتی نابرابري بین ي رابطه بر
 بررسی به تحقیقات اغلب اند. بوده متمرکز ... و پرورش و  آموزش اقتصادي، هاي فعالیت
 پیامدهاي روي بر تحقیقی کمتر و اند اختهپرد دیگر متغیري با جنسیتی نابرابري ي رابطه

 است. متمرکزشده آنان خود نگاه از زنان نگرش و زندگی روي بر جنسیتی نابرابري
 هاي شکل به اندکی تحقیقات است. شده  انجام کیفی رویکرد با اندکی تحقیقات همچنین
 هاي شکل و شود می اعمال دختران بر ها خانواده جانب از که جنسیتی نابرابري متفاوت

 در ها نابرابري اعمال اینکه اند. کرده توجه خانواده، در نابرابري انواع از دختران ي تجربه
 در راهبردهایی چه و است داشته همراه به زنان براي پیامدهایی چه ها خانواده درون
 ها آن کشف دنبال به تحقیق این در ما و است برخوردار باالیی اهمیت از اند گرفته پیش

 هاي شکل از زنان تفسیر و تجربه کیفی رویکرد با داریم قصد پژوهش این در لذا ستیم.ه
 خود دید ي زاویه و نگاه بر ما تمرکز و کنیم کشف را خانواده درون جنسیتی نابرابري اعمال
  است. خانواده درون جنسیتی نابرابري ي تجربه از کننده مشارکت زنان
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  نظري حساسیت
 تشکیل را جنسیتی نابرابري هاي نظریه هاي شاخص شناسی جامعه در مضمون چهار

 بلکه دارند، جامعه در متفاوتی هاي موقعیت تنها  نه مردان و زنان اینکه، نخست دهند. می
 جایگاه همان در که مردانی با مقایسه در زنان اند. قرارگرفته نیز نابرابر هاي موقعیت در

 کمتري تحقق هاي فرصت و قدرت اجتماعی، تمنزل مادي، منابع از دارند، جاي اجتماعی
 و آموزش دین، قومیت، شغل، نژاد، طبقه، بر تواند می اجتماعی جایگاه این برخوردارند.

 سازمان از نابرابري این اینکه، دوم باشد. مبتنی اجتماعی دیگر مهم عامل هر یا ملیت
 و زنان میان تیشخصی یا شناختی زیست مهم تفاوت هیچ از و گیرد می سرچشمه جامعه
 انسانی افراد چند هر که است این نابرابري ي نظریه مضمون سومین شود. نمی ناشی مردان
 هیچ اما باشند، داشته تفاوت یکدیگر با هایشان ویژگی و استعدادها نظر از است ممکن
 ي همه واقع، در کند. متمایز هم از را جنس دو که ندارد وجود مهمی طبیعی تفاوت الگوي

 شوندمی مشخص پذیري انعطاف نوعی و نفس تحقّق براي آزادي به عمیق نیاز با ها انانس
 دهند. تطبیق خویش زندگی هاي موقعیت و ها فرصت ها، الزام با را خود گردد می موجب که

 براي کمتري قدرت از مردان با مقایسه در زنان که شود می ناشی آنجا از جنسی نابرابري
 بر هستند. سهیم نیاز این در دو هر که  حالی در برخوردارند، نفس قتحقّ به نیاز برآوردن

 مردان هم که نهند می این بر را فرض نابرابري هاي نظریه ي همه مضمون، چهارمین اساس
 نشان طبیعی و آسان واکنشی برابر، هاي موقعیت و ساختارها برابر در توانند می زنان هم و

 پذیر امکان زنان موقعیت کردن دگرگون که اند عقیده ینا بر ها آن دیگر، عبارتبه دهند؛
 تعاریف گیري شکل در پذیري جامعه نقش اهمیت بر بوردیو ).Ritzer, 2004:474( است

 از دارد. تأکید است، جنسیتی نابرابري اصلی يکننده توجیه که نمادین خشونت و جنسیتی
 جنسیتی اي نقشه جنسیتی، پذیري جامعه جریان در فرد هر هاي آموخته ترین اساسی
 نابرابري نظام در چرخشی علیت نوعی بوردیو نظر از است. آن ایفاي هاي شیوه و مناسب

 فردي باورهاي اجتماعی، عینی ساختارهاي که  طوري به دارد؛ وجود مدرن جوامع جنسیتی
 تماعیاج نظم که کنند می عمل اي گونه به باورها این ي پایه بر افراد و دهند می شکل را

 مفهوم با را جنسیتی نابرابري بازتولید بوردیو ).Hall, 2002:35( شود می تقویت جنسیتی
 و عملی آمادگی نوعی او دیدگاه از واره عادت مفهوم کند. می مطرح میدان و واره عادت

 است سلیقه و ذوق سنخ از اجتماعی یافتگی تربیت نوعی واره عادت است. ضمنی آموختگی
 ها، ارزش ها، جهت آداب، قواعد، روح که دهد می را امکان این اجتماعی عامالن به که

 هنري، ورزشی، اقتصادي، علمی، میدان خود خاص میدان ي حوزه امور دیگر و ها روش
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 ,Bourdieu( گردند اثر منشأ و بیفتند جا شوند؛ پذیرفته آن درون دریابند؛ را ... و سیاسی
 ي هارائ در فمینیستی پردازان نظریه ترین هبرجست از یکی چافتز جانت ).2002:16

 ي هنظری جنسیتی: برابري عنوان با وي اثر است. جنسیتی قشربندي از علمی هاي تبیین
 تبیین در گوناگون قضایاي و ها مدل از اي مجموعه بیانگر تغییر، و ثبات از اي یکپارچه

 است. نظام این ییرتغ خصوص در اي نظریه و جنسیتی نابرابري نظام حافظ هاي نیروي
 است. کالن سطح در شده جنسیتی کار  تقسیم حاصل قشربندي نظام بقاي چافتز، ازنظر

 براي برتري، این از مردان و دهد می برتري مردان مادي منابع هب ارک جنسیتی تقسیم
 خرد سطح در مردان منابع هاي مزیت کنند. می برداري بهره خرد مواجهات در زنان تمکین

 مردان چه هر شود. می جامعه در ممتاز مواضع کنترل به منجر درنهایت، کالن، و
 در و قدرت در ها فرصت توزیع کنند، اشغال بیشتر را کالن سطح يهبرگزید هاي موقعیت

 حاکم شرایط این که زمانی بود. خواهد نفعشان به بیشتر خانه از خارج شغلی هاي نقش
 این زیرا کند؛ می عمل مردان نفع به شغلی هاي نقش مورد در رفتارها و ها نگرش باشد،
 نظام ايبق در دیگر عامل شوند. می تلقی زنان بر مردان برتر هاي ویژگی ي همنزل به ها نقش

 جامعه اعضاي ي ههم سوي از زنان و مردان خصوصیات تعاریف وافقیت ذیرشپ ربندي،قش
 مشتمل مرد و زن میان تمایزات از اي، یکپارچه و مراتبی سلسله نظام در که طوري به اسـت؛

 یابد. می سازمان جنسیتی هاي کلیشه و جنسیتی هنجارهاي جنسیتی، هاي ایدئولوژي رب
 و قدرت نظام کار، تقسیم در ها فرصت توزیع سازيمشروع براي تعاریف این همچنین،
 ردانم ريقه هاي مزیت آن در که یمیزان رود. می کار به مردان و زنان میان خرد مواجهات

 ي هنوب به شود، می جنسیتی تمایزهـاي ي هداوطلبانـ ذیرشپ ای شـدن جنسیتی موجب
 جوانان ي هشد جنسیتی نقشی هاي مدل خانگی، غیر و خانگی کار جنسیتی تقسیم با خود،

 ).Turner, 1998:234( یابد می افزایش خانواده، در ها آن ي هشد جنسیتی پذیري جامعه و
 شده  بینی پیش و نشده  بینی پیش فرایندهاي ي هواسط به جنسیتی، يقشربند نظام در تغییر

 لمث جمعیتی تغییرات هب توان می نشده  بینی پیش فرایندهاي جمله از گیرد؛ می صورت
 رشد نرخ در ساختاري اقتصـادي تغییـرات تکنولـوژیکی، هاي نوآوري جنسـی نسـبت

 که کرد اشاره سیاسی تضـادهاي و ـانزن و مـردان کارهـاي از زدایی مهارت و اقتصادي
 جنسی نسبت در شناختی جمعیت تغییر و سنتی جنسیتی تعاریف اهمیت کاهش به منجر

 نخبگان تالش از ناشـی یکی دارد؛ متفاوت منشاء دو شده،  بینی پیش تغییر فرایند شود. می
 قشربندي دکننـ احسـاس که زمانی ویژه به است؛ جنسیتی نابرابري تغییر از حمایت در

 زنان تـالش از ناشی دوم منشأ کند. می تهدید نخبگان نقش در را موقعیتشان جنسیتی
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 وثیقـی ي هرابط خود که است جنسیتی نابرابري الغاي در منافعشان پیگیري و بسیج براي
 اثربخشـی، احسـاس زایشاف ط،متوس ي هطبقـ گسترش شهرنشینی، شدن،صنعتی با

 تهیـیج و جمعـی محرومیت ي هتجرب نسبی، محرومیت احساس توقعات، افـزایش
   ).Turner, 1998:241( دارد زنـان ایـدئولوژیکی

 به کرد. تأکید اقتصادي مازاد توزیع و تولید ابزارهاي بر زنان کنترل میزان بر بلومبرگ
 و تولیـد وسـایل کنتـرل میـزان از ناشـی نهایتـاً جنسـیتی قشـربندي بلومبرگ باور

 بـا مقایسـه در زنـان به مازاد ارزش آن مارکسیستی تعبیر به یا تولید مازاد تخصیص
 ها آن به پرستیژ و سیاسی قدرت اقتصادي، قدرت زنان توسط کنترل این است. مـردان

 اقتصـادي قدرت سطح با معکوسی ي رابطه جنسیتی قشربندي میزان وي نظر از دهد. می
 ایدئولوژیکی و سیاسی فیزیکی، ستم میزان کمتر، انزن اقتصادي قدرت چه هـر و داد زنـان

 عبارت دارد مستقیمی تأثیر زنان اقتصادي قدرت سطح بر آنچه شود. می بیشـتر ها آن بر
 تولید منابع توزیع کنترل توانایی اقتصادي، تولید در زنان مشارکت توانایی از است

 اقتصـادي فعالیـت اتژیکیاسـتر ضرورت کارشان، تنزیل نرخ جبـران توانایی اقتصادي،
 نظر به خویشاوندي. هاي نظام ي واسطه به زنان توسط دارایی تملک تسهیل زانمی ها، آن

 بر زنان کنترل باشد، بیشتر مردان با مقایسه در زنان اقتصادي قدرت هچ هر بلومبرگ
 ج،ازدوا از قبـل جنسی هاي فعالیت طالق، و ازدواج باروري، چون مواردي در شان زندگی

 و آموزشـی دسـتاوردهاي وظایفشان، و خانگی اقتدار ازدواج، دایره از ارجخ ازدواج، ینح
 بیشتر چه هر کنترل با درنهایت و شود می بیشتر مختلف هاي فرصت ريپیگی در آزادي
 اجتمـاعی هاي نظام در ارزشمند منابع سایر به ها آن دسترسی شان زندگی بر زنان
 از ایدئولوژیکی حمایت و سیاسی قدرت اجتماعی، شأن و راماحت مخصوصاً دهش ربنديقش

  ).Turner, 1998:235( شود می بیشتر حقوقشان
  

  شناسی پژوهشروش
 تعریف اساس بر است. شده اجرا تفسیري و کیفی رویکرد از استفاده با پژوهش این

 ي همطالع به متکی اساس که است اجتماعی علوم در رویکردي کیفی پژوهش میلر و کیرك
 شرایطی همان تحت و ها آن خود زبان به را افراد با تعامل و است ها آن خود محیط در افراد

 تحقیق روش از استفاده با پژوهش اجراي روش دهد. می قرار مدنظر دارند، قرار آن در که
 برگرفته ي نظریه اي زمینه ي نظریه از منظور است. بوده تئوري گراندد یا اي زمینه ي نظریه

 اند. شده  تحلیل و گردآوري مند نظام صورت به پژوهش فرایند طی در که است هایی داده از
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 پس در نهفته اجتماعی فرایندهاي توضیح و پردازي نظریه براي که است روشی واقع در
 همگی که بودیم زنانی دنبال به ما پژوهش این در چون و رود. می کار به انسانی تعامالت

  شد. انتخاب تئوري گراندد روش داشتند جنسیتی نابرابري ي ینهزم در مشترکی ي تجربه
 شهر در ساکن ي ساله 18-38 زنان از نفر 27 شامل تحقیق کنندگان مشارکت

 براي اند کرده تجربه خانواده درون در را جنسیتی نابرابري همگی که است اصفهان
 سؤاالت که معنا این به د.ش استفاده یافته ساخت نیمه ي مصاحبه تکنیک از ها داده گردآوري

 با گفتگویی قالب در شد تالش و بود مشخص مصاحبه شروع از قبل عمدتاً تحقیق
 از اند عبارت پرسیدیم مصاحبه طول در که سؤاالتی جمله از شود. مطرح کنندگان مشارکت

 را جنسیتی نابرابري از هایی شکل چه چیست؟ جنسیتی نابرابري از شما تفسیر و تجربه
 به یا اید داده نشان واکنش نابرابري این برابر در چگونه اید؟ کرده تجربه خانواده درون

 از نابرابري این اعمال اثر در را پیامدهایی چه اید؟ گرفته پیش در را راهبردي چه عبارتی
   اید؟ کرده تجربه خانواده جانب

 یعنی تیم.گرف بکار را هدفمند گیري نمونه کنندگان مشارکت به دسترسی منظور  به
 زمان تا گیري نمونه باشند. موضوع درگیر که کردیم انتخاب هدفمند صورت به را موردهایی

 میان از یافت. ادامه مصاحبه در جدید نکات و مفاهیم طرح عدم و ها داده اشباع به رسیدن
 زنان شد. انتخاب تنوع حداکثر نوع از برفی گلوله هدفمند، گیري نمونه متنوع هاي استراتژي
 تا شدند انتخاب سن و تحصیالت ها، تیپ عقاید، ظاهر، از تنوعی میان از کننده مشارکت
 اجازه کسب با رسید. اشباع به کننده مشارکت 27 با نمونه شود. رعایت ممکن تنوع حداکثر

 کیفیت و عالقه به بسته ها مصاحبه شد. می ضبط ها مصاحبه کنندگان، مشارکت از
 طول به ساعت 2 تا دقیقه 30 و ساعت 1 بین کدام هر کنندگان مشارکت هاي پاسخ

 با و تمرکز و آرامش نهایت در و مناسب زمان و محیط در ها مصاحبه شد سعی انجامید.
   شود. انجام کافی دقت

 باز کدگذاري منظور این به شد. استفاده نظري کدگذاري روش از ها داده تحلیل براي
 هر ابتدا که صورت بدین شد. اجرا اصلی هاي همقول و مفاهیم شناسایی براي محوري و

 مطالعه کافی دقت با و مرتبه چندین طور به سطر به سطر و جمله به جمله را مصاحبه
 اساس بر را ها عبارت واقع در کردیم تقسیم مجزایی هاي بخش به را ها داده و کرده

 یک گزاره هر براي سسپ کردیم، استخراج را ها گزاره و کردیم بندي طبقه معنایی واحدهاي
 را عبارات بندي طبقه اصل در کردیم. انتخاب برگیرد در را گزاره کلی معناي که مفهوم

 یکدیگر با که را مفاهیمی بعد ي مرحله در دادیم، انجام مفاهیم دادن اختصاص براي
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 هجمل ي مطالعه ابتدا ترتیب به بنابراین کردیم. تلفیق مقوله یک قالب در داشتند خوانی هم
 بعد ي مرحله در مفاهیم، انتخاب سپس گزاره، استخراج سپس مصاحبه، هر ي جمله به

 در کنندگان مشارکت ویژگی گرفت. صورت اصلی ي مقوله انتخاب انتها در و مقوله انتخاب
   است. شده  ارائه زیر جدول

  
  کنندگان مشارکت مشخصات :1 جدول

Table 1: Specifications of Participants 
 وضعیت تأهل وضعیت شغلی حصیالتت سن
Age Education Employment Marital Status 

  نفر) 15( متأهل  نفر) 8( شاغل  نفر) 7( دیپلم  نفر) 7( 24-18
  نفر) 8( مجرد  نفر) 9( دارخانه  نفر) 11( کارشناسی و کاردانی  نفر) 9( 31-25
  نفر) 4( مطلقه  نفر) 10( آزاد  نفر) 9( باالتر و ارشد  کارشناسی  نفر) 11( 38-32

  
 از ها مصاحبه بر عالوه 1اعتمادپذیري به دستیابی براي پژوهش این در اعتمادپذیري:

 (لحن گفتگو حین در افراد ظاهر  به توجه و محیط به کافی توجه مهم، نکات یادداشت
 همتایان توسط و اعضا توسط کنترل روش از این، بر عالوه شد. استفاده چهره) حاالت صدا،

 را مطالعه کلی هاي یافته تا شد خواسته کنندگان مشارکت از شد. استفاده نیز خبره و علمی
 تا شد رجوع خام هاي داده به همچنین دهند. نظر آن صحت مورد در و کرده ارزیابی
  شود. ارزیابی و مقایسه خام هاي داده با نظریه بندي ساخت

 گفتگو، از قبل کننده، مشارکت زنان شخصی حریم رعایت منظور به اخالقی: مالحظات
 و تحقیق هدف از آگاهی از بعد شد. می گذاشته میان در ها آن با آن هدف و تحقیق موضوع

 در زنان شخصی عقاید و خصوصی حریم شد تالش شد. می انجام مصاحبه رضایت، ابراز
 است نمحققی اختیار در صرفاً شده  گردآوري اطالعات گیرد. قرار توجه مورد سؤاالت طرح

  شد. خودداري شوندگان مصاحبه شخصی اطالعات ذکر گونه هر از و
  

  ي پژوهشها یافته
-38و  25- 31، 18- 24( سنی گروه سه در که بودند نفر 27 تعداد کنندگان مشارکت

 تعداد و 25- 31 سنی گروه به نفر 9 ،18- 24 سنی گروه به نفر 7 شدند. بندي دسته )،32
 نفر 11 دیپلم، مدرك داراي نفر 7 تعداد این از داشتند. لقتع 32- 38 سنی گروه به نفر 11

                                                 
1 reliability  
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 بودند. دکتري و ارشد کارشناسی مدرك داراي نفر 9 و کارشناسی و کاردانی مدرك داراي
 بودند. مشغول آزاد کار به داراي نفر 10 و دار خانه نفر 9 شاغل، کنندگان مشارکت از نفر 8

 بودند. مطلقه نفر 4 تعداد و مجرد نفر 8 متأهل، کنندگان مشارکت از نفر 15 همچنین
 ي مصاحبه از استفاده با ها داده و شد انجام تئوري گراندد ي نظریه از استفاده با پژوهش

 از استفاده با ها مصاحبه از حاصل هاي داده آخر در و شدند گردآوري یافته ساختار نیمه
 قرار تحلیل و  جزیهت مورد گزینشی و محوري باز، سطح سه در نظري کدگذاري روش

 زیر ترکیب همچنین و پاالیش و تلفیق و ها داده ي باره  چندین مرور از پس گرفتند.
 گردید. کشف ها مصاحبه از اصلی مقوالت عنوان به مقوله 8 مجموع در مفاهیم، و مقوالت
 ضعف خصوصی، حریم مراقبت و کنترل رفتاري، عدالتی بی از: اند عبارت شده کشف مقوالت

 عملکردي، و گزینشی ضعف احساسی، هاي چالش سنتی، نقش تخصیص مالی، حمایت در
 و عاطفی دوگانگی مرکزي ي هسته ي مقوله آخر در و ؛توانمندي ابراز و تعاملی ناهنجاري

 روابط شده  ترسیم پارادایمی مدل در گردید. کشف مرکزي ي هسته عنوان به زنان منطقی
   است. شده  ارائه مقوالت بین

  
  ها مصاحبه از شده  کشف مقوالت و مفاهیم :2 ولجد

Table 2: Concepts and Categories Discovered From Interviews 
 ها بندي دسته  مفاهیم

Concepts Categories 
 مطابق رفتار برابر، امکانات از محرومیت زندگی، خصوصی حریم به ورود

 محدودیت انتخاب، حق از محرومیت ازدواج، در فشار دیگران، ي خواسته
 اجازه دختر، دادن جلوه ضعیف تردد، در محدودیت دوستانه، مسافرت
 ها، موفقیت افتادن تعویق به دختر، هاي موفقیت از بازدارندگی گرفتن،
 دختر، هاي گیري تصمیم مدیریت دختر، هاي درخواست دانستن نامعقول
 گرفتن، قرار ارزیابی مورد شدن، قضاوت تأخیر، در توضیح روازنه، گزارش
 شدن، جواب و سال چینی، سخن گذاشتن، صفحه زندگی، شدن سخت

 زمان، جنسیتی شدن تعریف دختر، زندگی در تجسس زدن، برچسب
 مکان جنسیتی شدن تعریف

 از مراقبت و کنترل
 خصوصی حریم

 مشابه هاي تجربه اشتباه، الگوهاي گذشته، رسوم به پایبندي سنتی، تفکر
 ي جامعه باورها، شدن نهادینه والدین، عقاید از يتأثیرپذیر جنسیتی،

 پذیرش عدم مردان، قدرت دادن قرار اولویت در مرد، دانستن برتر نابرابر،
 زنان، موقعیت درك در ناتوانی شرایط، فهم براي تالش عدم تغییرات،
 حق صاحب مردان، برتري شدن ذهن ي ملکه جامعه، انتظارات تأثیرگذاري

  سنتی نقش تخصیص
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 ها بندي دسته  مفاهیم
Concepts Categories 

 مسیر دادن ادامه قدیمی، تفکرات به پایبندي ر،مذک فرزند دانستن
  فرهنگی فقر سنتی، تصورات مرد، و زن تفاوت از اشتباه تلقی گذشتگان،

 نیاوردن، حساب  به گرفتن، نادیده گرفتن، قرار حاشیه در کمتر، ي توجه
 از شنوي حرف توقع گویی، چشم توقع داري، خانه انتظار کمتر، احترام

 شنیدن، سرکوفت شدن، بازخواست حاضرجوابی، عدم انتظار در،برا
 کمتر انصافی، بی گذاري، احترام در دقت عدم برخورد، هنگام در توجهی بی

 شدن، تحقیر آمیز،منت رفتارهاي کمتر، منزلت شدن، داشته دوست
 گرفتن قرار اولویت در معنوي، هاي تفاوت کمتر، پاداش دریافت

 دختر، به زورگویی شکاکانه، و بدبینانه ردهايبرخو پسر، هاي خواسته
 روانی، خشونت روانی، فشارهاي کالمی، آزارهاي آمیز، تحکم برخوردهاي

 از شنوي حرف برابر، امکانات از محرومیت شدن، توبیخ شنیدن، کنایه
  پسر شخصیت بردن الؤس زیر کمتر پسر، فرزند

  رفتاري عدالتی بی

 گذاشتن اولویت در دارایی، ي ناعادالنه تقسیم دختر، به کمتر پول دادن
 مالی مشکالت در کمتر درگیري پسر، مالی تصمیمات به توجه پسر، رفاه

 پسر دخالت دختر، از مالی مشورت عدم دختر، به کمتر ارث دادن دختر،
 پسر، براي اشتغال ایجاد پسر، مقابل در بودن مطیع زندگی، مالی امور در

 امور تعلق پسر، مالی انتظارات به توجه پسر، زندگی هاي هزینه تأمین
  پسر براي مسکن تأمین پسر، در مالکیت احساس پسر، به مادي

 حمایت در ضعف
  مالی

 پریشانی، اضطراب، و استرس درپی، پی ناراحتی تنفر، احساس پنهان، خشم
 متزلزل خوشحالی، عدم کمتر، رفاه آرامش، عدم ضعف، احساس حسرت،

 هاي عصبانیت ذهنی، آشفتگی وحی،ر اختالالت شخصیت، شدن
 مشکالت مکرر، هاي مقایسه پیاپی، هاي افسردگی انزجار، آمیز، جنون

 ناچاري، احساس دقت، بدون انتخاب ترس، احساس کردن، تحمل روحی،
 روحی، هاي بحران محبت، کمبود فراوان، خألهاي حقارت، درماندگی،

 بار احساس زندگی، از تنفر زندگی، از زدگی دل انتها، بی هاي خستگی
 نشخوار ذهنی، وسواس بودن، بازنده احساس سرخوردگی، داشتن، اضافی

  خانواده با روابط محدودیت خانواده، از گرفتن فاصله فکري،

  احساسی هاي چالش

 در ضعف احساسی، ثباتی بی احساسات، بیان در ضعف تردیدآمیز، زندگی
 باورها، در تردید رفتن، ظلم بار زیر مطالبات، در استحکام عدم بیان، قدرت

 کوتاه مردان، مقابل در ترس احساس عنصري، سست احساسی، تناقضات
 تنهایی، از ترس وابستگی، احساس مخالف، جنس با مجادالت در آمدن
 بودن، مخالف جنس یدأیت دنبال به مخالف، جنس همراهی به نیاز احساس

 ضعف تقابلی، احثاتمب در ناتوانی مخالف، جنس به خود اثبات براي تالش

 و گزینشی ضعف
  عملکردي
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 ها بندي دسته  مفاهیم
Concepts Categories 

 رفتار قاطعانه در ضعف ها، خواسته از آمدن کوتاه خود، حق از دفاع در
 از ترس جسارت، نداشتن نبودن، محکم خود، با ستیز عقاید، جنگ کردن،

  قضاوت
 خانواده، مقابل در ایستادن کشیدن، فریاد پرخاشگري، نزاع، و درگیري
 بردن سال زیر خانواده، از انتقاد گري،مطالبه برابر، حقوق و  حق درخواست

 هاي بحث هنجارشکنی، ها، خواسته از پیروي عدم اطاعت، از امتناع رفتارها،
 عدم ها، تفاوت با مخالفت محلی، بی کردن، قهر رفتار، تغییر در تقاضا مکرر،

 ابري،نابر رد کردن، تهدید رفتار، تغییر افراطی، هاي زدن غر تمایز، پذیرش
 ابراز هم، سر پشت تذکرات خانواده، با فاصله افزایش خانواده، از فرار

  خانه وظایف تقسیم براي تالش داري، خانه در رفتن طفره نارضایتی،

  تعاملی ناهنجاري

 براي تالش قدرت، افزایش توانمندي، افزایش شدن، دیده براي تالش
 تأثیرگذار ،جایگاه کسب در سعی پیشرفت، مسیر کردن طی پیشرفت،

 براي تالش خودباوري، اجتماعی، یدأیت کسب آگاهی، افزایش بودن،
 مردان، با مقابله خود، به افتخار غرور، احساس نفس،  عزت افزایش

  بهتر استدالل یافتن براي تالش نرفتن، زور بار زیر بلندمدت، ریزي برنامه

  توانمندي ابراز

  
  جنسیتی نابرابري تجربه اشکال
  خصوصی حریم از اقبتمر و کنترل

 در است. یافته توسعه ي جامعه یک ارکان از یکی خصوصی و شخصی حریم به احترام
 در دخالت همین به توان می نیافته توسعه و توسعه  حال در جوامع هاي ویژگی از که حالی
 زنان اغلب کرد. اشاره خصوصی حریم کنترل و خصوصی حریم رعایت عدم و شخصی امور

 موجوداتی عنوان به زنان به نگاه که داشتند اعتراض موضوع این به هکنند مشارکت
 شود ایجاد مردان در قدرت احساس این تا است شده باعث مردان از تر پایین و تر فرودست

 بیان اغلب بگیرند. خود ي سیطره تحت و مراقبت کنترل، تحت را دختران امور ي همه که
 بیرون، دوستان، منزل به را آنان وآمدهاي رفت و ترددها آنان هاي خانواده کردند می

 اعمال و کردن منع گاهی حتی و کردند می محدود و کرده کنترل مسافرت می،دوره
 شدن دور باعث دختر فرزند براي تنها افراطی ي گونه به ها خانواده جانب از محدودیت

 23( نگین است. شده آنان هاي موفقیت به رسیدن و ها خواسته و اهداف تحقق از دختران
  گوید: می اجتماعی) مددکاري ي رشته کارشناسی دانشجو سال،
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 من همین واسه ایرانی، هاي خانواده توي میدونن بدبخت و ضعیف جنس و دختر«
 برم نمیدن اجازه چون ذارن می دوستام که هایی دورهمی بیشتر از بشم محروم باید همیشه

 خیلی ندادن اجازه بود بد جاش و تشساع چون ولی موسیقی برم خواست می دلم حتی
 باید اونا و نمیرسه عقلم خودم من کننمی فکر چون روش گذاشتن پا و من آرزوي راحت

 ام کسی میره میخواد جا هر من داداش نیست عادالنه واقعاً و کنن تکلیف تعیین برام
 بهم طیرب نکن مقایسه بیخودي دختري تو پسر اون میگن زنم می حرفم تا نداره کاریش
  .»ندارین

 را دختر جنس که اي شده ذهن ي ملکه تصورات و زن جنس دادن جلوه ضعیف
 و مردان روي به را زنان خصوصی ي عرصه به ورود میدان دهد، می جلوه ناتوان و ضعیف
  گوید: می دار) خانه و کاردانی سال، 35، نوشین( است گشوده ها خانواده
 روز که هست ما يخونه تو فکر سطح این یرونب برم ندارم اجازه تعطیل روزاي من«
 کننمی رفتار بچه یه عین ولی سالمه 35 اینکه با بیرون بره دختر میده معنی چه تعطیل

 میزنم حرفم میکنن کنسل میدن نظر من جاي به میگیرن تصمیم خودشون من براي
  .»میدن نشون العملعکس بدم خیلی نداره ايفایده

 تا است داده مردان به را اجازه این زنان، به پایین به باال از هاي نگاه و سنتی نگرش
 و کنترل مسئولیت خود و دیده ناتوان امور انجام و خود زندگی مدیریت در را دختران
 هاي سرمایه به بخشیدن قدرت با مردساالرانه میدان گیرند. عهده بر را ها آن از مراقبت

 مدیریت ها آن بر و کرده ورود زنان زندگی صیشخ حریم به تا است توانسته خود اقتصادي
 اعمال هاي شکل از یکی خصوصی حریم کنترل کنندگان مشارکت نظر بر بنا لذا کند.

 به اعتماد و کرده ترس دچار را زنان مراقبت و کنترل این زیرا است. جنسیتی نابرابري
 زن از مراقبت به زنیا احساس است. نموده اختالل و ضعف دچار را زنان نفس  عزت و نفس 

 ایجاد اهدافشان تحقق راه سر بر موانعی آنان براي زنان به داشتن فرودست نگاه دلیل به
   است. کرده

  
  سنتی نقش تخصیص

 جامعه سازمان و اجتماعی هاي نظام از رنان تابعیت مارکسیستی هاي نظریه با مطابق
 استخراج ها مصاحبه از که است اي مقوله سنتی نقش تخصیص لذا گیرد. می سرچشمه

 و است حاکم جامعه در که زنان به پایین به باال از هاي نگاه که معنی بدین است گردیده
 سبب شود می اعمال زنان و مردان بین اجتماعی نظام سوي از که هایی تبعیض و ها تفاوت
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 است. شده زنان به نسبت مردان فرادستی و برتري ذهنیت شدن نهادینه و گیري شکل
 شدن نهادینه والدین، عقاید از تأثیرپذیري جنسیتی، مشابه هاي تجربه اشتباه، ايالگوه

 مفاهیمی مردان قدرت دادن قرار اولویت در مرد، دانستن برتر نابرابر، ي جامعه باورها،
 اظهار کنندگان مشارکت شدند. شنیده کنندگان مشارکت زبان از دفعات  به که هستند
 نابرابري این استمرار سبب زنان به نسبت جامعه در مردان يبرتر فرهنگ حکمرانی داشتند

  گوید: می دانشجو) ساله، 27 شیدا( است شده
 بیرون یعنی مرد برتر قدرت یعنی مرد گفتن همیشه که قدیمی باورهاي و ها سنت«

 نسبت خیلی پسرا کنن فکر ها خانواده شده باعث بودن خونه تو یعنی زن و بودن خونه از
 دخترا و کنن جلوه قدرتمند خونه از بیرون تا دارن حمایت به نیاز دخترشون هاي بچه به

 تعریف ذهنشون توي کالً ندارن حمایت و قدرت به نیازي و کنن شوهر تا بمونن باید فقط
  .»کنه زندگی مستقل بگیره تصمیم مستقل کنه فکر مستقل میتونه دخترم نشده

 و رفتارها که است کرده ریشه چنان آن گذشته فرهنگی هاي ارزش و ها سنت قدرت
 را جنسیتی نابرابري و دارد قرار ها سنت همان شعاع تحت همچنان والدین هاي واکنش
  گوید: می شاغل) و دیپلم ساله، 30 نیلوفر( بخشد می استمرار
 دختر و زن هاموقع اون بودن خودشون مادراي و پدر الگوشون ما مادراي و پدر«
 اًدقیق و بودن بیشتر پسرا به توجه بودن آزادتر خیلی پسرا نداشتن ظرن اظهار ياجازه خیلی
 کرده تغییر بفهمن خواننمی و ذهنشونه توي الگو اون رسیدمی پسر به بیشترش اموال
  .»شده ذهنشون يملکه هانگرش اون چون

 و گذشتگان عملی و فکري رسوم و  آداب و ها سنت از والدین تأثیرپذیري و الگوبرداري
 هاي نگرش و ها ارزش که کهن سنتی فرهنگیـ  اجتماعی بستر در پرورش و رشد همچنین

 همان مبناي بر نیز امروز هاي خانواده تا اند شده باعث بودند حاکم ها آن در مردساالرانه
 و ها تفاوت همچنان و کنند رفتار خود پسر و دختر فرزندان با گذشته الگوهاي و تجارب

 با سنتی هاي نگرش لذا دارند. روا و داده ادامه را شد می اعمال گذشته رد که هایی نابرابري
 تحمل براي امروزي دختران تطبیق و سازگاري و نداشته خوانی هم امروزي زندگی الگوهاي

   است. شده فراوانی روحی هاي آسیب و ها ناهنجاري ایجاد باعث آمیز تبعیض شرایط با
  

  رفتاري عدالتی بی
 است. اهمیت حائز کنشگري هر عبارتیبه یا انسانی هر براي مساوات و عدالت رعایت

 و است شده  کشف کنندگان مشارکت با مصاحبه از که است اي مقوله رفتاري عدالتی بی
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 بدین اند. کرده تجربه کنندگان مشارکت که است جنسیتی نابرابري اعمال هاي شکل از یکی
 شاهد مادر و پدر جانب از خانواده در دداشتن اظهار کنندگان مشارکت تمام که معنی

 بسیار پسر فرزند با والدین رفتار و نیستند پسر و دختر جنس دو هر با اي عادالنه رفتارهاي
 گرفتن، قرار حاشیه در دختر، به توجهی بی است. دختر فرزند با رفتار به نسبت تر محترمانه

 مفاهیمی ... و دختر به کمتر تراماح دختر، از شنوي حرف توقع کمتر، توجه گرفتن، نادیده
 کنندگان مشارکت شد. می شنیده کنندگان مشارکت از ها مصاحبه در دفعات  به که هستند

 میان را آشکاري و بارز تبعیض و تمایز منزلت و احترام توجه، در ها خانواده که امر این به
 اعمال سطوح ترین گبزر از یکی و کردند می اشاره کنند می لحاظ خود پسر و دختر فرزند

 مجرد، ساله،27 سارا( دانستند می احترام و رفتار سطح در را جنس دو میان نابرابري
  گوید: می ارشد) کارشناسی مقطع دانشجوي

 من اینکه با حسابداري دیپلم  فوق داداشم ام حسابداري يرشته ارشد دانشجوي من«
 توجه و میذارن احترام سعید به هک قدرنای خونه توي ولی باالتره اون از تحصیلیم مدرك

 احترام و توجه مرکز و اولویت در چیزي هر توي اون نمیشه توجه اون من به اصال کننمی
 و اصالً و دارن و اون هواي همیشه همه جلوي دارم قرار اون از بعد خدا يهمیشه من ولی
 توجه اصالً یرسهم که من به ولی بره الؤس زیر احترامش و شخصیت که گننمی چیزي ابداً

  .»کردن خورد و من بقیه جلو شده بارها و ندارن شخصیتم و احترام به دقتی و
 از یکی همواره مذکر، جنس با مقایسه در و برابر در کمتر احترام و توجه دریافت

 سال، 31 لیال( است آمده شمار به زنان براي جنسیتی نابرابري و نارضایتی ي عمده دالیل
  گوید: می بیمه) ي اداره ندکارم و کارشناسی

 نخوند بیشتر دیپلم تا اون و خوندیم درس تا سه هر ما برادر یه و خواهریم تا سه ما«
 اون موضوعی هر و ايمسئله هر توي میشه ظلم ما حق در همیشه ولی شد بازار وارد بعد و

 ما نظرات به ولی میدن گوش بهش کننمی توجه بهش میدن اهمیت بهش و مطرحه
 و ایمخونه حاشیه تو ما همیشه یعنی نمیاریم در سر هیچی از ما انگار ذارهنمی محل کسی
  .»هست داداشم چی همه اصل و مرکز توي

 ها آن عملکرد در که اجتماعی کنشگران عادتواره با رابطه در بوردیو ي نظریه با مطابق
 گذشته هاي سنت و اه ارزش از گرفته  شکل واره عادت گفت، توان می دهد می نشان را خود

 زن، براي تر فرودست منزلت و احترام و مرد براي تر فرادست منزلت و ارجحیت بر مبنی
 برخورد ي نحوه و آنان عملکرد در که است کرده نفوذ ها خانواده ذهن هاي الیه در چنان آن
 و آشکار پسر به برتر ارزش و واره عادت این نیز پسر و دختر مخالف جنس دو با رفتار و
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 سبب دختر، فرزند با آنان رفتارهاي و برخوردها در ها خانواده رفتاري عدالتی بی است. عیان
 مهم عوامل و ها شاخص از یکی عنوان به را رفتاري عدالتی بی زنان و دختران تا است شده

 عنوان به آن به و کنند اعتراض آن به و نمایند مطرح جنسیتی نابرابري تقویت و ترویج در
   کنند. اشاره جنسیتی نابرابري ي شده تجربه هاي شکل ترین مهم زا یکی

  
  مالی حمایت در ضعف

 را مالی تأمین و حمایت ها خانواده ذهن در شده  نهادینه جنسیتی اي کلیشه تصورات
 خود پسر فرزند از که دانند می موظف را خود والدین و دانند می پسر فرزند به مختص ابتدا

 همسرش يوظیفه جنسیتی هاي کلیشه همان با دختر حال هند،د انجام مالی حمایت
 با مصاحبه از که است مقوالتی از یکی مالی حمایت در ضعف کند. مالی تأمین را او هست

 ي وسیله به شده  تجربه جنسیتی نابرابري شکل دومین گردید. کشف کنندگان مشارکت
 از شدت  به کننده ارکتمش زنان اغلب است. مالی حمایت در ضعف کنندگان مشارکت
 والدین جانب از پسر و دختر بین مالی پوشش و حمایت در شده  اعمال نابرابري و تبعیض

 و است پسر فرزند به متعلق خانواده دارایی بودند معتقد اغلب کردند. می ناراحتی ابراز
 الیم حمایت در امر همین و باشد داشته دارایی آن در تواند می سهمی اندك تنها دختر
 و کارشناسی سال،29 پرستو( کردند می تلقی خود ضعف و وابستگی بر اي نشانه را پایین،
  گوید: می زبان) مدرس
 چی هر من مادر و پدر چون مالیه بحث توي ما يخونه توي تبعیض ترین بزرگ«

 براي ماشین بهترین اونه براي گوشی بهترین نمیدن دختر به ولی داداشمه اختیار در دارن
 داره سقف دخترا براي اما نداره محدودیت بخواد پول چقدر هر اونه براي خونه بهترین هاون
 باشه اون براي کمال و تمام رفاه باید چرا نیست فرقی ما بین چون انصافیهبی خیلی این و

  .»بیاریم دست به تا بکشیم زحمت خودمون ما براي و پسر چون فقط
 تشدیدکننده زنان براي که است عواملی از پسر فرزند به مالی تعلق و مالکیت احساس

  گوید: می کارمند) و ارشد کارشناسی سال، 30 سمیرا( است تبعیض و نابرابري
 و خریدن مغازه اونا دوي هر براي مادرم و پدر دارم برادر تا دو و دخترم یه من«
 ولی خوب خیلی رفاهی امکانات و ماشین خریدن خونه بعد کردن پا و دست شغل براشون

 يوظیفه شوهرته يوظیفه میگن کنن مالی ساپورت بخوان که نمیدن اهمیت اصالً من به
 یا فقط باید دختر و میدونن وظایفشون از و پسر به مالی رسیدگی فقط انگار نیست ما
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 و پوال بهترین همیشه بکشه زحمت خودش یا باشه وابسته و بمونه شوهر مینأت منتظر
  .»پسر يبچه مال امکانات

 در که دهند کاهش را نابرابري توانند می زمانی تنها زنان بلومبرگ نظریه بنابر
 باید زنان است معتقد بلومبرگ واقع در شوند. دار عهده را بسزایی نقش اقتصادي هاي عرصه

 کاهش به منجر کنند می ایفا اقتصادي میدان و عرصه در که فعالی سهم با و کرده مقاومت
 هاي تبعیض و ها دغدغه ترین مهم از یکی ها مصاحبه نتایج به توجه اب و ؛شوند نابرابري

 متأثر و سنتی نگاه با والدین و باشد می مالی حمایت در ضعف همان زنان نگاه از جنسیتی
 اعمال فاکتورهاي از یکی و داند می مرد آن از را قدرت و اقتدار که مردساالرانه ي جامعه از

 کافی مالی حمایت خود پسر فرزند از تنها داند می مرد تصادياق و مالی ي بنیه را اقتدار
 و وابستگی بر خود امر همین و کنند می بخت ي خانه به موکول را خود دختران و کنند می

   زند. می دامن جنسیتی نابرابري تقویت
  

  پیامدها
    احساسی هاي چالش

 و است تهوابس کنشگر آن امنیت احساس به کنشگري هر روانی و روحی سالمت
 طی را ترقی و رشد مراتب توانند می تري صحیح ي گونه به کافی امنیت بااحساس کنشگران

 بدین است گردیده کشف کنندگانمشارکت با مصاحبه از که احساسی هاي چالش کنند.
 ها آن بر خانواده درون در که هایی تبعیض و ها نابرابري ي مشاهده با زنان که است معنا

 افسردگی، ناراحتی، انزجار، خشم، احساس جمله از احساساتی دچار شود، می اعمال
 داشتند اظهار کنندگان مشارکت شوند. می ... و روحی هاي آشفتگی خستگی، تنفر، دلزدگی،

 آورده بار به را متعددي روانی و روحی هاي آسیب و مشکالت ها آن براي نابرابري این دیدن
 را خود احساسات و کرده مقابله خود منفی اتاحساس با کنند می تالش ها آن و است

 اعمال از حاصل پیامدهاي کنند. ایستادگی نابرابري برابر در بتوانند تا کنند مدیریت
 است کرده ايمالحظه  قابل احساسی هاي بحران درگیر را دختران والدین توسط نابرابري

  گوید: می دانشجو) سال، 22 نگین(
 تحمل قابل غیر و سخته من براي هاتفاوت این چقدر که فهمننمی من مادر و پدر«

 خیلی میخوره بهم زندگی این از حالم دارم قرار چی همه دوم يدرجه در همش من وقتی
 شدیدي هايافسردگی هاییموقع یه بشه عوض وضع خوادمی دلم کنممی گریه هاموقع
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 کلی بودم پسر اگه میاد بدم خودم بودن زن جنس از شممی متنفر خودم از گیرم می
  .»بودن بدبخت و ضعیف احساس کنممی پوچی احساس االن ولی داشتم احترام

 خوشایندي يتجربه کنشگري هیچ براي نابرابري وجود عبارتیبه یا تبعیض و تمایز
 و روحی هاي آسیب دچار شده  اعمال هاي نابرابري مشاهده با نیز دختران لذا نیست.

  گوید: می دیپلم) سال،36 رویا( وندش می روانی هاي ناراحتی
 این که ظلمی ترینمهم هست اطرافیانمم از خیلی نظر واقع در که من نظر به «
 کنیممی پیدا که بدي العادهفوق احساسات اون داره زنا ما براي هاتفاوت و هاتبعیض
 ترس و نگرانی و ناامیدي احساس حال در همش داریم اينارضایتی و ناراحتی یه همیشه
 شدیم فریدهآ زن ما چون اینکه احساس ندارن دوستمون نکنه اینکه از ترس حتی هستیم
 و زن یه روحی بنیان هاتفاوت این کنه مراقبت ما از مرد یه باید حتماً و ضعیفیم خیلی

  .»کنهمی نابود کنهمی دگرگون
 زنان گیرگریبان که است احساسی هاي چالش جنسیتی نابرابري پیامدهاي از یکی

 و توجه عدم دهد. می قرار تأثیر تحت را ها آن احساسات و افکار رفتارها، تمامی و شود می
 باعث دارد زنان روي بر تفاوت و نابرابري اعمال که تبعاتی و پیامدها به والدین آگاهی عدم
 نزنا آمیز تبعیض رفتار این قربانیان تنها همچنان و است شده نابرابري این تقویت و ادامه
 معرض در را ها آن و شود می عاطفی هايخأل از سرشار ها آن احساسات تمامی که باشند می

 دچار جنسیتی نابرابري برابر در مقاومت جهت زنان لذا ؛دهد می قرار بیشتري هاي آسیب
   شوند. می فراوانی احساسی هاي چالش

  
  عملکردي و گزینشی ضعف

 تا شود می مردان از تر نازل موجودي نعنوا به زنان با که برخوردهایی و رفتارها
 را زنان بازخوردهاي و ها نگرش تمامی و کند می رخنه آنان ذهنی هاي الیه ترین درونی
 دارد رفتارهایی به اشاره عملکردي و گزینشی ضعف دهد. می قرار پایین از نگاه شعاعتحت

 به عملکردهایشان در ضعف احساس تلقین و مطیع وابسته، موجودي صورت به را زنان که
 باور شود می خواسته ها آن از و گیرد می صورت زنان حق در که هایی نابرابري آورد. می شمار
 کنندگان مشارکت هاي گفته بر بنا دارند، مردان به نسبت تري کم قدرت و توانایی کنند
 در یا ندارند، را مجادله توان کنند احساس مخالف جنس با مواجه در ها آن شود می باعث
 را خود مطالبات نتوانند راحتی به یا و باشند نداشته را کافی قدرت خود حق از دفاع
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 و برتر شدن نهادینه دلیل به را مخالف جنس به نیاز احساس همواره و شوند خواستار
  گوید: می دانشجو) سال، 19 زهرا( کنند احساس خود درون آنان، بودن قدرتمندتر

 حق من مسائل ي همه توي من داداش وحشتناك فاوتت خیلی که ما ي خانواده تو«
 میدونن اون مسلم حق و عادي کامالً و ندارم اعتراضی گونه هیچ حق من و داره دخالت
 باعث دادن جلوه نادون و من همش این طوریهچ جو نمیدونی تو میگن چون کنه دخالت

 چیزي یه وقتی یا نیست حالیم خیلی کنم احساس پسرا برابر در هم دانشگاه تو من شده
  .»بهشون بدم جواب ترسممی میگن بهم

 است جنسیتی نابرابري اعمال پیامدهاي و تبعات از که عملکردي و گزینشی ضعف
 از مانع و دهد می قرار ها آن مخالف جنس به نسبت نگرانی و ضعف موضع در را دختران

 دفتر در شاغل و شناسیکار سال، 33 مهناز( شود می ها آن در بااقتدار و منطقی تصمیمات
  گوید: می خدماتی)

 بیرون براي و شدم بزرگ مدرن اصطالح به يخانواده یه توي من اینکه با متأسفانه«
 گوش همیشه بود فاحشی تفاوت برادرم و من بین هم باز ولی نداشتن کاریم آزادي و رفتن

 حتماً اون نظر تصمیماتشون توي که کردنمی رفتار جوري یه و بودن داداشم فرمان به
 که هاتفاوت همین بشم داده دخالتی که نبودم مهم اونقدر انگار اصالً من ولی بشه لحاظ

 تا شد باعث میده تشخیص بهتر اون و فهمممی کمتر اون از کردممی احساس همیشه من
 مقابل در هم کار سر توي حتی و بخورم شکست و بشم اشتباه انتخاب دچار ازدواجم توي

  .»کنم دفاع خودم حق از خوب خیلی تونمنمی مرد همکاراي
 زندگی در و دختران براي کند می یاد آن از گیدنز که اي ناشناخته مخاطرات از ترس

 جنسیتی هاي تبعیض و ها تفاوت که رفتارهایی کند. می پیدا جالبی مصداق زنان و دختران
 به دختران براي را هاییدغدغه ناخودآگاه و ناخواسته صورت به همگی کند می اعمال را

 صورت به ها آن درون ها نابرابري همان ذیل ولی هستند خبر بی آن از خود که آورد می همراه
 در و شخصی زندگی در ها آن رفتارهاي و عملکردها در و است شده  نهادینه ناخوداگاه

 هاي سنت از بازمانده فکري هاي قالب با والدین کند. می پیدا نمود عمومی هاي عرصه
 عمل در و داده پرورش خود ذهن درون را است زن از توانمندتر مرد تصور همچنان گذشته

 سراسر که کند می ایجاد دختران در را ضعفی احساس امر همین و گیرند می کار به نیز
 درون ندانسته و ناخواسته که شود می ايعملکردي هايضعف و هادغدغه آن بازخورد
 متأثر را دختران هاي العمل عکس و اعمال رفتارها، ها، واکنش و ست.ا شده  نهادینه دختران
  است. ساخته
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  راهبردها
  تعاملی ناهنجاري

 ي روزمره روابط در موجود هاي ناهنجاري و ها آسیب تعاملی ناهنجاري از منظور
 که داشتند اظهار کننده مشارکت زنان اغلب است. والدینشان خصوصاً و خانواده با دختران

 هاي نابرابري و کمتر هاي منزلت ها، شدن گرفته نادیده ها، تفاوت ها، تبعیض با آمدن کنار
 واکنش ها نابرابري اعمال به و بوده سخت بسیار شود می داشته روا ها آن بر که اي گسترده

 اغلب هستند. ها تبعیض و ها نابرابري این کاهش و شرایط تغییر خواستار و داده نشان
 به اعتراض دستور، از امتناع کردن، قهر چون مفاهیمی از که کردند بیان کنندگان مشارکت

 براي چنینی این مواردي و جدال و بحث منزل، ترك کشیدن، فریاد پرخاشگري، تفاوت،
 شده  اعمال تفاوت و نابرابري برابر در خویش ناراحتی و نارضایتی ابراز و اعتراض نشان

 و امکانات رفتارها، از استفاده و برابري اعمال خواستدر خود والدین از و کنند می استفاده
 آرایشگر) و کارشناسی سال،28 شینا( خوددارند پسر و دختر فرزند دو هر براي برابر منابع

  گوید: می
 شکنجه مثله و سخته خیلی پسر و دختر بین تفاوت پذیرش من شخص براي«

 هايمدت گاهی زنممی داد نمکمی قهر ایستممی مادرم و پدر مقابل خیلی من مونه می
 درست اصالً که گممی کنممی رفتار غریبه یه عین و کنممی رفتار سرد باهاشون طوالنی
 خیلی گممی قهرم و زدن داد با ولی دارم اعتراض و نیستم راضی من و تفاوت این نیست
  .»نداشته ايفایده

 با مواجه در نیز زنان شود. می دیده مقاومتی قدرتی هر برابر در فوکو ي نظریه بر بنا
 و نارضایتی متفاوت طرق از شود می گذاشته ها آن میان که هایی تفاوت و ها نابرابري
  گوید:می شاغل) و تی آي مهندس سال، 26 ناهید( کنند می ابراز را خویش مقاومت
 خیال بی تونمنمی خودم من ولی زیاد نداره فایده دخترا ما هاياعتراض که چند هر«

 و ندازممی راه درست دعواي یه حتماً من بشه زیاد خیلی تفاوت این که موقع هر و گذرمب
 اعالم و نرفتم امخونه و دوستم يخونه رفتم روز چند اومده پیش و کنممی قهر هامدت

  .»نیست حسام و من بین فرقی هیچ و رمنمی زور حرف بار زیر من که کنم می
 قائل و مردان برتر موقعیت و اقتدار و قدرت بر ماعاجت و والدین پافشاري و اصرار

 داشته پی در نیز را اي منفی بازخوردهاي و ها واکنش زنان براي تر پایین موقعیت شدن
 نابرابري برابر در مقاومت جهت زنان توسط شده اتخاذ راهبردهاي از یکی که است

 اعمال از اعتراض نشان و خود از دفاع براي نابرابري موضع در زنان است. تعاملی ناهنجاري
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 این تبعات و دهند نشان را خود مقاومت تا گیرند می پیش در را رفتارهایی ها تبعیض این
 راهبردهاي از یکی شود. می ایجاد فرزند با والدین روابط در که است هایی ناهنجاري رفتارها

 درازمدت در دارند می ابراز دختران وقتی که است اعتراضی جنسیتی نابرابري مستقیم غیر
 ایجاد خانواده با ها آن روابط و تعامالت در را هایی آسیب و ها ناهنجاري تدریجی صورت به و

   کند. می
  

   توانمندي ابراز
 توانمندي ابراز است شده  کشف کنندگان مشارکت با مصاحبه از که اي مقوله آخرین

 است. شده  اعمال هاي نابرابري بربرا در مقاومت و تالش معناي به توانمندي ابراز باشد. می
 هاي نابرابري برابر در خود حقوق به آگاهی افزایش با و مدرن ي جامعه تأثیرات تحت زنان

 در که ابزارهایی از یکی و کنند می مقاومت و کرده نارضایتی ابراز شده  اعمال جنسیتی
 اظهار کنندگان ارکتمش اغلب باشد. می خود توانمندي ابراز گیرند می کار به مقاومت جهت

 دختر فرودستی بر مبنی والدین اشتباه تصورات دادن نشان و نابرابري کاهش براي داشتند
 عالیه، تحصیالت طریق از را خود هستند تالش در مردان، مالکیت تحت استقالل و قدرت و

 ها اوتتف و است برابر پسر با دختر دهند نشان و کرده اثبات ... و مستقالنه زندگی اشتغال،
 کارشناسی ساله، 32 زهره( هستند نادرست فکري هاي قالب و تصورات تنها ها تبعیض و

  گوید: می مدرس) و ارشد
 بخوان که کنمنمی قبول ابداً و اصالً رمنمی ها تفاوت این بار زیر عنوان  هیچ  به من«

 اطرافیان و خودم يخانواده به من و نیست چیزي همچین اصالً دختر از برتر پسر بگن
 و خرجم بایستم خودم پاي روي تونممی تنهایی من دادم نشون و کردم اثبات و این خودم

  .»بگیرم تصمیم درست خودم براي خودم و کنم زندگیم مستقل و بیارم در
 و پایگاه تغییر در سعی ها خانواده در یافته استمرار هاي نابرابري با مواجه در زنان

 دهند کاهش را نابرابري و کرده اثبات را خود طریق این از تا ددارن جامعه در خود موقعیت
  گوید: می مدرس) و دکتري دانشجوي ساله، 29 نگار(

 کالً و پائه و دستبی دختر نظرشون از و کننمی فکر سنتی شدت  به من مادر و پدر«
 یرنبگ تصمیم جاش به و کنن مراقبت ازش برادر و پدر همیشه نیازه و نداره کاملی عقل
 اونجا از و خوابگاه اومدم اول من دارم دعوا خیلی و کنم قبول و فکر این تونمنمی من ولی
 و خودم تونستم کمکم بعد و کردم شروع و ایستادن خودم پاي روي و کردن زندگی تنها
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 فکر مردا که چیزي اون از بیشتر خیلی زنا و دخترا که کردم ثابت خودم به و کنم مستقل
  .»کنن زندگی امن و خوشبخت و موفق تنها توننمی و دارن سیلپتان کننمی

 تغییرات و پیشرفت از متأثر زنان و دختران که است ابزاري و وسیله توانمندي ابراز
 در خود اثبات و مبارزه جهت در آن از مدرنیته امکانات همچنین و تکنولوژیکی و ارتباطی

 به آنان هاي اعتراض که شرایطی با مواجه در نزنا کنند. می استفاده جنسیتی نابرابري برابر
 در خود اثبات جهت را دیگري ابزار کند نمی ایجاد تغییري خانواده جانب از نابرابري اعمال
 ها آن و هستند اشتباه در دیگران که کنند اثبات خودشان به بتوانند تا اند گرفته  پیش

 بهتر شرایط و زندگی ساختن براي و باشند داشته بهتري زندگی که توانند می و خواهند می
 هاي عرصه به ورود و عالیه تحصیالت مدارج کردن طی طریق از زنان کنند. می تالش

 و سنتی تصورات خالف و کرده اثبات را خود توانمندي تا هستند تالش در اقتصادي
 و انزن براي برابر شرایط شدن مساعد و نابرابري کاهش جهت در و داده نشان را اي کلیشه
  بردارند. گام مردان

  
  دختران منطقی و عاطفی دوگانگی اصلی: هسته

 ي مقوله 8 کشف و نظري کدگذاري روش از استفاده با ها داده تحلیل و  تجزیه از بعد
 شد. کشف دختران منطقی و عاطفی دوگانگی مرکزي ي هسته ي مقوله مجموع در اصلی،
 نابرابري اعمال که است پیامدهایی و اتتبع دختران منطقی و عاطفی دوگانگی از منظور

 و عواطف میان مرزي در ها آن و گذارد می جاي بر دختران زندگی روي بر جنسیتی
 مقاومت و جنسیتی نابرابري کاهش و خود اثبات جهت منطقی مسیري و زنانگی احساسات

 نابرابري الاشک که کرد تفسیر چنین توان می ها یافته با مطابق دهد. می قرار آن برابر در
 در و مقاومت ایجاد باعث پیامدها و ها نابرابري این و است پیامدهایی ساز زمینه جنسیتی

 بین روابط زیر پارادایمی مدل در است. شده دختران و زنان توسط راهبردهایی اتخاذ نتیجه
 و کنترل از: اند عبارت جنسیتی نابرابري ي شده  تجربه هاي شکل است. شده  ترسیم مقوالت
 و رفتاري عدالتی بی سنتی، نقش تخصیص دختران، زندگی خصوصی حریم از مراقبت

 هاي چالش و عملکردي و گزینشی ضعف پیامدهاي ایجاد باعث که مالی حمایت در ضعف
 ابراز و تعاملی ناهنجاري راهبردهاي اتخاذ با زنان نتیجه در شده، زنان براي احساسی
 را جنسیتی نابرابري کاهش و مقاومت در سعی و داده نشان واکنش آن برابر در توانمندي

   دارند.
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  هامدل پارادایم کشف شده از مصاحبه :1شکل 
Figure 1: The Paradigm Model Discovered From Interviews  

  
  گیري نتیجه

 جنسیتی نابرابري هاي شکل از زنان ي تجربه و تفسیر کشف هدف با پژوهش این
 شهر زنان از نفر 27 با .است شده  انجام آن از حاصل پیامدهاي و راهبردها و خانواده درون

 کدگذاري روش از استفاده با ها داده و شد انجام ساختاریافته نیمه ي مصاحبه اصفهان
 ساخته مقوالت شد. ساخته مقوله 8 مجموع در و گرفت قرار تحلیل و  تجزیه مورد نظري

 حمایت در ضعف خصوصی، حریم از مراقبت و کنترل رفتاري، عدالتی بی از: اند عبارت شده 
 نقش تخصیص تعاملی، ناهنجاري عملکردي، و گزینشی ضعف احساسی، هاي چالش مالی،
 منطقی و عاطفی دوگانگی مرکزي ي هسته مقوله آخر در و ؛توانمندي ابراز و سنتی

   گردید. کشف مرکزي يهسته عنوان به دختران
 ي شده  تجربه شکل دو کنندگان، مشارکت با مصاحبه از حاصل هاي داده اساس بر
 سنتی، نقش تخصیص خصوصی، حریم از مراقبت و کنترل از: اند عبارت جنسیتی نابرابري

 اعمال و ها تبعیض از کنندگان مشارکت تمام مالی. حمایت در ضعف و رفتاري عدالتی بی
 آن و داشته ناخشنوندي و شکایت اظهار مالی و رفتاري بعد دو هر در ها نابرابري و ها تفاوت

 ایجاد باعث ها نابرابري این ي همه اعمال بودند معتقد و کردند می تلقی ناعادالنه امري را
 با مقاومت جهت در ها آن توسط راهبردهایی اتخاذ لذا و آنان براي گسترده پیامدهاي

    است. شده جنسیتی نابرابري
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 قرار تحلیل و تفسیر مورد نظریات و پیشین تحقیقات به توجه با ها یافته ابتدا
 تحقیقات نتایج به توجه با .است شده  پرداخته گیري نتیجه و بحث به سپس و اند گرفته
 و جان )؛2015( همکاران و گونزالس)؛ 2016( همکاران و هاکارا توسط: شده  انجام

 ؛)2016( بخارائی ؛)2000( سگوینو ؛)2002( کالسن ؛)2006( چیچی )؛2014( همکاران
 زنان، زندگی روي بر آن تأثیرات و اقتصادي نظام در جنسیتی تبعیض ي دهنده نشان نتایج
   هستند. توسعه و رشد

 تحت مشاغل جنسیتی توزیع و اقتصادي اختیار و قدرت که را موضوع این و جامعه
 شود. می یدأیت کند می محدود خصوصی ي عرصه به را زنان و باشد می مردان تسلط

 ي رابطه جنسیتی قشربندي میزان اینکه بر مبنی بلومبرگ ي نظریه با مطابق همچنین
 باشد، کمتر زنان اقتصادي قدرت چه ره و دارد انزن ادياقتص قدرت سطح با معکوسی

 که چافتز ي نظریه و شود، می بیشـتر ها آن بر ایدئولوژیکی و سیاسی فیزیکی، ستم میزان
 زنان بر کنترل اعمال جهت در آن از و دهد می برتري مردان به مادي قدرت است معتقد

 زنان از مالی حمایت در ضعف شده  کشف ي مقوله که کرد یدأیت توان می کنند، می استفاده
 این همگی شده  بیان نظریات و تحقیقات و باشد می مردان فرادستی و قدرت حفظ دلیل به

  کنند. می یدأیت را موضوع
 وضعیت که شود می یدأیت قضیه این ،)2014( مکتوبیان و همتی تتحقیقا با مطابق

 و خاوري تحقیقات همچنین نیست. بخش رضایت جنسیتی برابري لحاظ به ایران ي جامعه
 از درصد 45 که چرا کنند، می یدأیت را زنان با رفتاري عدالتی بی ي مقوله ،)2014( همکاران

 نظریات همچنین و ؛اند کرده جنسیتی ابرينابر اعمال ابراز آنان ي مطالعه تحت زنان
 نابرابري اعمال و جنسیتی هاي تبعیض بر مبنی مارکسیسم و سوسیالیست هاي فمینیست
 زنان جانب از رفتاري عدالتی بی ابراز یدأیت در زنان بر جنسیتی ستمگري و جنسیتی

 در زنان ابعیتت مبناي معتقدند که انگلس و مارکس نظریات با مطابق عالوه به باشند. می
   شود. می یدأیت یافته  قوام هاي سنت شده  کشف مقوله است، شده  گذاشته خانواده
 را یک هر شود می تالش مردان و زنان پذیري جامعه در بوردیو ينظریه به توجه با

 زنان در و کنند نهادینه افراد درون و داده آموزش اي جداگانه هاي نقش ایفاي براي
 مقابل در و شود می نهادینه کردن تبعیت و خصوصی ي عرصه در شدن ودمحد و داري خانه

 نتیجه در شود. می نهادینه اقتدار و دادن فرمان و عمومی ي عرصه در حضور مردان در
 مرد جنس از تر ضعیف و وابسته که شود می ها آن ذهن ي ملکه اي گونه به زنان پذیري جامعه
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 از مراقبت و کنترل مقابل در و کند می ایجاد نانز براي ییهادغدغه امر همین و هستند
 مانع سالی بزرگ در پذیري جامعه این نهایت در و دهد می قرار مردان اختیار در را زنان

 را موضوع این نیز ،)2013( همکاران و برانزا تحقیق شود. می زنان براي ها موفقیت از برخی
   دارند. رابطه هم با نسیتیج نابرابري و اجتماعی نهادهاي که کنند می یدأیت

 و تفسیر براي موجود اجتماعی و نظري دانش به اتکاء با رسد می نظر به پایان در
 (فوکو) "مردساالرانه گفتمان" (هابرماس)، "جهان زیست تنگناي" مفهوم سه نتایج تحلیل

 توجه با را تفسیرها ي ادامه و شوند می تداعی ذهن در (بوردیو) "مردانه/زنانه واره عادت" و
   دهیم. می ادامه مفهوم سه به

 شود می اعمال ها خانواده در پسران و دختران میان در که هایی نابرابري و ها تبعیض
 زیست تنگناي عبارتی به یا آنان ي روزمره زندگی گذران شدن سخت باعث دختران براي

 در جمله از متفاوت هاي صورت و ها شکل در ها نابرابري اعمال است. شده جهانشان
 گذاشتن اختیار در دختر، فرزند مقابل در پسر فرزند براي فراتر توجه و مالی هاي حمایت

 گرفتن نظر در دختران، براي ها محدودیت انواع اعمال پسران، براي بیشتر امکانات و منابع
 براي اي عدیده روحی صدمات ایجاد و گیري شکل سبب ... و پسران براي بیشتر منزلت

 و فکر از انبوهی افسردگی، چون مفاهیمی با را آنان ي روزمره زندگی که شود یم دختران
 زندگی، از دلزدگی روانی، هاي خشونت انزجار، تنفر، خستگی، روحی، اختالالت خیال،
 پوشش تحت ها خواسته شدن گرفته نادیده اهداف، افتادن تعویق به زندگی، گذشتن سخت

 آشفتگی و اختالل دچار دختران براي را آسایش حتی و آرامش که تنگنایی دهد. می قرار
 دختران در جنسیتی نابرابري اعمال ذیل که اي روانی و روحی پیامدهاي تمامی و کند می

 و گذاشته اثر نیز بیرونی مشکالت با مواجه و عمومی هاي عرصه در حضور در شود می ایجاد
 روا و نابرابري اعمال پیامدهاي ینتر مهم از کند. می اختالل دچار گاهی را درست تصمیمات

 که است ژرفی تأثیرات دختران و زنان زندگی براي جنسیتی هاي تفاوت و رفتارها داشتن
 در را تنگنا این بازخورد و گذارد می جاي بر ها آن ي روزانه زندگی یا جهانزیست روي بر

 کرد. مشاهده توان می اشتباه انتخابات و تصمیمات و ها شکست انواع و عمومی هاي عرصه
 قد قدرتی چنان با آن هاي گزاره و است حاکم آن بر مردساالرانه گفتمان که اي جامعه در

 زندگی دهند می پاسخ مختلف طرق از را گفتمان از تخطی که اند شده  وضع و کرده علم
 مردساالرانه گفتمان با اي جامعه در شد. خواهد ساختن و سوختن همان زنان از بسیاري

 توزیع آن دنبال به حتی و است گرفته قرار مردان دستان در اقتدار و قدرت مواضع میتما
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 با و دوم ي مرتبه در زن نقش گفتمان این در باشد. می آنان تام اختیارات از نیز ها نقش
 ي مرتبه در زن و فرادست ي مرتبه در مرد و است شده  تعریف مردان ي اجازه و اختیار

 مطابق نیز کنشگران هايواره عادت مردساالرانه گفتمان این در ست.ا شده  تعریف فرودست
 است. شده  نهادینه و کرده رخنه ها ذهن درون و شده  تعریف گفتمان همان هاي گزاره با

 زن و شده  تعریف عاقل و آزادي اقتدار، قدرت، استقالل، داراي مرد آن در که ايواره عادت
 با چنان که ايوارهعادت است. شده  تعریف عاطفی وابسته، خصوصی، يعرصه به محدود
 گفتمان کرد. مشاهده توان می آشکار ها آن عمل در که است شده مردان ذهن ملکه اقتدار

 دختران و زنان جهانزیست تنگناي ایجاد سبب مردساالرانه يعادتواره کنار در مردساالرانه
   است. شده

 گرفته  شکل مردساالرانه گفتمان حاکمیت حتت که اي مردانه وارهعادت کنار در حال
 و ندارد را ها نابرابري اعمال تاب دیگر که است گیري شکل حال در اي زنانه واره عادت است،

 ترك مقاومت، کردن، مقابله اعتراض، ها، نابرابري رد نرفتن، ظلم بار زیر نظیر هایی ویژگی
 انواع با را خود دیگر جدید ي زنانه رهوا عادت است. دارا را خود اثبات و کردن طرد منزل،

 است. آن خالف اثبات براي راهی دنبال به و نکرده سازگار مردان برتري باور و ها نابرابري
 در خود پررنگ حضور و عالیه تحصیالت کسب با جدید ي واره عادت با زنان بین  این در

 بوده مردان با زنان ابريبر اثبات و دادن نشان خواهان اسقالل کسب و اقتصادي هاي عرصه
 مقابل در زنان فرودستی به ها نگرش و داده کاهش را ها نابرابري اعمال تا هستند صدد در و

 و جنسیتی نابرابري اعمال در داده  رخ فرایند تمامی حال دهند. تغییر را مردان
 به نیز عمومی ي عرصه در را زنان که اي رفتاري و روحی مشکالت و احساسی هاي درگیري

 بدین است. شده زنان براي منطقی و عاطفی دوگانگی ایجاد سبب است، کشیده چالش
 و اقتدار اثبات براي منطقی تصمیمات و خود زنانگی عواطف مرز در دختران که شکل

 باعث آگاهی، افزایش و ها دانشگاه به دختران ورود افزایش شوند. می مردد زن یک استقالل
 زندگی سبک همچنین و زندگی به ها آن نگریستن هاي شیوه در دختران و زنان بازاندیشی

 افزایش و نگرشی تغییرات سبب متفاوت سطوح در زنان بازاندیشی است. شده آنان
   است. شده برابر حقوق به دستیابی جهت در مقاومت و اعتراضات
 حقوق و  حق متفاوتی هاي استراتژي و راهبردها از استفاده با تا هستند تالش در زنان

 ابراز با هستند تالش در و کرده گوشزد همسران) و برادران (پدران، خانواده به را خود
 جهت تدبر و تفکر اسباب بازاندیشی بپوشانند. عمل ي جامه هایشان خواسته به توانمندي
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 اتخاذ با زنان لذا ؛است شده آنان در جنسیتی نابرابري اعمال با مواجهه در تدابیر اتخاذ
 ها آن از درخواست و توجه و جنسیتی نابرابري کاهش جهت تالش در متدبرانه راهبردهاي

 شود می سبب جنسیتی نابرابري هستند. جامعه مختلف هاي عرصه در تر فعال حضور جهت
 تا گرفته فاصله زن یک عاطفی روحیات و زنانه عواطف از ها تبعیض کاهش براي زنان

 کنند. کسب مرد یک حمایت بدون زن یک یتموفق براي را اجتماعی ییدهايأت بتوانند
 براي که ناپذیري جبران عاطفی صدمات و روحی پیامدهاي با جنسیتی نابرابري همچنین
 که اي عاطفی خألهاي و ذهنی هاي آشفتگی روحی، هاي آسیب و گذارد می جاي بر دختران

 به زنان براي ار شماري بی پیامدهاي و کرده واژگون را زن یک عواطف آورد می ارمغان به
 نابرابري اعمال که پیامدهایی و تبعات از ها خانواده و والدین آگاهی عدم است. آورده ارمغان

 ها ارزش شدن ذهن ي ملکه و شدن نهادینه همچنین و دارد همراه به زنان و دختران براي
 در زنان تا است شده باعث جامعه در مردساالرانه گفتمان قالب در گذشته هاي سنت و

   باشند. تکاپو در منطق و عواطف میان مرزي
  

  پژوهش پیشنهادات
  شوند: می ارائه زیر در هایی پیشنهاد شده  کشف مقوالت و ها یافته به توجه با
  .مستقل و توانمند افرادي عنوان به زنان به اعتماد - 
  .جنسیتی نابرابري در والدین بازاندیشی جهت آموزشی هاي کارگاه برگزاري - 
  .ها آن نظرات به توجه و دختران با برخورد در ها خانواده دنظرتجدی - 
  .خانواده در زنان و دختران با گرفتن مشورت و نظرخواهی - 
  .دختران تربیت در برادران دخالت از والدین ممانعت - 
  .آن تحقق به توجه و ها خانواده در زنان و دختران متقابل حقوق رعایت - 
  .دختران از ها نوادهخا مالی هاي حمایت افزایش - 
  .اجتماعی و فرهنگی سیاسی، اقتصادي، امور در زنان مشارکت افزایش - 
  .مرد و زن برابري سمت به جامعه ارزشی و هنجاري الگوهاي تغییر - 
  .هایشان قابلیت و ها توانمندي ابراز جهت دختران و زنان به دادن میدان - 
  .گوناگون هاي عرصه در زنان وجود زابرا و مشارکت جهت در بازدارنده موانع کاهش - 
 بر مبتنی رفتارهاي اعمال و رعایت جهت در ها خانواده آموزش و آگاهی افزایش - 
  .فرزندان با برابري
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  .همگان مشارکت بر مبنی زندگی سمت به زندگی سبک تغییر - 
  .خوداشتغال ایجاد جهت زنان مختص اعتباراتی و تسهیالت دادن قرار - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  59هاي مقاومت و بازاندیشی: تجربه ... استراتژي 

Reference: 
 

Ahmadi, V. (2014). “Changing Attitudes toward Gender 
Inequality during the Population Transition Process”, Applied 
Sociology, 3 (24), 15-34. (Persian). 

Amin Aghaei, M., & Mushtaqian, M. (2015). “Gender justice 
and sustainable human development”, Presidential Strategic 
Review Center. (Persian). 

Ata Can, B., Ljubica, D., & Can, S. (2020). “Gender Inequality 
and Economic Growth: Evidence from Industry-Level Data”, 
International Monetary Fund.  

Branisa, B., Klasen, S., & Ziegler, M. (2013). “Gender 
Inequality in Social Institutions and Gendered Development 
Outcomes”, World Development, 45, 252–268. 

Bukharaie, A. (2015). “An Analysis of Socio-Cultural Factors 
Affecting Gender Inequality”, Socio-Cultural Development 
Studies, 4(3), 59-82. (Persian) 

Checchi, D. (2006). “The Economics of Education: Human 
Capital, Family Background and Inequality”, Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Enayat, H., & Roozbahani, M. (2014). “An Investigation of 
Socio-Cultural Factors Related to Gender Inequality among 3 to 5-
year-old Girls in Tehran”, Journal of Azad University Social 
Sciences, 3(22), 123-152. (Persian). 

Gaye, A., Klugman, J., Kovacevic, M., Twigg, S., & 
Zambrano, E. (2010). “Measuring key disparities in human 
development: The gender inequality index”, Human development 
research paper, 46, 1-37. 

Grossi, S. (2004). “Investigating the Impact of Formal Beliefs 
on Gender Inequality in Kerman City and its Villages”, Doctoral 
Thesis, Shiraz University. (Persian). 

Hakura, M. D., Hussain, M. M., Newiak, M. M., Thakoor, V., 
& Yang, M. F. (2016). “Inequality, gender gaps and economic 
growth: Comparative evidence for sub-Saharan Africa”, 
International Monetary Fund. 

Hemmati, R., & Maktoubian, M. (2013). “Investigating the 
Status of Gender Inequality among Selected Middle East 



1401بهار  ،3 شماره ،شانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  60  

Countries: Emphasizing on Iran”, Women's Research Quarterly, 
4(8), 115-142. (Persian). 

Juhn, C., Ujhelyi, G., & Villegas-Sanchez, C. (2014). “Men, 
Women, and Machines: How Trade Impacts Gender Inequality”, 
Journal of Development Economics, 106, 179-193.  

Kalantari, A., & Imani, F. (2013). “Meta-Analysis of Research 
on Gender Inequality”, Woman in Culture and Art, 5(1), 123-140. 
(Persian). 

Kazandjian, R., Kolovich, L., Kochar, K., & Newiak, M. 
(2016). “Gender Equality and Economic Diversification”, IMF 
Working Paper 16/140.  

Klasen, S. (2002). “Low Schooling for Girls, Slower Growth 
for All? Cross-Country Evidence on the Effect of Gender 
Inequality in Education on Economic Development”, The World 
Bank Economic Review, 16(3), 345-373.  

Klasen, S., & Lamanna, F. (2009). “The Impact of Gender 
Inequality in Education and Employment on Economic Growth: 
New Evidence for a Panel of Countries”, Feminist economics, 
15(3), 91-132.  

Knowles, S., Lorgelly, P.K., & Owen, P.D. (2002). “Are 
Educational Gender Gaps a Brake on Economic Development? 
Some Cross-Country Empirical Evidence”, Oxford Economic 
Papers, 54(1), 118-149. 

Kochhar, M. K., Jain-Chandra, M. S., Newiak, M. M., 
Gonzales, M. C., & Zeinullayev, M. T. (2015). “Catalyst for 
Change: Empowering Women and Tackling Income Inequality”, 
(No. 2015/020). International Monetary Fund. 

Movaahed, M., Eniyat, H., & Gorgi, A. (2005). “Socio-
economic factors affecting women's attitudes toward gender 
inequalities”, Women in Development and Politics, 3 (2), 95-113. 
(Persian). 

Movahed, M., Enayat, H., & Gregi, A. (2005). “Social 
Economic Factors Affecting Women's Attitude toward Gender 
Inequality”, Women in Development and Politics, 3(2), 95-113. 
(Persian). 



  61هاي مقاومت و بازاندیشی: تجربه ... استراتژي 

Naseri, S., & Naseri, M. (2015). “Investigating Factors 
Affecting Students' Attitude toward Gender Inequality", Ilam 
Culture. 17(53), 98-114. (Persian). 

 Nikpei, A., & Mila Elmi, Z. (2014). “The Effect of Gender 
Discrimination in Education on Economic Growth in the Middle 
East and North Africa”, Journal of Economic Development Policy, 
2(3), 95-120. (Persian). 

Partovi, B., Amini, S., & Godarzi, A. (2010). “Investigating 
the effect of gender inequality on Iran's economic growth”, 
Economic Modeling Quarterly, 3(3), 51-76. (Persian). 

Permanyer, I. (2013). “A Critical Assessment of the UNDP’s 
Gender Inequality Index”, Feminist Economics 19(2): 1–32.  

Reitzer, G. (1995). “Contemporary Sociological Theories”, 
Mohsen Salei, Tehran, Scientific. 

Riyahi, M. (2010). “Social factors affecting the acceptance of 
gender stereotypes”, Women in Development and Politics, 1(2), 
53-75. (Persian). 

Safari, H., Danesh, P., Safiri, K., & Ghakraei, C. (1979). 
“Explaining Gender Inequality in East Azarbaijan NGOs”, Social 
Studies and Research, 7(1), 179-200. (Persian). 

Safiri, KH., & Baghestani, A. (2014). “Investigating the 
Feeling of Gender Discrimination among Faculty Members and 
Factors Affecting it”, Iranian Higher Education Association, 6(3), 
31-62. (Persian). 

Seguino, S. (2000). “Gender Inequality and Economic Growth: 
A Cross-Country Analysis”, World Development, 28(7), 1211–30.  

Sidman, S. (2007). “Controversy in Sociology”, Translated by 
Jalili, H. Ney Publishing, Tehran. 

Tolaii, N., & Falah Pisheh; A. (2011). “Studying the Effect of 
Inequality on Cooperation", Iranian Social Issues, 2(2), 33-61.  
(Persian). 

Turner, J. (2005). “The Making of Sociological Theories”, 
Translated by Lalsaizadeh, A. Shiraz: Navid.  

 
 
 



1401بهار  ،3 شماره ،شانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  62  

Resistance Strategies and Reflection: Women's 
Experience in the Process of Gender Inequality within 

the Family 
 

Mahnaz Farahmand (Ph.D)1 and Maryam Baharlouei2 
 

DOI: 10.22055/QJSD.2022.32512.2158 
 

Abstract: 
 

Gender inequality in different levels and forms, for many years, it 
has attracted the attention of researchers, analysts and experts in various 
fields and there have been various interpretations and interpretations of 
it.  The changes resulting from the modernization of societies have 
increased awareness among women and it has created a new attitude in 
them. As a result, women have adopted strategies to resist inequality 
through reflexivity. Therefore, our aim in this study is to explore and 
interpret women's experience of forms of gender inequality within the 
family and Strategies and consequences it. So our aim in this qualitative 
study, Discovering and interpreting women's experiences is a process of 
actioning gender inequality and strategies and consequences. The 
research carried out by grounded Theory qualitative research method. 
Participants included 27 women (18-38 years old) that selected by the 
participants selected by Purposeful sampling and snowball with 
maximum variation technique. Interviews manuscripts analyzed in 
theoretical coding and 8 main categories constructed: Behavioral 
Injustice, Privacy Control and Care, Weak financial support, Emotional 
challenges, Selective and functional weaknesses, Interactive Anomalies, 
Traditional role assignment and expressing ability and finally, the core 
category of girls' emotional and logical duality was discovered as the 
core. The paradigmatic model outlines the relationships between 
categories.  
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