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  چکیده:
دف مقاله حاضر، بررسی مدل ساختاري عوامل مؤثر بر نگرش به تبعیض ه

جنسیتی در میان زنان شاغل شهر بهبهان است. روش اجراي این پژوهش به صورت 
آوري اطالعات پرسشنامه است. جامعه آماري پژوهش شامل  پیمایشی و ابزار جمع

نفر  375ري برابر با باشد، که حجم جامعه آما    کلیه کارمندان زن شهر بهبهان می
نتایج اجرا شده است.  1398ـ 1399باشد. از لحاظ زمانی این پژوهش در سال  می

هاي جنسیتی،  مدلسازي معادالت ساختاري تأثیر متغیر سرمایه اجتماعی، ابژه
پذیري جنسیتی را بر متغیر  اي، سرمایه فرهنگی و جامعه هاي سقف شیشه عامل

همچنین تأثیر متغیر سرمایه اجتماعی و سرمایه تبعیض جنسیتی در محیط کار و 
هاي  اي و ابژه هاي سقف شیشه پذیري جنسیتی، عامل فرهنگی را بر متغیرهاي جامعه

هاي روایی و پایایی بخش مدل  جنسیتی را در میان زنان تأیید کرده است. شاخص
نظور برخوردار است. به م دهند که مدل از برازش خوبی گیري مدل نشان می اندازه

گیري در بخش پایایی مدل چند شاخص مورد توجه قرار  بررسی برازش مدل اندازه
گیري، متغیرهاي پژوهش از پایایی  توان گفت در بخش مدل اندازه بنابراین می. گرفت

باشند. در بخش مدل ساختاري نیز با توجه به اعداد  و روایی کافی برخوردار می
اند.  هاي پژوهش مورد تأیید قرار گرفته ضیهتوان نتیجه گرفت که فر معناداري می

هاي جنسیتی و سرمایه  است که متغیر ابژه همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داده
اجتماعی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر متغیر نابرابري جنسیتی در محیط کار را دارا 
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  مسأله یانب و دمهمق
گونه  اي از تاریخ بشري بوده، هرواقعیتی اجتماعی در هر برهه 1تبعیض جنسیتی

ي دیدگاه ثابت، فراگیر و نهادینه دهندههایی که نشانسیاست و یا سایر کنش رفتار، زبان،
 تبعیضن موجوداتی فرودست باشد، به معناي عنوا جامعه نسبت به زنان به ي اعضايشده

ي فرهنگ امري طبیعی است، یا اجتماعی و ساخته تبعیضاین  باشد. اما آیامی جنسیتی
ي اجتماع است، چگونه و طی چه فرآیندهایی شکل ساخته تبعیض جوامع بشري؟ اگر این

تک جانبه تکهمهپایدار توجه به رشد و ارتقاي  ي انسانی و توسعه ي در توسعه گیرد؟می
 تبعیضهاي توسعه به کاهش رو در برنامهحتمی است. از این اعضاي جامعه الزم و

عبارت  جنسیتی ). تبعیضNabavi and Ahmadi, 2007:60( شود توجه می جنسیتی
شمردن و  خوار افراد به تحقیر، طرد، جنساساس  است از برخورد یا عملی که بر

هاي از واقعیت 2نابرابري اجتماعی). Shadloo, 2003:211( پردازدبندي آنان می کلیشه
ها و که برابري از ارزشحالی است؛ در هاي طوالنی ها در طول قرن اجتماعی زندگی انسان

صورت نظري و چه عملی  زیادي چه به هايهاي انسانی است که در تحقق آن تالشمطلوب
 ها و ي تبعیض هبیشتر به مطالعشناسی  جامعه صورت گرفته است. بر همین اساس است که

کند.  برابري توجه می دهد؛ ولی فلسفه بیشتر به هاي اجتماعی عالقه نشان مینابرابري
مفهوم برابري  شناختی پژوهش، براي اینکه به جامعه ي هبنابراین ما هم با توجه به صبغ

ي  هجنب دهیم کهقرار می تبعیض و نابرابريعزیمت را مفهوم  ي هصراحت ببخشیم، نقط
هایی میان افراد یا نابرابري اجتماعی ناظر بر تفاوت تبعیض و طور کلی،به .تري داردعینی

ها  اند؛ این تفاوتها را اشغال کردهصورت اجتماعی تعریف شده و آنهایی است که بهجایگاه
ها و امتیازهایی که از آن ها و پاداشویژه حقوق، فرصتبه هازندگی آن ي هبر نحو

؛ یعنی استها شدن آن ها بیشتر ناشی از ساختاريگذارد. این تفاوت رخوردارند، تأثیر میب
محدودي از  ي هکه افراد با یکدیگر دارند، تنها زیرمجموع شماري هاي بی از میان تفاوت

هاي مختلف الگوهاي  در طول زمان و در مکان شوند که ها به روابط نابرابر منجر می آن
-Mirsandsi, 1196:10(کنند  می ایجاد و تبعیض عددي را از نابرابريمت ي هیافت ساخت

کنترل مرد بر  که با پیدایش مالکیت خصوصی و جنسیتی تبعیض و نابرابريدر واقع، ).  11
اي از برهه توان جنسی و فرزندآوري زن پدید آمده است، واقعیتی اجتماعی است که در هر

 هایی کهرفتار، زبان، سیاست یا سایر کنش گونه تاریخ بشري وجود داشته است. هر
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عنوان ي اعضاي جامعه نسبت به زنان بهشدهي دیدگاه ثابت، فراگیر و نهادینهدهنده نشان
 ,Jackson( است جنسیتینابرابري تبعیض و فرودست باشد، به معناي  موجوداتی

سوي دیگر با  شوند و اززنان از یک سوي وارد زندگی مدرن می). در واقع 2003:41-42
ویژه اینکه دوران کنند. بهفرهنگ دست و پنجه نرم می هاي تبعیض در سنت و ریشه

هاي مردساالرانه بوده است. هاي برساخته از سنتتبعیض پذیري اکثر آنان همراه با جامعه
اند. اما امروزه زنان به دنبال حقوق مغفول خود در جامعه طور که عنوان شد،اما، همان
طور جدي باعث اند که بهفرهنگ، خانواده و حتی رسانه مواجه با سدهایی از جمله همچنان

شوند. در فرهنگ مسلط مردساالر، تأکید بسیار بر نقش  می کاهش اعتماد به نفسشان
هاي فرهنگی، و به شود و وجود تبعیضها میشدن زنان به خانه مادري موجب رانده

رد، مانع جدي در افزایش مشارکت اقتصادي زنان اجتماعی بین زن و م هايخصوص تفاوت
رفع تبعیضات و موانع اجتماعی و فرهنگی است.  ي هتوسعه الزاماً در بردارند است و عامل
 ي هچه تبعیض جنسیتی بیشتر، تقسیم کار جنسیتی در خانواد معلوم شد هر عالوه بر این،

  ). Ruhani and Abedi-Diznab, 2020خواهد بود ( ترسنتی
کشور ، 2011 ي انسانی در سالشده از گزارش توسعه هاي منتشریافته اساس بر

در بین کشورهاي جهان داراي  485/0 نابرابري جنسی با امتیاز ایران از لحاظ شاخص
شود جمعیت سازمان ملل، برابري جنسی زمانی حاصل می است. از نگاه صندوق 88 يرتبه

ذاري در معادالت آن سهمی برابر داشته باشند؛ از اثرگ که مردان و زنان در توزیع قدرت و
کار و تجارت برخوردار شده باشند؛ دسترسی  هاي برابر و استقالل مالی از طریقفرصت

لیت ئواستعدادها داشته باشند و مس هاي پیشرفت و شکوفاییمشابهی به آموزش، فرصت
  . طور مشترك میان مرد و زن تقسیم شده باشدخانه و فرزندان به

ارزیابی  1اجتماعی ـ ي معیار فرهنگی جنسی افراد، در بیشتر جوامع بر پایهنابرابري 
شوند و تر از مردان پنداشته میفکري، زنان معموالً کم ارزش شود. در این بسترمی

تبعیض  هاي گوناگونی از آورند. شکل قدرت را به دست میـ هاي فرودست منزلت موقعیت
همچون باال بودن شمار زنان از دست رفته . شودجهان دیده مینابرابري جنسی در سطح  و

و آگاهی زنان است. هنوز در بیشتر  مد وضعیت نابسامان بهداشت، تغذیه، آموزشاکه پی
است. زنان در بازار کار با انواع  کشورها، میزان آموزش و سطح اشتغال زنان از مردان کمتر

اي که ایدئولوژي مردساالري بر آن حاکم بوده و عه. در جامبرو هستندها رو موانع و نابرابري
برخوردار باشند، زنان از نظر شرایط اشتغال، درآمد، تحصیل و  مردان از موقعیت مسلط

                                                 
1 socio-cultural 
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تر بوده و تنها از طریق مراتب از مردان پایین اجتماعی به ي دهنده هاي تشکیللفهؤسایر م
آنان در جامعه  ثرؤحضور م عی وهاي مختلف اجتما چه بیشتر آنان در عرصه مشارکت هر

تکامل خواهد  است که امکان فرایند توسعه را در جهت تامین عدالت اجتماعی و اقتصادي
تأثیر عوامل  در پی آن است تا پژوهش حاضراین بنابر). Dehnavi, 2005:52( بخشید

ر این ثر بر نگرش به تبعیض جنسیتی را در محیط کار مورد بررسی قرار دهد، بنابراین دؤم
پذیري  هاي جنسیتی، جامعه اجتماعی، ابژه ي فرهنگی، سرمایه ي پژوهش متغیرهاي سرمایه

 بر نگرش به تبعیض جنسیتی ثرؤعنوان عوامل ماي به هاي سقف شیشه جنسیتی و عامل
 توان با می تبعیضچرا که با شناخت عوامل مؤثر بر این  خواهند گرفت،مورد بررسی قرار 

هاي اقتصادي، اجتماعی امی استوار در جهت توانمندسازي زنان در زمینهگ ،اي مدونبرنامه
  .فرهنگی برداشت و حرکت جامعه را به سوي دنیاي متعادل و عادالنه تسریع بخشید و
  

  مبانی نظري پژوهش
  هاي تبعیض جنسیتی نظریه

 برخورد با هایی است که جامعه در رفتار ومبتنی بر تفاوت تبعیضاصلی   هايبنیان
توسط   یافته است که به صورت ساخت  ايشود و عمدتاً مشخصهها قائل میافراد بین آن

 ،)بر مبناي رنگ پوست(توان به طبقه، نژاد ها میي آنشود که از جملهجامعه ایجاد می
بین دو   هايجنسیتی به تفاوت  هاي تبعیضقومیت و جنسیت، و ... اشاره کرد. همچنین 

وق و قها، خاصه بر حي زندگی آنر نحوهکند، که باشاره می یعنی زن و مرد جنس
توان گفت طور ویژه میامتیازاتی که از آن برخوردارند، تأثیر دارد. به ها و ها و پاداش فرصت

مردان جامعه قرار  ي دارد که در آن زنان عموماً تحت سلطه این مسئله به وضعیتی اشاره
ي خصوصی و عمومی تفکیک شده و از یکدیگر حوزه ودارند و موقعیت زنان و مردان به د

ي عمومی و زندگی اجتماعی به جنس در حوزه گردد. نوع متفاوت درگیري دومتمایز می
. کند اجتماعی مردان ارزش بیشتري عطا می گونه تمایزات وسعت بخشیده و به نقش این

 تبعیض کلی منبع مرد و زن بین اقتصادي تبعیض تبعیض جنسی، ي نظریه در بنابراین،
 اعمال براي دارند، قدرت منابع به بیشتري دسترسی مردان که آنجا از و است جنسیتی

 کالینز رندال. ندا کرده استفاده جنسیت بر مبتنی بندي طبقه سیستم از آن تداوم و فشار
 و قدرت از ساختاري جامعه، نهادهاي دیگر مانند را خانواده که است پردازانینظریه از یکی

 این ي ادامه وي. داندمی اجتماعی و فرهنگی ي سرمایه از تابعی را آن در تبعیض و سلطه
کند.  می تعیین را موارد این که داند می هایی آیین و گفتگوها به وابسته را تبعیض
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 در مادي ثروت و سرکوب ابزار از تابعی خود که هایی فعالیت. شوهر و زن هر هاي فعالیت
 در جنسیتی بنديطبقه که است معتقد کالینز). Turner, 1986:281( است آنها اختیار
 ارزش ـ اضافی تولید مالکیت با و زنان توسط تولید وسایل کنترل میزان توسط نهایت
 مورد در ). ژانت چافتر نیز، همچنینTurner, 1998:232-234( شود می ـ تعیین اضافی
 که است معتقد و کندمی بحث امعهج کالن سطح در کار تقسیم و قشربندي بین ي رابطه

 همین و کنندمی پیدا دسترسی بیشتري منابع به مردان که است کار تقسیم طریق از
شود مردان  و موجب می ؛بخشد می تسلط و قدرت مردان به که است مادي منابع در تفاوت

 را جنسیتی تبعیض پذیرش نوع دو چافتر. باشند داشته خود همسران تسلط بیشتري بر
 و شغل هیچ که است دارخانه زنان به مربوط است، داوطلبانه که اول نوع. کند می پیشنهاد
 ها سازمان در شاغل زنان شامل که است پذیرش اجباري نوع دیگر نوع و ندارند درآمدي

  ). Ibid:235-236( شود می تحمیل آنها به مختلف اشکال به که شود می
  

  پذیري جنسیتی  نظریه جامعه
 هايترین عوامل در ایجاد، تقویت، تثبیت و انتقال تبعیضذیري یکی از مهمپجامعه

اي متفاوت برخورد جنسیتی است، که در طی آن نسبت به دو جنس زن و مرد به گونه
آمیز جنسیتی علیه زنان به اذهان کودکان تلقین هاي تبعیضو از بدو تولد ارزش شودمی
عنوان جنس اول و تی پسران هویت خویش را بهپذیري جنسیفرآیند جامعه شود. درمی

شناسند. دوم و کهتر میعنوان جنس در مقابل دختران هویت خود را به یابند ومیبرتر در
که این  گیرنداي شکل میپذیري به گونهمردان در فرآیند جامعه به بیان دیگر زنان و

ایند. خانواده، مطبوعات و دیگر نمو خود را با آن منطبق می رفتارهاي تبعیض را باور نموده
هاي هاي دینی و زمینههاي شغلی، نگرشمحیط ها، مدارس و کتب درسی،رسانه

شوند. همچنین ذیري محسوب میپ جامعه ي جنسیتی علیه زنان در فرآیندگرایانه تبعیض
هاي جنسیتی علیه دلیل اینکه نابرابري صاحبان قدرت سیاسی، اجتماعی و اقتصادي نیز به

مؤید و مقوم این تبعیض علیه  زنان در حفظ و گسترش قدرت و منافع آنان مؤثر است،
پذیري وامل جامعهبنابراین، ع ؛)Movahed and Kaidan, 2007:235-236( زنان هستن

در دارند، و عهده  به هاي جنسیتی و تبعیض نقش مهمی در انتقال باورهاي قالبی جنسیتی
و پسر هر یک با  دهد، دخترکه در خانواده رخ میپذیري نقش جنسیتی اثر جامعه
 Tanhayi( شوندمی مواجه اجتماعی ـ هنجارهاي زنانه یا مردانه ـ هاي جنسیتیناهنجاري

and Panahi, 2009.(  ،هاي جنسیتی، پذیري نقش جامعه يبر اساس نظریهبنابراین
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طریق فرآیند  جنسیتی موجود بین دو جنس از آغاز کودکی از تبعیض و نابرابري
توجه به  شود و هر فردي بدون پذیري جنسیتی در پسران و دختران نهادینه می جامعه
داده  اش جهتاش، براساس جنس او به سوي انتخاب نقش اجتماعیهاي شخصیتیویژگی

کردن نابرابري از  ذیري جنسیتی با نهادینهپ جامعهدر نهایت  )، وAzzazi, 1997( شودمی
تواند در حکم بستر هاي آینده از سوي دیگر مینسل خشیدن به آن درسو و تداوم بیک

  ).Abbott and Wallace, 2016( جنسیتی شناخته شود هاي نابرابريها و  تبعیض اصلی
  

  هاي جنسیتی نظریه ابژه
ها و صفات اي از باورها در مورد ویژگیهاي جنسیتی، مجموعه ساختار یافته ابژه

همچنین،  1جنسیتی، هاي ابژه ).Grossi, 2005: 173( تشخصیتی زنان و مردان اس
زنان و مردان را  اي از رفتارهاي خاص مربوط بهبندي شدهتصویر ذهنی یکنواخت و قالب

جنسیتی از هاي  ابژهدهند. بدون آنکه مورد بررسی و آزمون قرار گرفته باشند، ارائه می
 ،2شود. از نظر آندره میشلمی پذیري از نسلی به نسل دیگر منتقل طریق روند جامعه

هاي مختلف در  خصوصیات شخصیتی، نقش«جنسیتی را در چهار دسته کلی  هاي ابژه
ویلیامز و  .توان جاي دادمی »اي هاي اجتماعی و سیاسی، نقش حرفهخانواده، نقش درون
 نمیا ارتباطات نقش مناسب مورد ي فردي در  عنوان باورهابه جنسیتی را هاي ابژه ،بست
روابط متقابلی  مردان به ناگزیر جوامع انسانی زنان و ي همه در .کنند  تعریف می مرد زن و

 جامعه دیدگاه خاصی در هر پردازند.  کنش می به برابر یکدیگر روزانه در و دارند یکدیگر با
 اص وگاهی اوقات خ   نظام باورها این دارد. با یکدیگر مرد ي ویژه ارتباط زن و    هاشیوه مورد

جوامع  يکلی همه طوربه اما باشند.  نامشخص می عام و برخی موارد در و مشخص هستند
به  کند  ضروري تلقی می مرد را زن و يي رابطه    هاخصوص شیوه در   این نظام باورها يارائه

 زنهنجاري ارتباط  ي رفتاري و    هاشیوه   اساس این نظام باورها این ترتیب جوامع مختلف بر
 هر نوع سرپیچی و که مسلماً آورد  فراهم می ي زندگی اجتماعی را    ها حیطه يهمه در مرد و

 :Williams and Best, 1990( باشد  طرد می مستوجب مجازات و   هنجارها این نافرمانی از
87.(  

                                                 
1 gender stereotypes 
2 Andre Michel 
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   اجتماعی سرمایه  نظریه
هاي  سامانمند ویژگی شناسان و محققانی است که به تحلیل پیر بوردیو از اولین جامعه

 واقعی و بالقوه مزایاي مجموع را اجتماعی ي سرمایه اجتماعی پرداخت. بوردیو ي سرمایه
 به یا جامعه اعضاي بین شده نهادینه روابط پایدار ي شبکه مالکیت از ناشی که داند می

 Author of the Doctrine Research( است گروه یک در عضویت تر،ساده عبارت
Institute, 2018: 52.( ،محصول نوعی اجتماعی ي سرمایه بوردیو، نظر از بنابراین 

و این ). Sharipour, 2006: 31-32( شود می ناشی اجتماعی تعامل از که است اجتماعی
تر تعلق گرفته که تسهیل در روابط و دسترسی آسان سرمایه در طول زمان به اقشار خاصی

رو چنانچه مردان و زنان را دو قشر متفاوت این از .سازدیبه سایر منابع را براي آنان میسر م
چه بیشتري برخوردارند، حال چنان اجتماعی ي در نظر بگیریم عمدتاً مردان از سرمایه

را براي دسترسی   ايزمینه ي اجتماعی افزایش یابد این خودبرخورداري زنان نیز از سرمایه
سازد. این مسئله می زنان را فراهم  هاي گرشبیشتر ایشان به دیگر منابع قدرت و تحول ن

  .گردد نیز منجر به تالش بیشتر آنان براي برقراري شرایط مساوي می
اجتماعی یک منبع خنثی است که هر نوع عملی را تسهیل  ي از نظر کلمن، سرمایه

 برد یا خیر کامالً وابسته به کاربرد آن در یک که جامعه از آن نفع می کند، اما این می
داند که افراد  موقعیت خاص است. جیمز کلمن این شکل از سرمایه را، سرمایه و منابعی می

توانند آن را از طریق پیوند با یکدیگر و با توجه به میزان و شدت ارتباطات  ها می و گروه
کنند که  نوان منبعی تعریف میعخود به دست آورند. برخی از محققان نیز این عبارت را به

ها به دست  ها و یا سازمان ها، شبکه ارتباط با دیگر اعضا در گروه ي به واسطهگران کنش
همچنین به اعتقاد پاتنام منابع ). Smit, 2005: 4, Hassanvand, 2018: 34( آورند می

کننده و خود طور معمول خود تقویت ها) به اجتماعی (اعتماد، هنجارها و شبکه ي سرمایه
زتولید کننده فضایل، به تعادل اجتماعی همراه با سطح باالیی از افزاینده هستند. یک دور با

 ,Mousavi and Alipour( شود همکاري، اعتماد، مشارکت مدنی و رفاه جمعی منجر می
اجتماعی، عملی است براي کلمن تا به تشریح  ي بنابراین مفهوم سرمایه ).70 :2012

اجتماعی سبب  ي رسد که سرمایه ینظر م چگونگی امکان همکاري بین افراد بپردازد. به
دهند ارائه  ها به همکاري تن در نمی شده تا کلمن راه حلی براي این موضوع که چرا انسان

 Author of( هایی که رقابت، منافع عاجل آنان را بهتر تأمین کند کند، حتی در موقعیت
the Doctrine Research Institute, 2018: 52.(  ،به این امر بیشتر  کلمنبنابراین

ي سرمایه ي اجتماعی موجود در خانواده و اجتماع منجر بهمند بود که چگونه سرمایهعالقه
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 ي اجتماعیتوان گفت که از نظر او سرمایهشود. پس در نهایت میانسانی براي فرد می
 عنوان ابزاري براي دستیابی به منافع و اهداف اجتماعی به کار گرفته شود، لذاتواند به می

گیري ي اجتماعی منجر به شکلپذیر خواهد بود که سرمایهدر صورتی امکان این امر
نهایت، شناخت و احساس به وجود آمده در نتیجه  در افراد گردد تا در جدیدي  هاينگرش

  .آمادگی براي عمل و رفتارهایی مؤثر در مسیر اهداف گردد روابط اجتماعی، منجر به
اي از مفاهیمی، مانند  اجتماعی را مجموعه ي نام سرمایهطور که عنوان شد، پاتهمان

داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضاي یک  ها می اعتماد، هنجارها و شبکه
 Author of the( اجتماع شده و در نهایت؛ منافع متقابل آنان را تأمین خواهد کرد

Doctrine Research Institute, 2018: 52 .(تنام همچنین اعتقاد دارد کههمچنین، پا 
ي اجتماعی ي سرمایهجنسیتی را نتیجه  هاي کلیشه ها از جملهشاید بتوان تداوم کلیشه

توان چنین  ي اجتماعی پوتنام میسرمایه میثاقی و محدود تلقی کرد. نهایتاً از مفهوم
تماعی اج  هايمتداخل در شبکه  هايبرداشت کرد که هر چه فشردگی انجمنی یا عضویت

همیاري   هنجارهاي براي فرد بیشتر وجود داشته باشد، فرصت گسترش اعتماد و
ي اتصالی سرمایه ي این عوامل در گسترششود. همه یافته در جامعه بهتر فراهم می تعمیم

یافته تعمیم  ي اجتماعی، از طرفی، معیارهايتأثیر خواهد داشت. این نوع سرمایه )نگر برون(
 تر و انتشاروسیع  هاي د و از طرف دیگر دستیابی به منابع موجود در شبکهانگیز را بر می

تواند سبب فراهم شدن امکان تغییر نگرش، سازد، که این خود میاطالعات را ممکن می
  .خواهانه گرددبرابري  هايجدید و حمایت از حرکت  هاي گیري نگرششکل

  
  نظریه سرمایه فرهنگی

داند ي تمایالت پایدار فرد میفرهنگی آن را در برگیرنده ي بوردیو در تعریف سرمایه
 هاي رسمی و غیرشود و به بیان دیگر مهارتانباشته می که در خالل اجتماعی شدن در او

ساختاریابی، مدارك  ي شبکه ها و سالیق، سبک زندگی افراد،ها و روشرسمی شامل عادت
آوري محصوالت فرهنگی و هنري جمع تحصیلی، کیفیت تحصیلی افراد و گرایش آنان به

نظر  بنابراین از ).Bourdieu, 2011( آیندشمار میفرهنگی به ي هاي سرمایه از شاخص یزن
ي سطح پرستیژ فرهنگی و سطوح مختلف ساختار کنندهني فرهنگی تعییبوردیو سرمایه

و فرهنگی ي اقتصادي است افراد همیشه توسط ترکیبی از دو سرمایه طبقاتی در جامعه
 زي فرهنگی از همدیگر متمایگستره ها به لحاظ سطح ومحیط نشود، ایبندي میرتبه
امر  نهمی ي باالتر داراي فرهنگی با پرستیژ باالتر است وگردند در درون هر محیط رتبه می
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تحلیل فرهنگی  .شودفرهنگی می ي ي صاحبان سرمایهسبب تسلط و مشروعیت، سلطه
گیرد هاي اجتماعی انجام میار فهم تفاوتزعنوان ابي فرهنگی بهر سرمایهببوردیو با تأکید 

گیري از کند و با بهرهي فرهنگی را با استفاده از مفهوم سرمایه تحلیل میمبادله او
 Salehi Amiri( دهدکار را به خوبی انجام می نای شناسی دانشیساختارگرایی و جامعه

and Sepehrnia, 2015 .(هاي فرهنگی با سلسله معتقد است که نابرابري نیز ناریکسو
که فرهنگ شامل ژانرهاي  دارداظهار می نمراتب دانش در ارتباط است وي همچنی

 شود براي مثال مردم در دورانمتعددي هست که در مقاطع مختلف زندگی آموخته می
هاي علمی بکتا بشوند و پس از آن بیشتر درباکودکی و نوجوانی شدیداً هوادار ورزش می

دست و سپس دانش خود را دربا روندهاي تجاري و کاري به آموزندسطح باال یا هنر می
تحصیل، موقعیت گذشته طبقاتی و  بدان معنی است که خاستگاه خانوادگی، نآورند ایمی

  ). Piruzan, 2011( افراد متفاوت دارد ي فعلی فرد اهمیت متفاوتی برطبقه
  

  اي قف شیشههاي س نظریه عامل
رنگ و یا مدیریت زنان نامیده شده است. برخی این حضور کم ي سوم هزاره ي هزاره
زنان در سطح عالی مدیریت را به عوامل درونی همچون کمبود اعتماد به نفس  عدم حضور

سقف «دهند، اما برخی دیگر عوامل و موانع بیرونی همچون می یا توانایی آنان ربط
اکنون مشهود است، زنان کماکان در دستیابی به  چه کهدانند. آنثر میؤرا م »اي شیشه

ها و  که امروزه تمام رسانه حالی مدیریتی با موانعی روبرو هستند. در ي مشاغل عالی رتبه
دهد که زنان هنوز می رانند اما واقعیت آماري نشان تیترها خبري از موفقیت زنان سخن می

زنان هنوز با  رسد کهاند و چنین به نظر میپیدا نکردهجایگاه خود را در مشاغل مدیریتی 
 ها را ازها هنوز هم آن کنند و شاید کلیشهذهنیت گذشته و همیشگی خود زندگی می

ها هنوز دارد. به رغم توانمندي زنان و باال رفتن سطح دانش و آگاهی آنپیشرفت باز می
سقف «عبارتی اصطالح ت. بهمدیریتی کشور بسیار اندك اس  هاي در پست سهم ایشان

موانع گوناگونی است که مانع ترقی افراد شایسته به سطوح باالتر  ي کنندهبیان »اي شیشه
وانی را در دست دارند اما امدیریتی فر  هاي زنان پست کهشود. با اینهایشان می در سازمان

در  1970 ي از دهه اند. این اصطالح کهیافته فقط تعداد اندکی از آنان به سطوح عالی راه
  هاي مدیران زن و سایر اقلیت آن، آمریکا شکل گرفت، به مفهوم سطحی است که پس از

اصطالح جدید  وال استریت ي مجله 1986 کنند. در سالجامعه امکان ارتقا پیدا نمی
در  اقلیت  هاي را ساخت تا تصویري از موانع مختلفی که زنان و گروه »ايسقف شیشه«
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 :Adinger, 2005( ها روبرو هستند، ارایه دهدبهبود وضعیت شغلی خود با آنتالش براي 
و همگام با مردان شروع به رشد  ،ها ها، زنان پس از ورود به سازمان پژوهش ي بر پایه ).7-9

گذارند؛ اما هر چه زنان به کنند و سطوح گوناگون سازمان را پشت سر می می بالندگی
یابد تا جایی که ها کاهش میند، سرعت رشد و ارتقاي آنرسمی سطوح باالتر سازمانی

دارد. این ها را از دستیابی به مشاغل سطح باالي سازمان باز میهایی نادیدنی آن عامل
  ).Mirghfouri, 2006: 105( نامند اي مینادیدنی را سقف شیشه  هاي عامل

  
  پیشینه پژوهش

  داخلی تحقیقاتالف) 
Lak and Mohagheghi Kamal, 2018 احساس نابرابري  ي بررسی رابطه

ی جنسیتی و رضایت از زندگی در بین دانشجویان دختر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخش
منفی معناداري  ي که بین رضایت از زندگی و احساس نابرابري جنسیتی رابطه ندنشان داد

عد حقوقی و همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که ب .وجود دارد
معناداري براي رضایت از  ي بینی کنندهفرهنگی احساس نابرابري جنسیتی متغیرهاي پیش

رغم احساس نابرابري جنسیتی زیاد یج مطالعه حاکی از آن است که علیزندگی هستند. نتا
ثر از همبستگی أدانشگاه، رضایت از زندگی آنان متو خیلی زیاد در بین دانشجویان دختر 

این موضوع باشد که احساس نابرابري  ي ییدکنندهأتواند تن احساس نیست که میقوي با ای
کنندگان مطالعه تبدیل نشده  برانگیز براي شرکت چالش ي لهأجنسیتی هنوز به یک مس

پذیري آنها جامعه ي هاي جنسیتی تا حدي در قالب باورها، اعتقادات و نحوهاست و نابرابري
  .پذیر استتوجیه

Hosseini & et. al., 2018 احساس نابرابري جنسیتی و عوامل فرهنگی  در بررسی
که  ندنشان داد ثر بر آن در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی مشهدؤو اجتماعی م

باورهاي  کنند و همچنیندانشجویان دختر دانشگاه آزاد احساس نابرایري جنسیتی می
ي مثبتی با احساس نابرابري ها رابطههاي جنسیتی و رسانهجنسیتی غالب، ایفاي نقش

  د.اي منفی با احساس نابرابري جنسیتی دارجنسیتی دارند اما مشارکت اجتماعی رابطه
Shekarbeigi, 2017  نابرابري جنسیتی و عوامل مرتبط با آن در بین  یبررسدر

رهاي پذیري جنسیتی، باو زنان شهر بوکان و میاندوآب به این نتیجه رسید که بین جامعه
معناداري  مستقیم و ي قالبی جنسیتی و ایدئولوژي مردساالري با نابرابري جنسیتی رابطه

  وجود دارد. 
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Fathi and Mokhtarpour, 2017  در تبیین نگرش زنان به شکاف جنسیتی و
شهر تهران نشان دادند که بین اشتغال  ي ساله 30- 40هاي اجتماعی در زنان  کسب پایگاه

 ـ معناداري برقرار است. بین پایگاه اقتصادي ي کاف جنسیتی زنان رابطهزنان و نگرش به ش
پذیري  اي معنادار برقرار است. بین جامعه اجتماعی زنان و نگرش به شکاف جنسیتی رابطه
هاي  معناداري برقرار است و بین کلیشه ي جنسیتی زنان و نگرش به شکاف جنسیتی رابطه

  باشد.  معناداري برقرار می ي ن رابطهجنسیتی و نگرش به شکاف جنسیتی زنا
Ghanbari and Fathi, 2017  در  بررسى عوامل مؤثر بر تولید نابرابرى جنسیتىدر

میزان تولید نابرابري جنسیتی در بین نشان دادند هاى شهر گرمسار بین خانواده
رین سنتی داراي بیشت هاي که خانواده يطورهاي مدرن و سنتی متفاوت است؛ به خانواده

هاى مدرن نیز در تولید نتیجه، خانواده باشند. درسهم در تولید نابرابري جنسیتی می
جنسیتی سهم دارند. همچنین، تولید نابرابري جنسیتی در بین مردان نسبت به  نابرابري

جنسیتى،  ي تحقیق حاکى از آن است نابرابري در حوزه زنان بیشتر است. نتایج تبیینى
جویی مردان مردساالري، سلطه پذیري جنسیتی، ایدئولوژيون جامعهتحت تأثیر عواملى چ

تأثیر  پذیري زنان، باورهاي فرهنگی، عقاید قالبی جنسیتی است که در این بین،و سلطه
  . جویى مردان نسبت به سایر عوامل بیشتر استسلطه

Bokharaee, 2015 اجتماعی مؤثر بر  ـ در بررسی تحلیلی بر عوامل فرهنگی
 يهدف مطالعهشهر اصفهان) با  ي ساله 49تا  20زنان متأهل  ي ابري جنسی (مطالعهنابر

تأثیر متغیرهایی چون  بااجتماعی مؤثر بر نابرابري جنسیتی انجام شده و  ـ عوامل فرهنگی
پذیري جنسیتی بر نابرابري مردساالري، باورهاي قالبی جنسیتی و جامعه ایدئولوژي
ها حاکی از آن است فتهیا نابرابري جنسیتی چافتز و بوردیو هاينظریه بر اساسجنسیتی 

اي به قابل مالحظه در ابعاد اقتصادي و فرهنگی، در حد ویژهکه میزان نابرابري جنسیتی به
عقاید قالبی جنسیتی و نابرابري جنسیتی  نفع مردان است. از میان متغیرهاي مستقل، بین

مردساالرانه و نابرابري  پایبندي به ایدئولوژي اي مشاهده نشده است. همچنین بینرابطه
ي رابطه پذیري و نابرابري جنسیتیي جامعهاي وجود ندارد، اما میان شیوهجنسیتی رابطه

  . شودمعناداري دیده می
  

  خارجی ب) تحقیقات
Blommaert and Spierings, 2019  در بررسی نابرابري قومیت میان زنان مذهبی

عنوان ساله و زنان مذهبی مراکشی یا ترکی به 45تا  15هلندي زبان  در هلند (شامل زنان
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هاي اقلیت مسلمان هلند) در بازار کار به این نتیجه رسیدند که زنان ترین گروه بزرگ
مذهبی مسلمان کمتر مشغول به کار هستند، مدت زمان بیشتري را براي جستجوي شغلی 

ري هستند. همچنین نتایج نشان داد که تکنند و اکثریت داراي مشاغل پایینصرف می
گیرد، اما هاي بازار کار دینی را در برمیانسانی یک عامل کلیدي است که شکاف ي سرمایه
هاي نقش جنسیتی و حجاب نیز نقش هاي خانوادگی، نگرشاجتماعی، ویژگی ي سرمایه

  کند. مهمی ایفا می
Thelwall & et. al., 2019 هاي اتی در هند که نابرابريانتشارات جنسیتی و تحقیق

پژوهشی  ي رشته 186براي  2017ژورنالی هند در سال  ي جنسیتی را در انتشار مقاله
ها با مقایسه هاي کلی جنسیتی در عالیق دانشگاهکند. همچنین تفاوتارزیابی می

زن و مرد اول هندي نشان  ي مقاله با یک نویسنده 27710اصطالحات به کار رفته در 
 ي زمینه 26اول مرد و  ي نویسنده 5/1زن اول حداقل که در هر یک از نویسندگان  دادند

زن اول وجود دارد. در مقایسه با  ي اول مرد در هر نویسنده ي نویسنده 8/2گسترده و 
ایاالت متحده، هند سهم بسیار کمتري از نویسندگان زن اول دارد اما از نظر جنسیت 

هاي دندانپزشکی، اقتصاد و  کمتري دارد. در هند در زمینه ي هاي گستردهتفاوت بین زمینه
  آمریکا است. ي ریاضیات بیشتر زن هستند، اما دامپزشکی بسیار کمتر از ایاالت متحده

Bambah, 2015 ي در بررسی عوامل مؤثر بر نابرابري جنسیتی در علوم: مطالعه 
هاي در مقطع  نمونه دادهموردي دانشمندان زن در سیستم دانشگاه هند با استفاده از 

کارشناسی ارشد در دو دانشگاه در حیدرآباد با استفاده از دو روش کمی و کیفی براي 
تعصب  هاي علمی و فناوري نشان دادند کهبررسی نابرابري جنسیتی زنان در رشته

ات حذف شود و تصویر سنتی مرد جنسیتی در سطح مدارس در کتب درسی علوم و ریاضی
هاي تولید کار براي زنان، بیشترین سال .داري اجتناب شودبودن باید از خانه آور و زننان

ها به دلیل پرورش فرزند سال است. کار علمی در این سال 35تا  25با کیفیت باال ین 
بنابراین، افزایش محدودیت سنی براي زنان پژوهشگر مورد نیاز است تا  .دشوار است

مدیریت زمان و امور مالی براي حفظ شغل علمی  .ان کنندها را جبراختالفات در برابر آن
هایی که باید در دانشجویان زن مقطع کارشناسی ارشد آموزش داده موفق توسط مهارت

   .شود
Cailin & et. al., 2019 هاي جنسیتی در محیط کار: تأثیرات  در بررسی نابرابري

گیرندگان به این نتیجه  تصمیمها و تبعیض جنسیتی سازمانی ساختارها، فرآیندها، شیوه
هاي جنسیتی رسیدند که تبعیض جنسیتی در منابع انسانی که بر ماهیت متقابل نابرابري
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مرتبط با  هايها و تصویب شیوه گیري ها تأکید دارد. تبعیض جنسیتی در تصمیمدر سازمان
زمانی ناشی هاي جنسیتی ساختارها، فرآیندها و عملکردهاي سامنابع انسانی از نابرابري

شود که شامل رهبري، ساختار، استراتژي، فرهنگ، جو سازمانی و همچنین می
هاي منابع انسانی است. عالوه بر این، سطح تبعیض جنسیتی سازمانی  سیاست
گیرندگان (تصمیمات مربوط به منابع انسانی و یا رفتار کردن به صورت تبعیض  تصمیم

تواند بر احتمال سوگیري جنسیتی  سانی) میمنابع ان ي حین تصویب شیوه جنسیتی در
ها نقش تأثیر بگذارد. تبعیض نهادي در ساختارهاي سازمانی، فرایندها و این شیوه

منابع انسانی تأثیر  هايها نه تنها بر روي روشکنند، زیرا آناي را ایفا می برجسته
گیرندگان میماي براي تبعیض جنسیتی به صورت خصمانه تص گذارند، همچنین زمینه می

  کند.سازمانی فراهم می
  

  هاي پژوهشفرضیه
اجتماعی بر نگرش زنان به تبعیض جنسیتی در محیط  ي رسد سرمایه به نظر می  - 1

  کار تأثیر معناداري دارد.
فرهنگی بر نگرش زنان به تبعیض جنسیتی در محیط  ي رسد سرمایه به نظر می  - 2

  کار تأثیر معناداري دارد.
هاي جنسیتی بر نگرش زنان به تبعیض جنسیتی در محیط  رسد ابژه میبه نظر   - 3

  کار تأثیر معناداري دارد.
پذیري جنسیتی بر نگرش زنان به تبعیض جنسیتی در  رسد جامعه به نظر می  - 4

  محیط کار تأثیر معناداري دارد.
اي بر نگرش زنان به تبعیض جنسیتی در  هاي سقف شیشه رسد عامل به نظر می  - 5

  حیط کار تأثیر معناداري دارد.م
  

   پژوهششناسی  روش
این پژوهش در شهر بهبهان انجام پذیرفته است. شیوه و روش اجراء پژوهش، پیمایش 

زنان شاغل در ادرات دولتی شهر بهبهان  ي آماري پژوهش شامل کلیه ي بوده است. جامعه
آماري پژوهش  ي امعهباشند که در مدت زمان تحقیق، در این شهر سکونت داشتند. ج می

ت در این پژوهش پرسشنامه آوري اطالعاجمع ابزارنفر از زنان شهر بهبهان هستند.  385
هاي حاصل از پرسشنامه و آزمون فرضیات و توصیف  و براي تجزیه و تحلیل داده باشد؛ می
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با توجه به استفاده شد. در این پژوهش  Warp PLS و SPSSافزار ها از نرم آماري داده
  . گیري نداردنفر است این پژوهش نمونه 385ي مذکور  اینکه تعداد جامعه

 ي عبارت است از توزیع نابرابر سرمایه تبعیض جنسیتی تبعیض جنسیتی:مقیاس 
بین دو جنس. بر این اساس، جایگاه عامالن در هر ) و اجتماعی ناقتصادي، فرهنگی، نمادی(

آورند، خود به فضاي اجتماعی موجود می ههایی که به همراحوزه به وزن نسبی سرمایه
براي سنجش این متغیر از چهار گویه در فرم  ).Bourdieu, 1984: 486( بستگی دارد

 است. مقیاس لیکرت استفاده شده
پذیري فرایند بازتولید نابرابري است و با نهادینه  جامعه :جنسیتیپذیري جامعهمقیاس 

توان آن را بستر اصلی هاي بعدي می در نسلبخشیدن به آن  کردن نابرابري و تداوم
گیرد. در اثر تربیتی که در خانواده  خانواده ریشه می پذیري از دروننابرابري دانست. جامعه

شوند. رفتارهاي زنانه یا مردانه اجتماعی می دهد، دختر و پسر هر یک با هنجارهايرخ می
اسباب بازي با توجه به جنس شروع  ي لباس وآمیز والدین از همان ابتدا با تهیه تبعیض

پذیر هاي مشخص، جامعهنقش ها برايهاي اول زندگی، دختر بچه شود. از همان سالمی
عقاید قالبی نقش مهمی  در انتقال )خانواده، مدارس و رسانه(پذیري شوند. عوامل جامعهمی

عاطفی، و وابسته و از  را بر عهده دارند. این عوامل معموالً از زنان تصویري مطیع، منفعل،
براي سنجش این  .دهندمردان تصویري مستقل، استوار، شایسته، توانا، و مصمم ارائه می

 است. متغیر از چهار گویه در فرم مقیاس لیکرت استفاده شده
ي اجتماعی سرمایه و منابعی است که منظور از سرمایه :اجتماعی ي سرمایهمقیاس 
آورند. وجود به دست می یکدیگر (و نوع این ارتباطات) د باها از طریق پیونافراد و گروه

اجتماعی تأکید بر این دارد که این منابع دارایی  يي اجتماعی در مفهوم سرمایهواژه
ي سرمایه نیز تأکید بر  روابط قرار دارند. واژه يشخصی و فردي نیستند. این منابع در شبکه

انسانی یا مالی مولد است: این سرمایه  يمایهي اجتماعی مانند سراین دارد که سرمایه
انجام دهد، به هدفی نائل شود،  سازد تا ارزشی به وجود آورد، کاريشخص را قادر می

تواند بدون هیچ فردي نمی مأموریتی را در زندگی انجام داده و نقشی در جهان ایفا کند. لذا
براي سنجش متغیر  .)Amrollahi, 2011: 59( ي اجتماعی به موفقیت نائل شودسرمایه
   است. اسفاده شده مشارکت اجتماعیو اعتماد اجتماعی بعد  دواجتماعی از  ي سرمایه

ي فرهنگی آن را در برگیرنده ي بوردیو در تعریف سرمایه :فرهنگی ي سرمایهمقیاس 
شود و به بیان انباشته می داند که در خالل اجتماعی شدن در اوتمایالت پایدار فرد می

ها و سالیق، سبک زندگی ها و روشرسمی شامل عادت هاي رسمی و غیردیگر مهارت
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شبکه ساختاریابی، مدارك تحصیلی، کیفیت تحصیلی افراد و گرایش آنان به  افراد،
شمار فرهنگی به ي هاي سرمایهآوري محصوالت فرهنگی و هنري نی از شاخص جمع

 ي سرمایهبعد  سهاز  فرهنگی ي ر سرمایهبراي سنجش متغی .)Bourdieu, 2011آیند ( می
 یافتهفرهنگی عینیت ي شده و سرمایه فرهنگی نهادینه ي فرهنگی تجسم یافته، سرمایه

   است.  اسفاده شده
جنسی باورهاي اجتماعی مشترکی هستند که  هاي ابژه :1جنسیتی هاي ابژهمقیاس 

ر آنچه را که مربوط به مردان دهند. ههاي خاصی را به افراد نسبت می ویژگی ها وقابلیت
اند. در نتیجه این صفات آنچه مربوط به زنان است، بد و منفی دانسته بوده خوب و مثبت و

ها را داراي بار ارزشی آن ي ندارند، بلکه نگرش جامعه به خودي خود بار مثبت یا منفی
اي از باورها در  درباره مجموعه ساختار یافته کند. در این تحقیق منظور نگرش کارکنان می

براي سنجش این متغیر از چهار  .ها و صفات شخصیتی زنان و مردان استمورد ویژگی
  است. گویه در فرم مقیاس لیکرت استفاده شده

ها و تعصبات منفی است اي، نگرشسقف شیشه :2اي هاي سقف شیشه مقیاس عامل
ح خاص در سلسله مراتب هاي اقلیت وراي یک سط شود که زنان و گروهمی که مانع از آن

اي باعث هاي سقف شیشهداوري، عاملاي یا پیشبه قضاوت کلیشه سازمانی بروند. با توجه
هاي منفی داده شود. با بررسی ابزارهایی که سیستم ویژگی شود که به گروهی از اعضايمی

خته سا »شخصی، سازمانی، فرهنگی و اجتماعی« هاسازي متغیرهاي عامليبراي عملیات
هاي  براي سنجش این متغیر از چهار بعد عامل ).Ghafouri, 2006: 112شده است (

هاي فرهنگی در فرم مقیاس  هاي شخصی و عاملهاي اجتماعی، عاملسازمانی، عامل
  است.  لیکرت استفاده شده

ساختاري با استفاده از  معادالتمنظور ارزیابی برازش مدل پژوهش از مدلسازي به 
اول براي بررسی مدلسازي مدل  ي در مرحلهمربعات جزیی استفاده شد. روش حداقل 

هاي  گیري از شاخص ود، در بخش مدل اندازهش گیري استفاده می ساختاري از مدل اندازه
پایایی ترکیبی و آلفاي کرونباخ براي بررسی میزان پایایی متغیرهاي پژوهش و از شاخص 

گیري استفاده شده  ي بررسی روایی مدل اندازه) براAVE(میانگین واریانس استخراج شده 
هاي پایایی و روایی براي  دهند تمامی شاخص نشان می 1  طور که جدولاست. همان

   مناسبی برخوردار هستند. نسبتاً  متغیرهاي پژوهش از اندازه

                                                 
1 gender formal beliefs 
2 gender formal beliefs 
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  متغیرهاي پژوهش و روایی پایایی هاي شاخص :1جدول 
Table 1: Reliability and Validity Indicators of Research Variables 

میانگین واریانس استخراج   پایایی ترکیبی  آلفاي کرونباخ  متغیر
  دهش

Variable Crinbach,S 
Alpha 

Composite 
Reliability 

Average Variance 
Extracted 

  542/0  824/0 712/0 نگرش به تبعیض جنسیتی
  502/0  801/0 726/0  اجتماعی ي سرمایه

  623/0  866/0 789/0  جنسیتی پذیري جامعه
  536/0  821/0  708/0  هاي جنسیتیهژاب
  614/0  868/0 832/0  اي هاي سقف شیشه عامل

  509/0  808/0 733/0  فرهنگی ي سرمایه
  

  هاي توصیفییافته
دهد که میانگین متغیر نگرش به تبعیض جنسیتی در محیط  نتایج پژوهش نشان می

میزان متوسطی از وجود  ي دهنده است که نشان 923/2، انحراف معیار آن 25/15کار، 
باشد و می 5باشد. و کمترین حد آن نگرش به تبعیض در محیط کار براي زنان می

، انحراف معیار آن 17/19اجتماعی،  ي باشد. میانگین سرمایهمی 20بیشترین حد آن 
ن پاسخگویان اجتماعی در میا ي ي میزان متوسطی از سرمایه دهندهاست که نشان 942/4
باشد. میانگین می 33باشد و بیشترین حد آن می 8و کمترین حد آن  ؛باشدمی

دهد که است که نشان می 237/3، انحراف معیار آن 56/14 پذیري جنسیتی جامعه
پذیر  پذیري جنسیتی، جامعه هاي جامعه پاسخگویان به میزان متوسطی توسط شاخص

هاي  باشد. میانگین ابژهمی 20و بیشترین حد آن  باشدمی 4و کمترین حد آن  ؛اند شده
دهد که پاسخگویان به میزان  است که نشان می 981/2، انحراف معیار آن 05/10 جنسیتی

باشد و بیشترین می 4و کمترین حد آن  ؛باشند هاي جنسیتی تأثیرپذیر می متوسطی از ابژه
به ترتیب اي  هاي سقف شیشهانگین و انحراف معیار متغیر عاملباشد. میمی 20حد آن 

دهد که پاسخگویان به میزان متوسطی از  که نشان می باشد، ، می736/6و  94/41
باشد و بیشترین حد می 25و کمترین حد آن  باشند اي تأثیرپذیر می سقف شیشه هاي عامل
است که  018/5، انحراف معیار آن 19/24فرهنگی،  ي میانگین سرمایه باشد.می 55آن 

باشد و  فرهنگی در میان پاسخگویان می ي ي میزان متوسطی از سرمایه دهندهنشان
  .باشدمی 42باشد و بیشترین حد آن می 14کمترین حد آن 
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  هاي استنباطی یافته
ها در مدل (بخش ساختاري)،  ي بین سازه ترین معیار براي سنجش رابطه ابتدایی

باشد،  05/0این آماره کمتر از  ) است. در صورتی که مقدارP-Valueضریب معناداري (
هاي پژوهش است. بنابراین با  یهضها و در نتیجه تأیید فر ي بین سازه نشان از صحت رابطه

هاي پژوهش مورد بررسی  یهضفر )P-Value(و با توجه به عدد معناداري  2توجه به جدول 
  اند.  قرار گرقته

  

  
  

  ضرایب مسیر و معناداري متغیرهاي پژوهش مدل ساختاري :1شکل 
Figure 1: Structural Model of Path Coefficients and Significance of 

Research Variables 
  

اجتماعی بر نگرش زنان به تبعیض جنسیتی  ي رسد سرمایه به نظر می  :اول ي فرضیه
  در محیط کار تأثیر معناداري دارد.

اول پژوهش  ي ) فرضیهP-Valueتوجه به ضریب معناداري (و با  2با توجه به جدول 
اجتماعی بر متغیر تبعیض جنسیتی در محیط کار مورد تأیید  ي یعنی تأثیر متغیر سرمایه

اجتماعی بر متغیر تبعیض جنسیتی  ي است. مقدار ضریب تأثیر متغیر سرمایه  قرار گرفته
باشد  می 014/0ري نیز برابر با باشد و سطح معنادا می -110/0در محیط کار برابر با 

اجتماعی در  ي چه میزان سرمایه گیرد. یعنی هر بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار می
میان پاسخگویان افزایش پیدا کند، میزان نگرش به تبعیض جنسیتی در محیط کار کاهش 

  کند.  پیدا می
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نان به تبعیض پذیري جنسیتی بر نگرش ز رسد جامعه به نظر می :دوم ي فرضیه
  جنسیتی در محیط کار تأثیر معناداري دارد.

دوم پژوهش یعنی تأثیر  ي ) فرضیهP-Valueهمچنین، با توجه به ضریب معناداري (
پذیري جنسیتی بر متغیر نگرش به تبعیض جنسیتی در محیط کار مورد تأیید  متغیر جامعه

نسیتی بر متغیر نگرش به پذیري ج است. مقدار ضریب تأثیر متغیر جامعه  قرار گرفته
 001/0باشد و سطح معناداري نیز برابر با  می 16/0تبعیض جنسیتی در محیط کار برابر با 

چه پاسخگویان از  گیرد. یعنی هر باشد بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار می می
پذیري جنسیتی بیشتر تأثیر پذیرفته باشند، میزان نگرش به تبعیض  هاي جامعه شاخص

  کند.  نسیتی در محیط کار افزایش پیدا میج
هاي جنسیتی بر نگرش زنان به تبعیض جنسیتی  رسد ابژهبه نظر می  :سوم ي فرضیه

  داري دارد. در محیط کار تأثیر معنا
سوم پژوهش یعنی تأثیر متغیر  ي ) فرضیهP-Valueبا توجه به ضریب معناداري (

 نسیتی در محیط کار مورد تأیید قرار گرفتههاي جنسیتی بر متغیر نگرش به تبعیض ج ابژه
هاي جنسیتی بر متغیر نگرش به تبعیض جنسیتی در  است. مقدار ضریب تأثیر متغیر ابژه 

باشد بنابراین این  می 001/0باشد و سطح معناداري نیز برابر با  می 24/0محیط کار برابر با 
هاي  هاي متغیر ابژه از شاخصچه پاسخگویان  گیرد. یعنی هر فرضیه مورد تأیید قرار می

جنسیتی بیشتر تأثیر بپذیرند، میزان نگرش به تبعیض جنسیتی در محیط کار در میان 
  کند.  ها افزایش پیدا می آن

اي بر نگرش زنان به تبعیض  هاي سقف شیشه رسد عامل به نظر می  :چهارم ي فرضیه
  جنسیتی در محیط کار تأثیر معناداري دارد.

چهارم پژوهش یعنی تأثیر متغیر  ي ) فرضیهP-Valueب معناداري (با توجه به ضری
اي بر نگرش به تبعیض جنسیتی در محیط کار مورد تأیید قرار  هاي سقف شیشه عامل
اي بر متغیر نگرش به تبعیض  هاي سقف شیشه است. مقدار ضریب تأثیر متغیر عامل  گرفته

باشد  می 001/0معناداري نیز برابر با  باشد و سطح می 19/0جنسیتی در محیط کار برابر با 
هاي سقف  چه پاسخگویان از عامل گیرد. یعنی هر بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار می

اي بیشتر تأثیر بپذیرند میزان نگرش به تبعیض جنسیتی در محیط کار در میان  شیشه
  کند. پاشخگویان نیز افزایش پیدا می

فرهنگی بر نگرش زنان به تبعیض جنسیتی  ي سرمایهرسد  به نظر می  :پنجم ي فرضیه
  در محیط کار تأثیر معناداري دارد.
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چهارم پژوهش یعنی تأثیر متغیر  ي ) فرضیهP-Valueبا توجه به ضریب معناداري (
فرهنگی بر متغیر نگرش به تبعیض جنسیتی در محیط کار مورد تأیید قرار  ي سرمایه
فرهنگی بر متغیر نگرش به تبعیض  ي یر سرمایهاست. مقدار ضریب تأثیر متغ  گرفته

 025/0باشد و سطح معناداري نیز برابر با  می - 09/0جنسیتی در محیط کار برابر با 
 ي چه پاسخگویان از سرمایه گیرد. یعنی هر باشد بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار می می

در محیط کار کاهش پیدا فرهنگی بیشتري برخوردار باشند نگرششان به تبعیض جنسیتی 
  می کند.

اجتماعی اثر غیر مستقیمی  ي دهد که، متغیر سرمایه نتایج تحلیل مسیر نیز نشان می
فرهنگی  ي بر متغیر نگرش به تبعیض جنسیتی داشته است و متغیر سرمایه - 11/0برابر با 

شد. در با بر متغیر نگرش به تبعیض جنسیتی دارا می - 06/0اثر غیر مستقیمی برابر با 
درصد از واریانس متغیر  25نهایت ضریب تعیین نشان داده است که متغیرهاي پژوهش 

  کنند. نگرش به تبعیض جنسیتی را تبیین می
  

  مدل ساختاري میان متغیرهاي مستقل و وابسته پژوهشنتایج آزمون  :2جدول 
Table 2: Structural Model Test Results between Independent and 

Dependent Variables of the Research 

سطح   ضرایب مسیر  مسیر
 معناداري

 غیر اثر  اثر مستقیم
  کل اثر  مستقیم

Path Path 
Coefficients P-Value Direct 

Effects 
Indirect 
Effects 

Total 
Effects 

اجتماعی به نگرش به  ي سرمایه
 تبعیض جنسیتی

11/0 014/0 11/0 - 11/0 - 22/0 - 

نسیتی به نگرش پذیري ج جامعه
 به تبعیض جنسیتی

16/0 001/0 16/0  - 16/0 

هاي جنسیتی به نگرش به  ابژه
 تبعیض جنسیتی

 24/0 ـ 24/0 001/0 24/0

اي به  هاي سقف شیشه عامل
 نگرش به تبعیض جنسیتی 

19 /0 001/0 19/0  - 19/0 

فرهنگی به نگرش به  ي سرمایه
 تبعیض جنسیتی

09 /0- 025/0 09/0 - 06/0 - 15/0 - 
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  گیري بحث و نتیجه
گونه  اي از تاریخ بشري بوده، هرواقعیتی اجتماعی در هر برهه 1تبعیض جنسیتی

ي دیدگاه ثابت، فراگیر و نهادینه دهندههایی که نشانسیاست و یا سایر کنش رفتار، زبان،
ابري عنوان موجوداتی فرودست باشد، به معناي نابرجامعه نسبت به زنان به ي اعضايشده

شناختی بر روي  . در این پژوهش نیز به بررسی تأثیر متغیرهاي جامعهباشدمی جنسیتی
است.   شده  نگرش به تبعیض جنسیتی در محیط کار در میان زنان شهر بهبهان پرداخته

اجتماعی و تأثیر آن بر نگرش به  ي بررسی میزان سرمایه(اول پژوهش  ي فرضیه ي نتیجه
با توجه به است که،   شهر بهبهان) نشان داده کار در میان زنان تبعیض جنسیتی در محیط

اجتماعی  ي اول پژوهش یعنی تأثیر متغیر سرمایه ي ) فرضیهP-Valueضریب معناداري (
است. در تبیین  بر متغیر نگرش به تبعیض جنسیتی در محیط کار مورد تأیید قرار گرفته

 ي اجتماعی دردر جوامعی که از نظر سرمایه زنانتوان بیان کرد که،  مورد نظر می ي فرضیه
تري برخوردارند، ي اجتماعی پائینسطوح باالتري قرار دارند نسبت به افرادي که از سرمایه

هاي اجتماعی متفاوتی خواهند داشت. چرا که، هر چه دسترسی زنان به منابع نگرش
ها بت به نابرابريتري (عدم پذیرش) نسباشد، نگرش منفی اقتصادي و اجتماعی بیشتر

تر و نابرابرتر باشد، دسترسی آنان به این منابع نامتوازن چه خواهند داشت و بالعکس هر
ي روابط از ي اجتماعی و شبکهسرمایه. خواهد بود ترها مثبتها نسبت به نابرابرينگرش آن

در زنان  ترطلبانهتوانند منجر به ایجاد ایدئولوژي مساواتهستند که می جمله عواملی
تر کنند. زیرا دسترسی زنان به منابع ها، منفینسبت به نابرابري ها راگردند و نگرش آن

کند و توان بیشتري مقایسه با مردان در ایشان ایجاد می تر را دربیشتر انتظار روابط عادالنه
ق را نظر بوردیو در رابطه با موضوع تحقید. شوها موجب میرا براي اعتراض به نابرابري

تواند منجر به دریافت روابط اجتماعی زنان می توان به این شکل بیان کرد که گسترش می
گردد و این خود منجر به بهبود وضعیت  تر از سوي ایشانهاي اجتماعی گستردهحمایت

ي رفتار جمعی است، یعنی دهنده ي اجتماعی کمکگردد. از نظر پوتنام سرمایه آنان می
افزایش، معیارهاي خوب دو طرفه را تقویت، جریان گردش  هاکنندهنقضها را براي  هزینه

هاي جمعی را گذشته فعالیتهاي را تسریع، موفقیت اطالعات مربوط به خوشنامی فعاالن
عناصر  کند. اعتماد ازهاي بیشتر آینده عمل میو همانند چارچوبی براي همکاري نمایان

 پذیري رفتار دیگران بوده و در یکبینیپیش ضروري براي تقویت همکاري است که حاصل

                                                 
1 Gender inequality 
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رو، گسترش از این .شودي کوچک از طریق آشنایی نزدیک با دیگران حاصل میجامعه
هاي آنان و تالش براي فراهم ویژه براي زنان منشأ تحول نگرشتواند بهروابط اجتماعی می

هاي مورد  یافتهه باشد. هاي حاکم در جامعبهتر و کاهش نابرابري نمودن شرایط اجتماعی
  باشد. ) همسو می2019بلومارت و اسیرینگز (و  )1394هاي بخارائی ( نظر با یافته
پذیري جنسیتی و تأثیر آن بر  بررسی میزان جامعه(دوم پژوهش  ي فرضیه ي نتیجه

است که،   شهر بهبهان) نشان داده نگرش به تبعیض جنسیتی در محیط کار در میان زنان
دوم پژوهش یعنی تأثیر متغیر  ي ) فرضیهP-Valueضریب معناداري ( با توجه به

نگرش به تبعیض جنسیتی در محیط کار مورد تأیید قرار  پذیري جنسیتی بر متغیر جامعه
ي بر اساس نظریهتوان بیان کرد که،  مورد نظر می ي است. در تبیین فرضیه  گرفته
آغاز کودکی از  ی موجود بین زن و مرد ازاجتماعی، نابرابري جنسیت  هايپذیري نقش جامعه

توجه به  شود و هر فردي بدونپذیري در پسران و دختران نهادینه میطریق فرایند جامعه
 اش جهتاش، و بر اساس جنسیت به سوي انتخاب نقش اجتماعیشخصیتی  هايویژگی

به صورت  لباًچند غا هر   جامعه نوعی نظارت دائمی ).Azzazi, 1997: 192( شودداده می
وحدتی را که خود محصول و معرف آن  کند تا  ضمنی، بر عناصر متشکله خود اعمال می

در یک      و هنجارها     ها اي از ارزش کارکردگرایان معتقدند که مجموعه .است، حفظ کند
ي اجتماعی     مشترك بوده و رفتارها ي اکثریت اعضاي جامعهمیان جامعه وجود دارند که 

شوند و اگر   کنترل می     و هنجارها     هاي این ارزشوسیله ي همنوا و انحرافی به    تارهافز راعم ا
ي مقبول و مشترك اجتماعی یا در فرآیند     هاارزش و     شدن هنجارهاخللی در فرآیند درونی

دورکیم گرایش به عدم  .یابد  می همنوایی کاهش میزانپذیري به وجود آید،  جامعه
اجتماعی در  ي    پذیري که در آن هنجارها نوایی را با عدم موفقیت در فرآیند جامعههم

 ي  زمینهپارسونز در تبیین دیدگاهش در کند.   شود تبیین می  افراد درونی نمی ي همه
هاي بیولوژیکی، بر ها بین جنستمایز نقش ي ایده«: پذیري جنسیت اذعان داشت که جامعه

ي ي کودکان، به وجود آورنده پرستاري اولیه رار دارد که تولید مثل وي این واقعیت قپایه
ي خود، ایجاد این فرض که به نوبه تقدم قوي و محتمل از ارتباط مادر و کودکش است و

 اهمیتبایستی در جهت دیگري  مردي از چنین کارکردهاي بیولوژیکی معاف و آزاد است،
یادگیري اجتماعی  ي بر اساس نظریه ).Parsons, 1955: 23( »تخصص پیدا کند شغلی

نیز، افراد رفتارهاي مربوط به جنس را از ابتداي کودکی در درون خانواده و توسط پدر و 
آموزند مادر، بر اساس بازخوردهاي مثبت و منفی که آنها نسبت به دختر و پسر دارند را می

چسب پسر یا دختر را رتري به جنس داشته باشند. کودك بگیرند که توجه بیش و یاد می
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گیرد آن برچسب را به خود هم آموزد و یاد میگیرد، میمتناسب با رفتاري که پاداش می
پذیري جامعه ي بزند و براي آن براي ارزش مثبت قایل شود. بر طبق این نظریه نحوه

والدین و تأثیر آن بر نگرش به نابرابري جنسیتی مورد بررسی قرار  ي کودکان به وسیله
) فتحی و 1396هاي شکربیگی ( هاي مورد نظر با یافته ). یافته1393واهد گرفت (کلهري، خ

  باشد. همسو می )1394) و بخارائی (1396مختارپور (
هاي جنسیتی و تأثیر آن بر نگرش  بررسی میزان ابژه(سوم پژوهش  ي فرضیه ي نتیجه

با توجه است که،  ن دادهشهر بهبهان) نشا به تبعیض جنسیتی در محیط کار در میان زنان
هاي جنسیتی  سوم پژوهش یعنی تأثیر متغیر ابژه ي ) فرضیهP-Valueبه ضریب معناداري (

است. در تبیین  بر متغیر نگرش به تبعیض جنسیتی در محیط کار مورد تأیید قرار گرفته
ها هها و ادارات محصول کلیشفضاي غالب سازمانتوان بیان کرد که،  مورد نظر می ي فرضیه

اي عمل ها تحت عنوان سقف شیشه در سازمان و باورهاي نادرست جنسیتی است که
هاي فنی و تکنولوژیکی مسلط بر توانایی کرده ماهر وکنند. با آنکه تعداد زنان تحصیل می

جنسیتی استفاده مناسب هاي  ابژهها به دلیل سفانه از وجود آنأرو به افزایش است، مت
اجتماعی جوامع و  جنسیتی که پیامد ساختار و شرایط فرهنگی واي ه ابژه شود. ایننمی

فضاي جامعه  پذیري در محصول رسوم و تعصبات اجتماعی است از طریق فرایندهاي جامعه
زنان  ترین مانع ارتقاي شغلیعنوان مهماند و به صورت ناخودآگاه و به و سازمان حاکم شده

 شوند پذیري تولید و باز تولید میفرایند جامعهجنسیتی از طریق هاي  ابژهکنند. عمل می
شود، در نظام آموزشی چنانکه ایجاد و آموزش این باورها و پندارها از خانواده شروع می

باور اجتماعی،  ي شود و جنبهها تبلیغ و ترویج مییابد و نهایتاً در رسانهتداوم می مدرسه
محتواي باور قالبی از بستر فرهنگی  ،ونگیرد. از نظر هینت به خود می آداب، رسوم و سنت

ي دو صفت دیگر  این باور منفی به وسیله .گیرد  که فرد در آن پرورش یافته ریشه می
 :Hinton, 2000( آمادگی براي تغییرمنعطف بودن و عدم شوند. غیر  حمایت و تقویت می

 )1396ربیگی () و شک1397همکاران (هاي حسینی و  هاي مورد نظر با یافته یافته ).12
  باشد.  همسو می

اي و تأثیر آن  هاي سقف شیشه بررسی میزان عامل(چهارم پژوهش  ي فرضیه ي نتیجه
است   شهر بهبهان) نشان داده بر نگرش به تبعیض جنسیتی در محیط کار در میان زنان

چهارم پژوهش یعنی تأثیر متغیر  ي ) فرضیهP-Valueبا توجه به ضریب معناداري (که، 
اي بر متغیر نگرش به تبعیض جنسیتی در محیط کار مورد تأیید  هاي سقف شیشه لعام

زنان شایسته و توان بیان کرد که،  مورد نظر می ي است. در تبیین فرضیه  قرار گرفته
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هایی را  اي جایگاهنگاه کردن به سطوح باالي سازمان از میان این سقف شیشه توانمند با
نادیدنی، توانایی   ها را دارند ولی به خاطر سدهايبه آنرسیدن  بینند که شایستگیمی

بر اساس کمیسیون ، 2001کوتر و همکاران در سال  .را ندارند  ايشکستن این سقف شیشه
باقیمانده مرتبط با جنس و   هاي تفاوت ي وسیله  هب را اياي فدرال، سقف شیشهسقف شیشه

رابر پس از کنترل کردن تحصیالت، تجربه، ب  هايها و موفقیت نظر از قابلیتصرف نژاد،
به اعتقاد آنان،  .اند کردهگیري مرتبط با شغل اندازه  هاي انگیزش و سایر ویژگی ها،توانایی

 باالي سلسله  هاي رده(اي نوعی نابرابري است که در سطوح باالتر درآمدي  سقف شیشه
اي نوعی نابرابري سقف شیشه .کندبیشتر از سطوح پایین درآمدي بروز می )مراتب سازمانی

نسبتی از جنسیت یا اقلیت  در شانس پیشرفت به سطوح باالتر است، یعنی صرفاً بیانگر
اي نوعی نابرابري است که سقف شیشه .نیست که در حال حاضر در سطوح باال قرار دارند

هاي  ملتوان عا . بنابراین میآیدوجود می به )مسیر پیشرفت شغلی(در طول یک کار راهه 
ثر دانست. هاي جنسیتی در محیط کار مؤ برابرياي را در افزایش و تشدید نا سقف شیشه

 )،1393( یزدخواستیابخارایی و  ،)2003جوانا (هاي  هاي مورد نظر با یافته همچنین، یافته
  باشد.  ) همسو می2003(اهارا و سافت و  )1392( عنایت و روزبهانی

فرهنگی و تأثیر آن بر  ي بررسی میزان سرمایهپنجم پژوهش ( ي فرضیه ي نتیجه
است که،  نگرش به تبعیض جنسیتی در محیط کار در میان زنان شهر بهبهان) نشان داده

چهارم پژوهش یعنی تأثیر متغیر  ي ) فرضیهP-Valueبا توجه به ضریب معناداري (
ید قرار فرهنگی بر متغیر نگرش به تبعیض جنسیتی در محیط کار مورد تأی ي سرمایه
از آنجایی که اکثر افراد توان بیان کرد که،  مورد نظر می ي است. در تبیین فرضیه  گرفته
ي   پس باورها .کنند  ي فرهنگ خود را صحیح قلمداد می  هنجارها ي فرهنگی و    ها ویژگی

 کنند. این چنین  قالبی ناشی از چنین بستر فرهنگی را نیز صحیح و درست تلقی می
 گیرد و به این ترتیب  ي قالبی گروه هدف را نادیده می  ي باورهاطور کلی کلیههاي ب شیوه

که با فرهنگ و عناصر فرهنگی گروه ي اسنادي به دیگران بیش از آن    هاخصوصیات و ویژگی
بندي و که دست به نوع   ي مردمی    ها نوایی داشته باشد با ویژگیخوانی و همهم هدف
 عنایت و روزبهانیهاي  هاي مورد نظر با یافته یافتهاند سنخیت دارد. زده بندي دیگران دسته

  باشد. ) همسو می2003(اهارا و سافت و  )1392(
هاي پایایی (آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی) و  گیري نیز شاخص در بخش مدل اندازه

بی را نشان مطلو )، نتایج نسبتاAVEًروایی (میانگین واریانس به اشتراك گذاشته شده 
است   ) نیز نشان دادهP-Valueاند، همچنین در بخش ساختاري مدسازي نیز شاخص ( داده



1401بهار  ،3 شماره ،شانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  116  

دهد،  طور که نتایج نشان میهمانباشند.  هاي پژوهش مورد تأیید می فرضیه ي که همه
متوسط  ) نسبتا25/0ًریب تعیین براي متغیر نابرابري جنسیتی در محیط کار (ضمقدار 

   شود. ارزیابی می
  :توان ارائه دادزیر را می هايپیشنهاد در این پژوهش

  
  پیشنهادات پژوهش

  :توان ارائه دادزیر را می هايپیشنهاد در این پژوهش
ایجاد نگرش عاري از تبعیض جنسیتی در جامعه با هدف رسیدن به برابري  - 1

االري پذیري جنسیتی و فرهنگ مردساي، جامعههاي کلیشه نگرش جنسی، از طریق تغییر
 .هاهاي جمعی و سایر ارگانآموزش و پرورش رسانه ریزي توسطحاکم با برنامه

فرهنگ سازمانی در کشور ما که از موانع اصلی و به احتمال  ي ترین جنبهمهم - 2
رود، مردساالر بودن آن است. این نگرش منجر به به شمار می ها سازمان قوي رشد زنان در

هاي ایران شده است. در پس موانع درون سازمانی سازمان در ايپدیدار شدن سقف شیشه
حاکمیت نگرش مردساالري، بینش عمومی، باورهاي ذهنی  اجتماعی، ـ و ساختار فرهنگی

ها و موانع جدي را براي خود زنان نیز محدودیت غلط و ابعاد فردي و شخصیتی و رفتاري
   .سازدارتقا آنان به سطوح عالی مدیریت فراهم می

از سالیان گذشته به که  هابراي رفع نابرابري یاصالحاتگردد که  پیشنهاد می - 3
هاي جنسیتی در مورد تفکرات قالبی و کلیشه پذیري باعث جوامع امروزي رسیده و جامعه

ها باید مورد ریزياي که در برنامه. مسئلهصورت بگیرد زنان و مردان جامعه شده است
جامعه و  هايها و نگرش باورها، آداب و رسوم، سنت توجه قرار گیرد، مربوط به بعد

  چگونگی تغییر آن است. 
مقایسه با  تجدید نظر در قوانین موجود در جامعه باعث شده است که زنان در - 4

 هايمردان احساس تبعیض کنند. منظور از این راهکار کوشش براي از میان برداشتن عامل
 .شود می محیط کاريسازمانی جهت حضور زنان در 

داد زنان هایی که تعها و راهبردهاي هدایت جنسیتی در سازمانتدوین برنامه - 5
 .بیشتر است ضرورت دارد شانشاغل
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  کاربردي پیشنهادات
اجتماعی  هايي اجتماعی، حمایتي سرمایهگردد براي توسعهپیشنهاد می  - 1

 فراهم گردد و مسئولینمختلف از سوي مسئولین براي زنان در شرایط اجتماعی متفاوت 
دهند، عمل کنند که این امر سبب بهبود سطح هایی که به مردم می در حد امکان به وعده

  گردد. اجتماعی در جامعه می اعتماد
مدارس و هم در  هاي آموزشی بیشتري هم در سطحشود که برنامهپیشنهاد می - 2
پذیرد، و  وجه به مسائل زنان صورتي تویژه رادیو و تلویزیون در زمینههاي جمعی بهرسانه

از  ي جامعه و تربیت نسل آیندهعنوان نیروي انسانی عظیم و تأثیرگذار در توسعهبه زنان به
  .سوي نهادهاي مختلف، پرداخته شود

سازي مناسب جهت تغییر نگرش مثبت نسبت به زنان که از طریق فرهنگ - 3
جامعه را تعدیل  ندهد، فرهنگ مردساالري درها و کتب، الگوهاي منفی از زنان ارائه  رسانه

 .ها را رفع نمایدو تبعیض
 هاي رفع تبعیض جنسیتی و هدایت جنسیتی درها و برنامهشفاف کردن هدف - 4
  .ها و خانواده از دیگر مواردي است که باید در مورد آن کار شود سازمان جامعه،
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Abstract: 
 

The purpose of this article is to investigate the structural model of 
factors affecting attitudes toward gender discrimination among working 
women in Behbahan. The method of this research is survey and the data 
collection tool is a questionnaire. The statistical population of the study 
includes all female employees in Behbahan, which is equal to 375 
people. In terms of time, this research was conducted in 2019-2020. The 
results of modeling structural equations affect the variables of social 
capital, gender objects, glass ceiling factors, cultural capital and gender 
socialization on the variable of gender discrimination in the workplace 
and also the effect of the variables of social capital and cultural capital on 
society variables Gender acceptance has confirmed glass roof factors and 
gender objects among women. The validity and reliability indices of the 
model measurement section show that the model has a good fit. In order 
to evaluate the fit of the measurement model, several indicators were 
considered in the reliability of the model. Therefore, it can be said that in 
the measurement model section, the research variables have sufficient 
reliability and validity. In the structural model section, considering the 
significant numbers, it can be concluded that the research hypotheses 
have been confirmed. Also, the results of path analysis have shown that 
the variables of gender objects and social capital have the greatest impact 
on the variable of gender inequality in the workplace, respectively. 
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