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جناند افراس و منزات سینسانی رتها از سیگر اهداف این پژوهش بهیسه
اتآ .نظری ههای مهینس اتهدداسه سن ایهن مزاله ع هانت انهد از :نظریه
طرحوانه جناند  ،نظری کلنش های جناهند رنهدنه منشها ،نظریه
جامع پذیری جنانآ ،نظری یاسگنری اجدعاع  ،نظری نزهش و نظریه
سین و کانکرسهای رت .نوش مینس اتهدداسه سن ایهن پهژوهش ،پنعهایش
م باشد .ابزان مینس اتدداسه ،پرتشنام و نوش نعین گنهری ،خیشه ای
چند مرحل ای و صصاسف تاسه اتآ .جععنآ رمانی این صحزنق نا زنات
و مرسات باالی  20تا منطز  6صهرات صشکنا م سهند .بها اتهدداسه از
فرمی نعین گنری کیکرات  400ندهر به عنهیات حجهم نعینه اند ها
گرسید .یافد های پژوهش ،گییای صداوت جناند معنهاسانی سن منهزات
پذیرش کلنش های جناند بیسه اتآ .ههمچنهنن نابطه ی معنهاسانی
بنن مدغنر منزات صحصنالت با منزات پذیرش کلنش های جناند سیده
شد؛ اما بنن وضعنآ صأها و پایگاه اجدعاع -ا دصهاسی پاته گییهات بها
منزات پذیرش کلنش های جناند رتها انص اط معناسانی یافهآ نشهد.
همچننن یافد های صحزنق ،گییای نابط ی معناسان بنن منهزات پهذیرش
کلنش های جناند و منزات سینسانی افراس اتآ .بهر اتهاس یافده هها
م صیات  8سنفد از نیتات های نگرش افراس ب کلنش های جناهند نا
بر اتاس منزات سینسانی رتها ص ننن کرس.
واژگان کلیدی

سینسانی ،طرح وانه جناند  ،کلنشه ههای جناهند  ،جامعه پهذیری
جنانآ ،نظری نزش ،نظری یاسگنری اجدعاع

مقدمه

طرح مسئله :سن صعام جیامع بشری ،افراس بر حاب مالکهای اجدعاع نظنر نزهش و
پایگاه ،ط ز  ،مذهب ،نژاس ،یمنآ و غنهره ستهد بنهدی مه شهیند .یکه از مههمصهرین
مالکهای اجدعاع -فرهنگ برای ستد بنهدی افهراس جامعه  ،جناهنآ اتهآ نکهین ،1
 .)1695 :2001سن وا ع ،بزنگدرین گروهبندی سن هر جامع ای ،صزانم افراس جامع ب سو

1. Correll
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گروه زت و مرس اتآ .هر یک از مزیل های مرس یا زت بیست ،صصینات و پنشفرضههای
نا سنبانهی نگرشها و نفدانهای مناتب مرسان و یا زنان ب سن ا سانس ک سن فرهنگ هر
جامع ای صعانیس ویژه و مدداوص م یابند نمنشا.)45 :1376،
کلنش ها صصیناص هادند کل و ب انعطاف ک سن ذهن اناات جهای مه گنرنهد و سن
ضاوت ها مینس اتدداسه وا ع م شیند نتانوخان  ،)111 :1348 ،ب هنچ صغننری صکهران
و بازصیلند م شیند و از صش نص خصیفنآ های فرسی عهاجز هاهدند نمنشها:1376 ،
 .)24کلنش های جناند مجعیعۀ تازماتیافد ای از باونها سنبانهی زنات و مرسات اتآ.
کلنش ها یا صصینات ال جناند سنبرگنرندهی اطالعات ظهاهر جاهعان  ،نگهرشهها،
عالیق ،فدات نوان  ،نوابط اجدعاع و نیع شغا زنات و مرسات اتآ .مهمصرین نکده  ،رت
اتآ ک این ابعاس مدنیع ب هم مربیط اند ،فرف شناخآ این ک یک فرس زت اتآ ،ایهن
معن ضعن نا سانس ک رت فرس خصیفنآهای جاعان خاص نفهدای رنام و ظریهس و
زی ا) و فدات نوان خهاص نمههر ونز ،واباهد  ،ضهعنس ،عهاطد ) خیاههد ساشهآ و به
فعالنآهای خاص نمرا آ از کیسک ،رشپزی ،باغ ان ) خیاهد پرساخآ.
کلنش های جناند خ ر از صداوت های زیاس بنن زت و مرس م سهند وله غال های ایهن
کلنش ها هنچ گین اتات سن نفدان وا ع ندانند .با وجیس این کلنش ههای صعنهنن شهده
ک فرهنگ الزا م کنند ،خصیفناص هادند ک از نظرگاه اجدعاع برای مهرسات و زنهات
مطلی ب حاا م ریند .افراسی ک از کلنش ها یا صصینات ال انحراف زیاسی ساننهد،
ب نظر مند م ریند.
یک از نکات طع سنبانهی فدات یا خصنص های مربیط ب کلنش هها یها صصهینات
ال جناند رت اتآ ک برای فداص ک ب مرسات نا آ م سهنهد ،بهنش از فهداص
ک ب زنات نا آ م سهند ،اهعنآ ائا شده انهد .هدنت ،اتهدزال و صعایها به خطهر
پذیری سن برابر ضعس ،زوسباونی و صأثنرپذیری غال ای مث آصر صلز م شیس .این صداوت سن
انزش های ک با فدات مرسان و زنان صداع شده اتآ ،معکن اتآ صا حد زیاسی ب نیع
برچا م ربیط باشد ک ب برخ خصیفنات زسه شهده اتهآ .بهرای مثها اتهدداسه از
برچاب « ابا اعدعاس» ب جای «خیش باون» برای زنات معن مث هآصهری سانس و واههی
«لج از» ب جهای «سفهاع از باونههای خهیس» سنبهانهی مهرسات معنهای منده صهری سانس
نگیلیم یک و ف وش.)26-28 :1384 ،
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ضرونت و اهعنآ برنت و مطالع کلنش های جناند ب سلنا رثان زیات بانی اتآ
ک این میضیع سن جامع ب سن ا سانند .از جعل مهمصهرین رثهان زیهاترون کلنشه ههای
جناند این اتآ ک رت ها ب عاما ص عنض منات جنسها ص دیا مه شهیند .سن وا هع،
هاد ی شناخد ص عنض جنا  ،صصینات ال مربیط ب جنس اتآ .ص عنض جناه
آ افهراس به صحزنهر ،طهرس ،خهیان
« ع انت اتآ از برخینس یا ععل ک بر اتهاس جناهن ا
شعرست و کلنش بندی رت م پرسازس ».نمنشا.)25 :1376 ،
کلنش های جناند  ،سخدرات و زنات نا ب عنیات انااتهای برخینسان از حزیق کاما
ب نتعنآ نع شناتد ،از بر رانی نوابهط هعاهنهگ و برابهر منهات افهراس سو جهنس و از
شرکآ کاما سخدرات و زنات سن پنشرفآ جامعۀ خیس جلیگنری م کنند و بدین صرصنهب
سخدرات و زنات نا از شکیفای صعام صیانای های اناان خیس نصیانای های معنیی ،عهاطد
و اناسی) باز م سانند .از طرف سیگر کلنش های جناند  ،پارات و مرسات نا از شهکیفای
هع جان ی احااتات و اناانندشات باز م سانند و باعث م شیند ک هر چ بنشهدر به
تعآ خشینآ ،ن ابآ ،پرخاشگری ،ب اعدنای و ب احاات پنش نوند نمنشها:1376 ،
.)35
بنابراین شناخآ این کلنش ها و عیاما مرص ط با رت ک منجر ب پذیرش بنشهدر و یها
کعدر رت از تیی زنات و مرسات م شیس ،م صیاند گام مهع سن پنشگنری از پنش ساونی
و ص عنض جنا نب ویژه علن زنات) محای باشد و نزش رتهها نا سن فراینهد صیتهع
برجاد نعاید .همچننن ب رتها ک سن اندزا فرهنگ و منراث گذشدگات به رینهدگات
نزش سانند و رتها ک سن جامع پذیر کرست افراس جامعه  ،نزشه مهرثر ایدها مه کننهد،
کعک م کند صا با سنک اهعنهآ و ضهرونت ایهن میضهیع ،رت نا از گرسونه ی بازصیلنهد
فرهنگ خانج نعایند و ننروی شیند سن ناه صربنآ نال با شهناخد سنتهآ و بننشه
نوشن.
پژوهش حاضر ،از یک تی تع سن برنت مزایاه ای منهزات پهذیرش کلنشه ههای
جناند بنن زنات و مرسات سانس و از تیی سیگر ب برنت انص هاط مدغنرههای زمننه ای
نتن ،جنس ،منزات صحصنالت ،پایگاه اجدعاع -ا دصاسی خانیاسه) و منزات سیهنسانی بها
منزات پذیرش کلنش های جناند م پرسازس .سن این مزاله ابدهدا به پنشهنن پهژوهش
پرساخد م شیس و تپس م ان نظری ،چانچی نظری ،نوش و یافد ها ب سن ا م رید.
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پیشینه پژوهش

میضیع کلنش ههای جناهند و نزهشههای جناهند سن ایهرات و کشهینهای سیگهر سن
مزیل های مدعدسی مینس بحث و برنت ران گرفد اتآ.
سن مطالعاص وجیس کلنش های جناند و صأکند بر نزشهای جناند سن برنام های
صلییزیین و فنلمها نشات ساسه شده اتآ .سنپژوهش  ،با اتدداسه از یک نعین  124صهای
از برنام های صلییزیین ک سن تاعات اوج صعداس م اط ات صلییزیین و سن  6شه ک بهنن
تهها هههای  2006 -2005پ ههش شههده اتههآ ،نزههشهههای اجدعههاع ک ه ب ه وتههنل
ش صنآهای زنات و مرسات ب نعایش سن رمده ،مینس برنت ران گرفآ .ندهای صصهدیق
م کند ک زنات ب بازی سن نزشهای سنگنر با ماائا عاشزان  ،خانیاسه و سوتهدات اسامه
م سهند .سن مزابا ،مرسات ،بنشدر ،بازی سن نزش های مرص ط با کان نا بر عهده م گنرنهد
نالوزت 1و هعکانات .)200 :2008 ،صنلُر 2سن مطالع ی خیس ،وجیس کلنش ههای جناهند
سن کدا های مح ی کیسکات نا صأیند م کنند نصنلُر.)300 :2003 ،
ویلنامز و باآ 3سن تا  1982با مطالع ای که سن  30کشهین وتهنع جههات انجهام
ساسند ،عزاید ال مربیط ب جنانآ نا سن نعین هها تهنجندند .رتهها از رزمهیسن ههای
خیس خیاتدند صا "زت" و "مرس" نا صیفنس کنند.سن وا ع سن این پژوهش 300،ویژگ به
رزمیسن ها ساسه شده و از رت ها خیاتد شده صا مش ص کنند کهدام زت و کهدام مهرس نا
صیفنس م کند .برخ از ندای از این ران بهیس که زنهات نا عهاطد  ،ضهعنس ،پرحهرف،
ب فکر ،وتیات  ،مهربات ،احااتاص  ،واباد و مطنع صیفهنس کهرسه و مهرسات نا هاطع،
شجاع ،مادزا ،جاهطلب ،خشن ،مغرون ،ماهلط و معزهی و منطزه صیفهنس کهرسهانهد
نویلنامز و باآ.)132 :1990 ،
4
سن پژوهش سیگری ک فینتنث سن تا  1994سن  25کشین سننا انجهام ساسه اتهآ،
فدات عاطد مانند هعدنس ،مهربات ،پرحرف ،جهذا  ،رنام ،تهپاسگهذان ،خنها پهرساز،
جنجال  ،زوسنن  ،هنجان  ،فعنع  ،فرمان رسان ،شاس و سمدم مزاج برای زنهات و فهدات
ت اوصعند ،با س و جرات ،فرفآ طلب ،معزی  ،منطز  ،خیس محهین ،سانای اعدعهاس به

1. Lauzen
2. Taylor
3. Williams and Best
4. Forsyth
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ندس ،شجاع ،نازسان ،مغرون ،مادزا ،ننرومند ،غالب ،ماجراجی و پرخاشگر برای مرسات به
ستآ رمده اتآ نفینتنث  1994ب نزا از رذنبایجان و هعکانات.)189 :1382 ،
سن ایرات ننز مطالعاص سن زمنن کلنش های جناند فینت گرفد اتآ .یافده ههای
پژوهش ناجع ب کلنش های جناند نشات ساس؛ ویژگ ههای ش صهند ابهزانی نظنهر
فعا  ،پرانرهی ،مادزا ،پرخاشگر ،مدیر ،یی و صیانا ب مرسات و ویژگه ههای ش صهند
بنان یا نوحن ب ش نظنر عاطد  ،حااس ،جهذا  ،رنام ،فه ین ،مضهطر  ،واباهد به
سیگرات و نگرات ب زنات نا آ ساسه شدهاند ننیاح .)109 :1386 ،
پژوهش سیگری سنبانه عیاما مرثر بر منزات شکاگنری کلنش های جناهند نشهات
ساس ،بههنن منههزات مشههانکآ سن کانهههای خانه و منههزات شههکاگنههری جناههند انص ههاط
معن ه سانی وجههیس سانس .سن وا ههع هههر چ ه منههزات مشههانکآ سن کانهههای خان ه صیتههط
پات گییات پایننصر باشد ،منزات شکاگنری کلنش های جناند ننهز کهاهش مه یابهد
نکریع  :1387 ،چکنده).
پژوهشهای انجام شده سن زمننۀ کلنش های جناهند سن نتهان ههای ایهرات نشهات
م سهد ک نعایش مرسات و زنات سن رگه های صلییزیین سن ناتهدای نزهشههای تهند
اتآ نحزنز ناب و هداید  .)33 :1384 ،سن تریا های صلییزیین  ،زنهات و مهرسات به
فینت زنات و مرسات تند  -کلنش ای ب نعایش سن م رینهد ،بهدین صرصنهب که زنهات
میجیساص فری کان ،نا صالعزا ،ب وفا ،مندعا و فروستآ و سن مزابا ،مهرسات میجهیساص
فاسق ،عا ا ،وفاسان ،فعا و فراستآ صصییرتازی شهدهانهد نفهاس فاهای و کریعه ،
 .)59 :1384بازنعای کلنش های جناند سن نوزنام ننز حهاک از وجهیس کلنشه ههای
جناند حد سن فدح حیاسث نوزنام هعشههری اتهآ .بهانزصرین کلنشه ای که سن
مجعیع ،ب ستآ رمده این اتآ ک مرسات سن نزش «مهاجم و مدعهرض» به زنهات ،و سن
مزابا زنات ب فینت ربان بازنعای شدهاند نمعنن فر.)167 :1388 ،
هعات گین ک مطالعهاتا ذکهر شهده نشهات ساس ،کلنشه ههای جناهند سانای ابعهاس
گیناگیت و مزیل های مدعدس بیسه و زمنن ی بانانی برای مطالع و پژوهش سانس .صاکنیت
سن کشینهای م دلس صحزنزات مدعدسی سن این با فینت گرفد اتآ .ههدف از انجهام
این صحزنزات با صیج ب اثرهای زیاتبانی ک کلنش های جناند بهرای زنهات و مهرسات
سانس ،ابا ص ننن اتآ .سن وا ع رتها سنفدس برنت هع جان هۀ کلنشه ههای جناهند
هادند صا ب ناهحا های منات برای ایجاس نگرش نیین سن این زمنن ستآ پندا کنند.
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رت چ مهم اتآ ،وجیس صدهاوت کلنشه ههای جناهند سن جیامهع م دلهس ،عله نغهم
مشدرکات زیاس رتها بنن کشینها اتآ ک مدهأثر از ویژگه ههای فرهنگه و صهانی ههر
جامع ای اتآ .بر هعنن اتهاس الزم اتهآ ،کلنشه ههای جناهند و صعهام میضهیعات
مرص ط با رت سن هر جامع ای برنت شیس .نع صیات ب این سلنها که بدعهد یها میضهیع
مرص ط با کلنش های جناند سن کشینی سیگر برنته شهده ،از انجهام رت پهژوهش سن
جامع ی خیس ترباز زس.
ب نظر م نتد سن مطالعاص ک صا کنیت فینت گرفده  ،فزهط فهدات و خصیفهنات
ش صند زت و مرس تنجنده شده ،سن حال ک ط ق صعریس کلنش های جناهند  ،ایهن
کلنش ها ب غنر از خصیفنات ش صند و نوان سنبرگنرندهی اطالعات ظاهر جاهعان ،
نگرشها ،عالیق ،فدات نو ان  ،نوابهط اجدعهاع و نهیع شهغا ننهز اتهآ نگیلیم هیک و
ف وش .)26 :1384 ،این خأل صحزنزاص سن مطالعهات انجهام شهده سن ایهرات ننهز فهدق
م کند؛ بدین معن ک سن هنچ صحزنز محدوسه کلنش های جناند ب طین کامها سن
نظر گرفد نشده و مینس برنت ران نگرفد اتآ .بر ایهن اتهاس اتهآ که سن پهژوهش
حاضر ،برای برنت منزات پذیرش کلنش های جناند  ،رتها نا سن ت بعد صحآ عنهیات
کلنش های جناند ش صنآ نیا خصیفنات ش صند و نوان ) ،کلنش های نزشههای
اجدعاع نمنظین از رت مشاغل م باشد ک ب فهینت کلنشه ای بهرای زنهات و مهرسات
مناتب سن نظر گرفد شده اتآ) و کلنش های نزشهای خانیاسه سن نظر گرفد صها حهق
مطلب سن مینس کلنش های جناند اسا شیس و این بحث ب فینت کامها پیشهش ساسه
شیس .م صیات گدآ صحزنق حاضر سن اسام و صکعنا صحزنزات ل فینت گرفد اتآ.
سن نابط با مدغنر سینسانی الزم ب صیضنح اتآ ،برنت نابط بنن منزات سیهنسانی
افراس و منزات پذیرش کلنش های جناند  ،بحث اتآ ک کعدهر به رت پرساخده شهده
اتآ .سن صحزنزات انجام شده سن ایرات صحزنز سن این زمنن یافآ نشد اما سن صحزنزهات
انجام شده سن کشینهای سیگر مطالعاص وجیس سانس؛ از جعل صحزنق نید سن تها 2003
ک سن پنشنن مطرح شد و ندایجش نشاتسهندۀ صأثنر شدید سین بهر نگهرش نزهشههای
جناند سن منات زنات عر بیس .بنابراین ،ما ننهز سنفهدس بررمهدهایهم صها نابطه منهزات
سینسانی افراس نا با منزات پذیرش کلنش های جناند سن جامعۀ خیسمات بانجنم.
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مبانی نظری

سن این اعآ ب اخدصان ب نظریات مینس اتدداسه سن این پژوهش پرساخد م شیس.
نظریه طرح واره جنسیتی :1طرح وانه 2چانچی شناخآ عام اتآ ک فرس سنبهانهی

یک میضیع خاص سانس و ب اسناک او تازمات و جهآ مه ب شهد .تهاندنا بهم 3ن)1981
«طرحوانه» نا سن نظری ی طرح وانهی جناند خیس ب کان گرفآ .طرح او این اتآ که
هر یک از ما ب عنیات ب ش از تاخدان سانش خیس ،طرح وانهی جناند یا مجعیعه ای
از صداع های مرص ط با جنانآ سانیم .بنابراین ،طرح وانهی جناند رماسگ یا زمنن ی
افل نا برای پرسازش اطالعات بر اتاس جناهنآ عرضه مه کنهد .یعنه طهرح وانهی
جناند گر ایش ما نا نا آ ب اینک بانانی از امین نا ب عنیات امین مرص ط با جنانآ
بنننم و ب یاهنم رتها نا بر اتاس جنانآ ط ز بندی کننم ،بازنعهای مه کنهد .طهرح
وانهی جناند اطالعات جدید و سن حا ونوس نا پرسازش م کند و ستآ به صصهدن و
صدانر رت م زند .بم معدزد اتهآ ،فراینهد نشهد و صحهی اکداها نزهش جناهند سن
کیسکات ندنج ی یاسگنری صدنیج کیسک از محدیای طرح وانهی جناند جامع اتآ
نشن ل هاید.)92-94 :1387 ،
نظریه کلیشههای جنسیتی آندره میشل :4رندنه منشا کدا خیس «پنکان با ص عنض

جنا  »5نا ب طین کاما ب بحث کلنش های جناند اخدصاص ساسه و از رتها ب سلنا
صأثنر زیاسی ک سن نفدان نابرابر با زنات و مهرسات سانس ،بها عنهیات «کلنشه ههای ص عهنض
جنا  »6نام م برس .منشا سن کدا خیس ،کلنش های جناند نا سن چهان ستهدۀ کله
جای ساسه اتآ :نزش های م دلس سن سنوت خهانیاسه و مدنته  :پهدن نزهش صکنه گهاه و
نات رون خانیاسه نا بهر عههده سانس و مهاسن نزهش واباهد به هعاهر و خهانیاسه نا .بنشهدر
رمیزگانات مدانس ،زت و مدیرات مدانس مرس هادند .خصیفنات ش صهند  :مهرسات به
1. Gender Schema Theory
2. Schema
3. Sandra Bem
4. Andre Michelle
5. Non Aux Stereotypes: Vaincre Le Sexisme Dans Les Livres Pour Les Manuels Scolaires
6. Sex Discrimination Stereotypes
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بطین کل رفریننده ،صصعنمگنر و اها ععا هادند اما زنات میجیساص مندعا ،واباهد و
نظانهگر جلیه م کنند .نزشهای اجدعاع و تنات  :زنات اگر هم سن تهطیح اجدعهاع
فعا باشند سن تطیح کیچک و محل فعا هادند اما مرسات از مائیلنآ برخینساننهد و
یا نه ر تنات هادند .نزش حرف ای :زنات منش یا پرتهدانند امها مهرسات کانفرمها یها
پزشک هادند نمنشا .)206 :1376،
نظریه جامعهپذیری :1از سیدگاه جامع شناتات ،جامع پذیری نوندی اتهآ که فهرس نا

برای زندگ گروه رماسه م کند و نزش اتاته سن شهکاگنهری ش صهنآ ،نگهرش و
نفدان او سانس نالکنن و هند  .)4 :1972 ،2جامع پذیری فرایندی اتآ ک ط رت عنافر
اجدعاع و فرهنگ سنون م شیند .مطالعات بانانی نشات م سهد ک صزری ای سن اکثهر
جیامع امروزی ،با صکن بر انجح سانادن جنس مذکر ،جامع پذیری بر اتاس جنس افراس
شکا م گنهرس نابهیت و واالس .)288 :1380 ،نهاسههای جامعه پذیرکننهده که سن ههر
جامع ای وظند ی جامع پذیر کرست افهراس نا به عههده ساننهد ع هانت انهد از :خهانیاسه،
رمیزش و مدنت  ،نوابط گروه هم تاالت و نتان های هعگان نگندنز.)103 :1378 ،
جامع پذیری جناند از زیر مجعیع های جامعه پهذیری مه باشهد .جامعه پهذیری
جناند  ،رت ب ش از اجدعاع شدت اتآ ک ب وتنل ی رت ن صنها کیسکات ص دیا به
میجیسات اجدعاع م شیند ،بلک به افهراسی بها ویژگه ههای مرسانه یها زنانه ص هدیا
م گرسند .سن این وضعنآ ،جنانآ یعن مرس یا زت بیست ،سنبرساننهدهی مجعیعه ای از
ویژگ ها و نفدانهای اتآ ک سن سنوت هر جامع برای مرسات و زنات ،شایاد و مناتب
م باشد ناتدنل و وایز .)273 :2002 ،3جامع پذیری جناند از خانیاسه شروع م شیس
و ب عیاما سیگری چیت نظام رمیزش  ،گهروه ههمتهاالت و نتهان ههای هعگهان باهط
م یابد نناس.)275 :1373 ،
نظریه یادگیری اجتماعی :4از نزط نظر این سیهدگاه ،ص نهنن مشههین سن صدهاوتههای

جناند سن نفدان« ،شرط تازی» اتآ .یعن  ،پاهرات و سخدهرات به گینه ای مناتهب
1. Socialization Theory
2. Elkin and Handel
3 . Stanly and Wise
4. Social Learning Theory
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جنانآ خیس ععا م کنند ،چرا ک رتها به خهاطر انجهام ساست برخه کانهها صزییهآ
شدهاند و برای انجام ساست کانهای سیگر صن ن شدهاند .عزنهده بهر ایهن اتهآ که افها
شرط شدت منجر ب اکداا نزشهای جناند م شیس .بر اتاس نظری ی یهاسگنری
اجدعاع ت تازوکان صزییآ ،صزلند و یاسگنری مشاهدهای ،اتهاس فررینهد شهکاگنهری
جناند یعن اکداا نفدانهای واباد ب جنانآ نا صشکنا م سهند نشهن ل هایهد،
.)73-75 :1387
نظریه نقش :1اتات صرین ایده سن نظری نزهش اجدعهاع ایهن اتهآ که ؛ صدهاوتههای

نگرش و نفدانی مرسات و زنات ،ناش از نزشهای مددهاوص اتهآ که رتهها سن جامعه
سانند ،زیرا نزشهای اجدعاع  ،نگرشها و نفدانهای خاف نا ایجا یا ند م کنند .به
ع انت سیگر ،می عنآ فرس سن تاخدان اجدعاع نپایگاه اجدعاع ) ،شکاسهنهدهی باونهها،
نگرشها و نفدانهای اوتآ.
دین و کارکرد آن

سن صعریس از سین« ،سین نا ب معنای نظام از باونها و نفدان ک ب مابعدالط نع مربهیط
م ه شههیس ،سن نظههر گرفد ه انههد ».نتههراجزاسه .)59 :1384 ،و گدد ه انههد« :سیههن نظههام
اندیشگ ای تآ ک از جهات هاد و میضع اناهات از جههات هاهد  ،صداهنری انائه
م کند و عالوه بر رت بر اتاس رت صدانر ،شنیهی زندگ خاف نا صیفن م کند و رت
صدانر و این صیفن نا سن الب یک تلال مناتک و شعائر ،ب فینت نمهزی و نعهاسین
جلیه م کند ».نملکنات.)275 :1385 ،
از زمات سونکنم صا ب امروز بانانی از مرلدات ،نظر او نا م دن بهر رت که «کهانکرس
اجدعاع » سین ،حعایآ و حدظ حنات و جریات حرکآ جامع اتهآ ،مهینس صأینهد هران
ساسهاند نصیتل  .)103 :1380 ،اتدنل اصنزت 2بنات م کند ک کانکرس و پنامد مهم سین
برای گروه ک از منراث و عزاید مشهابه برخینساننهد ،وحهدت اتهآ نافهرو :1373 ،
 .)108ب طین کل م صیات گدآ ،سین هم سانای رثان و پنامدهای اجدعاع و هم رثهان و
پنامدهای فرسی اتآ .سین با مطرح نعیست نعاسهای خهاص بهرای معدزهدات ،به ایجهاس
1. Role Theory
2. Stanley Etizen
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هع ادگ اجدعاع سن خیس گروه سین و ب وجهیس رمهدت یهک خهرسه فرهنهگ سینه
مدعایز با گروههای سیگر ،کعک م کند .همچننن سین با ایجاس یک حس مشدرک سینه
هعگان ب ایجاس اناجام اجدعاع سن تطح جامع ب عنیات یک کا سامن مه زنهد و بها
این کان پشدن ات و حافظ م شیس سن سفاع از انزشهای اجدعاع ک بهرای بزها و سوام
جامع مهم هادند .از طرف کانکرس سین سن پنامدهای اجدعاع رت خالفه نعه شهیس،
چرا ک سین با خلق معان سن ذهن افراس ب زندگ خصیف رت هها و شهرایط خافشهات
معنا م ب شد و بر نفدان فرسی رتها صاثنر م گذانس .سین باعث م شیس هر فرس با صیجه
ب شرایط خاف ک سن رت ران سانس ب ماائا مربیط ب خیس پات گیید.
کانکرسهای سین ،نزش و صأثنر شگرف سن حنات فرسی و اجدعاع ملآ ایرات ننز بهر
جای گذاشد و م گذانند .سن وا ع ،نزش فعا سین سن جامع ایهرات به عنهیات یکه از
مدغنرهای اجدعاع صأثنرگذان سن شنیه زندگ  ،نفدان و نگرش مرسم اتآ و نگرش افهراس
ب جنانآ و ب طین خاصصر ،نگاه افراس ب کلنش های جناند یک از ابعاسی اتآ که
صحآ صأثنر سین و انزشهای سین ران م گنرس .این انزشها از طریق جامع پهذیری به
افراس ،رمیزش ساسه م شیس و سن رتهها نهاسینه مه گهرسس و سن جههآ ایجهاس اناهجام
اجدعاع سن تطح جامع ب عنیات یک کا سامن م زند.
چارچوب نظری

تاخآ ذهن ما ناش از وضعنآ فرهنگ جامع ای اتآ ک سن رت مدیلد شدهایهم .ایهن
تاخآ ذهن با عنیات طرح وانه ،مدأثر از فرهنهگ جامعه نانزشهها ،هنجانهها ،باونهها،
تنآها ،اعدزاسات سین و غنره) ،محهنط خهانیاسگ  ،مدنته و نتهان مه باشهد .طهرح
وانههای م دلد سن جامع وجیس سانس ،یک از رت ها ،طرح وانههای جناند اتهآ که
زمنن ی افل نا بهرای پهرسازش اطالعهات بهر اتهاس جناهنآ فهراهم مه کننهد .ایهن
طرحوانهها نا ک مجعیع ای تازمات یافد از سانش جناهند مه نامنهد و مه صیاننهد
منجر ب ایجاس کلنش های جناند سن جامع شهیند ،فهرس به فهینت صهدنیج و طه
فرریند جامع پذیری از سونات کیسک یاس م گنرس.
جامع پذیری از طریق نهاسهای م دلد چیت خانیاسه ،رمهیزش ،گهروه ههمتهاالت و
نتان های هعگان فینت م گنرس .از منات این نهاسها ،خانیاسه نزش مههمصهری از بزنه
سانس .ب هعنن سلنا پایگاه اجدعاع  -ا دصاسی که خهانیاسه سانس ،مه صیانهد به عنهیات
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عامل صأثنرگذان بر منزات پذیرش کلنش های جناند افراس ران بگنرس ،چرا ک افراس سن
سنوت خانیاسه از طریق تاز و کانهای یاسگنری اجدعاع شاما صزییآ ،صزلند و یهاسگنری
مشاهدهای ،ویژگ های مدناتب با جنانآ خیس نا از سیگهرات مههم ،به ویهژه والهدین و
تایر اعضای خانیاسه یاس م گنرند .همچننن ،پایگاه ا دصاسی خانیاسه ب لحاظ ستدرته
مدداوص ک از نظر امکانات فرهنگ  ،رمیزش و غنره سن اخدنهان افهراس مه گهذانس ،حهائز
اهعنآ اتآ .م صیات جایگاه ا دصاسی نا میلد ترمای های فرهنگ و نگرشها ساناآ.
نظام رمیزش از سیگر نهاسهای جامع پذیری اتآ ک نزهش مهرثری بهر جامعه پهذیر
کرست افراس سانس .بنابراین ب نظر م نتد منزات صحصنالت افراس م صیاند عاما مرثری بهر
منزات پذیرش کلنش های جناند افراس رت ها باشد .همچننن سن نونهد جامعه پهذیری،
جنس افراس ،عاما مهع اتآ ،چرا ک مطابق با نظری ی جامع پذیری ،جنانآ نمهذکر
و مرنث بیست) میجب م گرسس ک افهراس ،مجعیعهۀ مددهاوص از ویژگه هها و نفدانههای
شایاد زنان /مرسان نا فرا گرفد و ب هنگام ایدای نزشهای اجدعاعنشات ب رتها ععها
نعایند.
ط ق نظری ی نزش ،هر جایگهاه  ،اندظهانات و صکهالنس خافه نا به عههدهی فهرس
م گذانس ک نزش فرس نا شکا م سهد .فرس سن طه سونات جامعه پهذیری که از سونات
کیسک شروع شده و اسام سانس ،ب صناتب سن جایگهاهههای م دلهس ،هنجانهها و بایهد و
ن ایدهای مدداوص نا م رمیزس .بر ط ق نظری ی نزش م صیات گدآ ک صغننر سن پایگاه و
نزش فرس و یا اضاف شدت یک نزش ب نزشهای سیگهر مه صیانهد منجهر به صغننهر سن
نگرش ها و نفدانهای او گرسس .از این نو ،افراس مجهرس پهس از مدأهها شهدت و به عههده
گرفدن نزش هعاری معکن اتآ نگرشهای خهیس نا صغننهر ساسه و بها کاهب صجربنهات
جدید از جنس مدداوت ،باونهایشات ب کلنش های جناند صضهعنس ،یها صزییهآ گهرسس.
بنابراین ،سن اینجا انص اط وضعنآ صأها نا ننز با منهزات پهذیرش کلنشه ههای جناهند
م تنجنم.
سن صعریس جامع پذیری گدد شد ،فررینهدی اتهآ که طه رت عنافهر اجدعهاع و
فرهنگ سنون م شیند و فرس نا برای زندگ گروه رماسه م کنند .عنافر اجدعهاع و
فرهنگ سن یک جامع شاما تنآها ،باونها و انزشهای نشأت گرفد از صانی و صعهدت
رت جامع و هم چننن سین یک جامع اتآ .اهعنآ این ماأل سن فرهنگهای ک سیهن
نزش بانان مهع سانس ،بنشدر خیس نا نشات م سهد .سن جامع ی مها ننهز سیهن سن کنهان
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فرهنگ و صعدت ،صعنننکنندهی افی و انزشهای مطلی و غنر مطلی اتآ .سن وا هع،
سن صعام ب شها و نظامهای کشین م صیات تای ی سین نا ب وضیح سید ،چرا که بننهات
رتها براتاس افی و الگیهای سین اتآ .ب نظر م نتد ،سن نابط بها بحهث جناهنآ
ننز ،رمیزه های سین نزش مهع ساشد باشند و از طریق جامع پذیری ،ب افهراس اندزها
ساسه شیند .بنابراین ،سن این پژوهش سنفدس بررمدیم صا نابط منهزات سیهنسانی افهراس نا
ننز با منزات پذیرش کلنش های جناند رتها بانجنم.

جنانآ

منزات سیندانی

منزات پذیرش کلنش های
جناند

کلنش های
ش صنآ

کلنش های نزش
های خانیاسگ

کلنش های نزش
های اجدعاع

منزات
صحصنالت

وضعنآ صأها

پایگاه اجدعاع ه ا دصاسی
خانیاسه

منزات
صحصنالت

منزلآ شغل

منزات سنرمد

شکل  .1مدل نظری تحقیق
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فرضیات تحقیق

 بنن جنانآ افراس و منزات پذیرش کلنش های جناهند رتهها نابطه وجهیس
سانس.

 بنن پایگاه اجدعاع ه ا دصاسی خانیاسه افهراس و منهزات پهذیرش کلنشه ههای
جناند رتها نابط وجیس سانس.
 بنن منزات صحصنالت افراس و منزات پذیرش کلنش های جناند رتهها نابطه
وجیس سانس.
 بنن وضعنآ صأها افراس و منزات پذیرش کلنشه ههای جناهند رتهها نابطه
وجیس سانس.
 بنن منزات پذیرش کلنش های جناند افراس و منزات سینهدانی رتهها نابطه
وجیس سانس.
سواالت تحقیق

 وضعنآ پذیرش کلنش های جناند بنن زنهات و مهرسات چگینه اتهآا ریها
صداوص بننشات وجیس سانسا

 وضعنآ صأها سن منزات پذیرش کلنش های جناند زنات و مرسات چ نزشه
سانسا
 نزش صحصنالت افراس سن منزات پذیرش کلنش های جناند رتها چناآا
 نزههش پایگههاه اجدعههاع ه ا دصههاسی خههانیاسه ی افههراس سن منههزات پههذیرش
کلنش های جناند رتها چناآا
 نزش سیندانی افراس سن منزات پذیرش کلنش های جناند رتها چناآا
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روش

1

2

نوش مینس اتدداسه سن این پژوهش ،پنعایش اتآ .بنکهر  ،پنعهایش نا عهامصهرین نهیع
صحزنزات اجدعاع م ساند .ب اعدزاس بنکر ،پنعایش نوش اتآ برای گهرسرونی ساسههها
ک سن رت از گروههای معنن از افراس خیاتد م شیس ب صعداسی پرتش مش ص پاته
سهند ،این پات ها مجعیع اطالعات صحزنق نا صشکنا م سهند نبنکر.)44 :1377 ،
جامعه و نمونه آماری

جععنآ رمانی سن حزنزآ ،شاما هع عنافری اتآ ک میضیع یک پژوهش معهنن سن
رت مصداق پندا م کند .جععنآ رمانی ایهن صحزنهق نا زنهات و مهرسات بهاالی  20تها
منطز  6صهرات سن تا  1392صشکنا م سهد ،ک حجم این جععنآ رمانی بهر اتهاس
ساسههای مرکز رمان ایرات ع انت اتآ از 173930 :ندر نندای ترشعانی ععیم ندهیس
و ماکن شهر صهرات تا .)1388 ،1385
منطز  6یک از مناطق نا دای دیع شهر صهرات ب حاا م رید ک سن مرکز شهر
ران سانس .این منطز با مااحد معهاس  2138/45هکدهان حهدوس  3/3سنفهد از تهطح
شهر نا شاما م شیس .منطز  6ب لحهاظ می عنهآ جغرافنهای سن حهیزه مرکهزی شههر
صهرات وا ع شده ک از تعآ شعا ب منطزه  ،3از شهرق به منطزه  ،7از جنهی به
مناطق  10،11،12و از غر ب منطز  2محدوس م شیس.از ععدهصهرین ویژگه کال هدی
منطز  6م صیات ب می عنآ رانگنری رت سن مرکز شهر صههرات از یهک تهی و از تهیی
سیگر اتدزران مهمصرین کانبریهای اسانی ه خدماص با مزنهاس ععلکهرسی فرامنطزه ای،
شهری و حد مل سن رت اشانه کرس.
منطز  6سانای  6ناحن و  18محل م باشد .کا جععنآ منطزه  237292 ،6ندهر
م باشد ک از این صعداس  119421مرس و  117871ندر زت م باشند .این منطز با ایهن
جععنآ 2/81 ،سنفد جععنآ شهر نا سن خیس جای ساسه و از این نظر سن نص ه نهیزسهم
ران سانس .ال د سن طی نوز ،ن م جععنآ سن این منطز ب یک منلنیت ندر هم م نتهد.
منانگنن اعضای خانیاسه سن این منطز نا آ ب مناطق سیگر صههرات ،پهایننصهر و اغلهب
1. Therese L. Baker
2. Survey
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خانیانها کم جععنآ هادند .ب لحاظ منزات باتیاسی ،سن بنن مناطق  22گان ی صههرات،
منطز  6با  93/1سنفد جععنآ با تیاس ،بنشدرین منزات با تیاسی نا ساناتهآ و از ایهن
حنث ،تررمد تایر مناطق ب شعان م نوس نتایآ شهرسانی منطز  6صهرات).
بر اتاس فرمی کیکرات 385 ،ندر ب عنیات حجم نعین ب ستآ رمد که به سلنها
احدعا نیزش پرتش نام ها ب  400ندهر افهزایش یافهآ .از رتجها که یکه از اههداف
صحزنق حاضر برنت مزایا ای منزات پذیرش کلنش ها بنن زنات و مرسات مه باشهد ،سن
نعین  ،صعداس مرسات و زنات برابر و هر یک معاس  200سن نظر گرفده شهده اتهآ .نوش
نعین گنری ،خیش ای چندمرحل ای بیسه و بر اتاس ساسه های مرکز رمان ایرات ناند ها
 40بلیک بر اتاس حجم جععنآ بلیک ،ب سلنا صعداس بانان زیاس بلیکهای میجهیس سن
منطز  6صیتط مرکز رمان ایرات انجام شد ).فینت گرفآ.
ابزار اندازهگیری

ب ه منظههین گههرسرونی ساسهههها از پرتههش نام ه اتههدداسه گرسیههده اتههآ .پرتههش نام ه
سنبرگنرندهی ب شهای م دلهس مش صهات فهرسی و مزنهاسههای چنهد بعهدی بهرای
تنجش منزات پذیرش کلنش های جناند و تنجش سینسانی م باشد.
برای تنجش منزات پذیرش کلنش های جناند از صرکنب پرتش نامۀ خیستهاخد
و میجیس اتدداسه شده اتآ .هعاتگین ک بنات شد ،سن اینجا کلنش های جناند نا به
ت ب ش صزانم کرسه ایم .کلنشه ههای جناهند ش صهنآ ،کلنشه ههای نزهشههای
اجدعاع و کلنش های نزشهای خانیاسگ  .منظین از کلنشه ههای جناهند ش صهنآ،
فدات و خصیفنات نوان  ،اندظانات و صیانای های شناخد اتآ ک ب زنات و مهرسات سن
جامع نا آ ساسه م شیس .برای اندازهگنری منزات پهذیرش کلنشه ههای ش صهنآ18،
گیی مینس اتدداسه ران گرفآ ک صعداسی از گیی ها نا کریع ن )1387سن صحزنهق خهیس
طراح و مینس اتدداسه ران ساس و تایر گیی ها بهر اتهاس باونههای فرهنگه میجهیس و
ندای صحزنزات انجام شده ،صدوین گرسیدند .منظین از کلنش ههای نزهشههای اجدعهاع ،
کلنش های اتآ که مشهاغا تهند خافه نا بهرای ههر یهک از زت و مهرس سن نظهر
م گنرند و معدزد اتآ زنات و مرسات هر کدام بایهد مشهاغا خهاص جهنس خیسشهات نا
ساشد باشند .ب منظین تنجش این بدعد ،از  14گیی اتدداسه شد .منظین از کلنشه ههای
نزش های خانیاسگ ننز کلنش های اتآ ک نزهش ههای خافه نا بهرای زت و مهرس سن
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سنوت خانیاسه سن نظر گرفد اند .سن این مینس  7گیی بر اتاس باونهای فرهنگ میجهیس
سن این زمنن  ،طراح شد و مینس اتدداسه ران گرفآ.
برای تنجش سینسانی ،مزناس های مدعدسی طراح گرسیده اتآ ک ععدصای از سه
شصآ منالسی ب این تی مد ها و مزناسهای م دلد برای تنجش اعدزاسات و اععها
سین  ،نگرشهای سین  ،جهآگنریهای مذه  ،صجرب سین  ،انزشهای سینه و نظنهر
رت طراح شده اتآ نهنا و هیس ب نزا از صاب  .)90 :1386 ،یک از این مزناسهها،
مزناس گالک و اتدانت اتآ .این مزناس مکرنای سن خانج و ساخا کشین رزمیت گرسیهده
و برای تنجش سینسانی از محدیای منات برخینسان اتآ .همچنهنن طه صحزنزهاص
ک بر اتاس این مزناس فینت گرفد  ،گیی های رت مدناتب با فرهنگ و باونهای سین
جامع مات شکا گرفد اتآ .این مزنهاس سن  26گییه و چههان بعهد اعدزهاسی ،صجربه
نعاطد ) ،پنامدی و مناتک طراح شده اتآ.
گیی های مطرح شده سن تطح تنجش صرصن  ،بر اتاس طنس لنکرت بیسه و سامنه
پات رتها از "کامالی م الدم" صا "کامالی میافزم" م باشد .با احداا نعهره ههای افهراس،
ت ستد نضعنس ،مدیتهط و شهدید) سن نظهر گرفده شهد و افهراس بهر اتهاس مجعهیع
نعرههایشات سن یک از این ت ستد ران گرفدند .پرتش نام ها ب فینت حضینی و بها
مراجع ب افراس صکعنا گرسید.
اعد ان ابزان اندازهگنری نپرتش نام ) از سو طریق به ستهآ رمهده اتهآ :نجهیع به
فاحبنظرات و اتدداسه از تنج های پژوهشهای پنشنن و نجیع به مهدنههای علعه .
پس از برنت پرتش نام اولن و صأیند اعد ان فینی رت ،برای اتداندانستهازی مزنهاس
تاخد شده ،گیی ها سن الب پرتشنام ای صنظنم و به شهکا اصدها منهات  30ندهر از
افراس منطز  6صیزیع شد .پایای ایهن مزنهاس هها ،بعهد از وانس کهرست ساسهههای رزمهیت
مزدماص سن نرم افزان ااس.پ .ااس.ااس 1.از طریق رلدای کرون ها به ستهآ رمهد .ضهریب
رلدای کرون ا سن بررونس پایای مزناس منزات پذیرش کلنش ههای جناهند و ابعهاس رت
 0.88و این مزدان برای مزناس تنجش سیندانی و ابعاس رت  0.89ب ستآ رمهد که سن
هر سو مزناس ،پایای باالی نا نشات م سهد.

1. SPSS
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الزم ب ذکر اتآ سن این صحزنق ،بهرای تهاخآ مدغنهر پایگهاه اجدعهاع  -ا دصهاسی
خانیاسه از گیی های صحصنالت ماسن ،صحصنالت پدن ،منزلآ شغل پهدن و مهاسن و منهزات
صزری سنرمد خانیاسه اتدداسه شده اتآ .سن پایات ،مجعیع نعره ها برای هر پات گهی سن
این ت شاخص ،محات و طنس سن ت ستد ی پاینن ،مدیتط و باال ستد بندی شد و
پات گییات بر اتاس مجعیع نعرههایشات ،سن یک از این ت ستد جای گرفدند.
نحوه پردازش دادهها

پس از انجام مرحل پرتش گری ،مرحل اتد راج و پرسازش ساسهها انجهام شهد .پهس از
مرحل کدگذانی ،ساسههای کدگذانی شده ب منظین صیفنس و صحلنا مدغنرهها وانس نهرم
افزان ااس.پ .ااس.ااس .شدند .سن کنان اتدداسه از این نرمافزان ،از نرمافزان ااکااها 1ننهز به
خصیص سن طراح جداو و نعیسانها اتدداسه گرسید.
یافتهها

توصیف متغیرهای تحقیق :متغیرهاای زمیناه ای :جهدو  1اطالعهات مربهیط به

ویژگ های اجدعاع و جععند پات گییات نا نشات م سههد .بهر اتهاس اطالعهات ایهن
جدو  ،بنشدرین فراوان سن گروه تن  26-30تا مشاهده مه شهیس .منهانگنن تهن
پات گییات 30 ،تا اتهآ .مطالعه وضهعنآ صحصهنل پاته گییهات نشهات مه سههد،
بنشصرین فراوان مربیط ب مزطع صحصنل لناانس م باشهد که  38،75سنفهد نا به
خیس اخدصاص م سهد .بعد از رت ،بنشدرین افهراس ن 23،5سنفهد) سن مزطهع صحصهنالت
صکعنل ران سانند ک این نشات م سههد اکثریهآ پاته گییهات ن 73،75سنفهد) ،سانای
صحصنالت سانشگاه م باشند .صعداس افراس ب تیاس و یا با صحصنالت پاینن ناه دای انهدک
اتآ .ساسههای مربیط ب وضعنآ صأها نشات م سهد ک  23سنفد افراس ،مدأها بهیسه و
بزن ن 77سنفد) پات گییات مجرس م باشند .همچننن ساسه های جدو  ،حهاک از ایهن
اتآ ک اکثریهآ پاته گییهات ن70سنفهد) سانای پایگهاه اجدعهاع -ا دصهاسی مدیتهط
م باشند .ن )23سنفد پات گییات ،پایگاه اجدعهاع -ا دصهاسی بهاال و پایگهاه اجدعهاع -
ا دصاسی بزن ی پات گییات ننز پاینن اتآ.
1. Excel
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جدول  .1اطالعات اجتماعی ا جمعیتی پاسخگویان

توصیف متغیرهای تحقیق :وضعیت پذیرش کلیشههای جنسیتی :منزات پهذیرش

کلنش های جناند زنات و مرسات سن نعیسان  1نشات ساسه شده اتآ .هعاتگینه که از
ساسهها پنداتآ 45 ،سنفد پات گییات ،کلنش های جناهند نا سن تهطح مدیتهط29 ،
سنفد سن تطح ضعنس و  26سنفد سن تطح باال پذیرفدند.
رنچ ک سن این جا ابا صیج اتآ ،منزات پهذیرش کلنشه ههای جناهند زنهات و
مرسات اتآ .این ندای نشات م سهد ک مرسات ب مراصب کلنش های جناهند نا بنشهدر
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از زنات م پذیرند به طهینی که فزهط  11زت از  200زت پاته گهی ،منهزات پهذیرش
شدیدی از کلنش های جناند ساشد اند و بزن سن تطح مدیتط و ضعنس کلنشه ههای
جناند نا پذیرفد اند .سن حال ک  92مرس ،یعن نزسیهک به نصهس مهرسات پاته گی،
کلنش ها نا صا حد زیاسی پذیرفد اند و صنها  29مرس پات گی ،منهزات پهذیرش ضهعند از
کلنش ها ساشد اند .سن تطح پذیرش مدیتط کلنش های جناند  ،زنات ن )51،50سنفهد
و مرسات ن )39،50سنفد نا ب خیس اخدصاص م سهند.
م صیات گدآ نزسیک ب نصس پات گییات ،نگرش بننهابنن به ماهئل کلنشه ههای
جناند سانند و سن این منات تهم زنات بنشهدر از مهرسات اتهآ .بنشهدرین افهراسی که
نگرش غنر تند و یا غنر کلنش ای ب مائل جنانآ سانند ،زنهات و بنشهدرین افهراسی
ک نگرش کلنش ای ب مائل جنانآ سانند ،مرسات هادند .این رمان م صیاند بنهات گهر
حرکآ و رگاه زنات نا آ ب حزیق خهیس و صهالش بهرای کنهان گذاشهدن نگهرشههای
کلنش ای سن زمنن فدات و ویژگ های ش صند  ،حضین سن اجدعهاع و ساشهدن شهغا و
سن نهایآ نزش و وظایس مینس اندظان سن خانیاسه و سن عیض حرکآ ب تعآ نگرش غنر
کلنش ای ،غنر تند و مااوات طل ان صر باشد.
نمودار  .1وضعیت پذیرش کلیشههای جنسیتی به تفکیک ابعاد و جنسیت

توصیف متغیرهای تحقیق

وضعیت دینداری پاسخ گویان :نعیسان  2گییای وضعنآ سینسانی پات گییات اتهآ.

هعات گین ک نعیسان نشات م سههد ،بهنش از  50سنفهد پاته گییهات ن ،)51،25سانای
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تطح سینسانی بهاالی هاهدند .منهزات سیهنسانی ن )30سنفهد پاته گییات ،سن تهطح
مدیتط بیسه و ن )18،75سنفد رنات ،تطح سینسانی پاینن سانند .ب ع انت سیگهر ،سو
چهانم پات گییات ،سینسانی باالی ساشد  ،بنش از یک چهانم ،تطح سینسانی مدیتهط
و کعدر از یک چهانم سینسانی کع سانند.
همچننن سن این نعیسان ،وضعنآ سیهنسانی زت و مهرس به صدکنهکا ابعهاس سیهنسانی
مش ص شده اتآ .ساسهها نشات از صداوت زیاسی بهنن منهزات سیهنسانی زنهات و مهرسات
نناآ .اما صداوت اندک ک وجیس سانس ،بناتکنندهی بنشدر بیست منزات سیهنسانی زنهات
نا آ ب مرسات اتآ .نکد ابا صیج سیگر اینک سن بعهد اعدزهاسی و عهاطد بهنش از
نصس پات گییات سن تطح باالی هران ساننهد امها سن بدعهد پنامهدی و به خصهیص بدعهد
مناتک  ،صعداس افراسی ک منزات سینسانی باالی سانند ،نیزش پندا کرسه و ب ناه آ سو
بدعد سیگر کمصر م شیس .سن این سو بعد بنشدرین صعداس پات گییات سن تطح مدیتط ران
م گنرند .همچننن صعداس افراس بنشدری ب نا آ سو بدعهد اعدزهاسی و عهاطد سن تهطح
سینسانی پاینن ران م گنرند.
نمودار  .2وضعیت دینداری به تفکیک ابعاد و جنسیت

تجزیه و تحلیل دادهها در ارتباط با فرضیههای پژوهش

فرضیه  :1بنن جنانآ و منزات پذیرش کلنش های جناند نابطه وجهیس سانس .بهرای
رزمیت این فرضن  ،ابددا جدو صیافق بهنن سو مدغنهر صشهکنا شهده و تهپس از طریهق
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ضریب صیافق  Cمنزات هم بادگ بنن این سو مدغنر ب ستآ رمد .سن مرحله ی بعهد ،بها
2

اتدداسه از رزمیت  χمعناسانی رت برنت شد.
جدول  .2جدول توافق جنسیت و میزان پذیرش کلیشههای جنسیتی

سن جدو  ،3ندای خروج ااس.پ .ااس.ااس .برای ضریب صیافق  Cو رمانه کای اتکین
برای رزمیت معناسانی و ننز مزدان  sigرزمیت انائ شده اتآ .هعاتگینه که سن جهدو
مشاهده م شیس ،بنن جنانآ و کلنش های جناهند  0،44نابطه وجهیس سانس که سن
تطح  p<0،0001معناسان اتآ .عالوه بر این منزات کای اتکین به ستهآ رمهده ننهز سن
تطح کعدر از  0،0001معناسان اتآ .لذا فرضن او پژوهش صأینهد مه شهیس .مه صهیات
ندنج گرفآ ،بنن مدغنر جنانآ و منزات پذیرش کلنشه ههای جناهند نابطه وجهیس
سانس ،ب ع انت سیگر ،مرس یها زت بهیست یهک فهرس بهر منهزات پهذیرش کلنشه هها صهأثنر
م گذانس .ساسهها انص اط بنن جنانآ و کلنش های جناند سن هر ت بدعد نا ننز صأینهد
م کند.
جدول  .3هم بستگی جنسیت و میزان پذیرش کلیشههای جنسیتی
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فرضیه  :2بنن پایگاه اجدعاع -ا دصاسی و منزات پذیرش کلنش ههای جناهند نابطه

وجیس سانس .برای محات ی ضریب هم بادگ بنن این سو مدغنر از ضریب هم بادگ r
پنرتیت و برای صعننن معناسانی رت از رزمیت فرضن  Tاتدداسه مه گهرسس .ضهریب ههم
بادگ  rپنرتیت بر اتاس خروج ااس.په .ااس.ااس .سن جهدو  4به نعهایش سنرمهده
اتآ .الزم ب صیضنح اتآ ،ضریب هم بادگ  rپنرتیت بنن  1-صا  1م باشهد و مث هآ
یا مند بیست ،نشات سهندهی جهآ نابط اتآ.
جدول  .4هم بستگی پایگاه اجتماعی-اقتصادی و میزان پذیرش کلیشههای جنسیتی

ضریب هم بادگ  rپنرتیت  -0،095و مزدان  P-valueن 0،062 ،)sigمحات شهده
و از رنجا ک این مزدان بزنگدهر از  α = 0,05اتهآ ،فهرض فهدر رزمهیت معنهاسانی نا
نع صیات نس کرس .با صیج ب کیچک بیست ضریب هم باهدگ مه صهیات ندنجه گرفهآ،
نابط معناسانی منات سو مدغنر پایگاه اجدعاع -ا دصاسی و منهزات پهذیرش کلنشه ههای
جناند پات گییات وجیس ندانس.
برنته رمههانی نابط ه پایگههاه اجدعههاع -ا دصههاسی و ابعههاس کلنش ه هههای جناههند
پات گییات نشهات ساس ،انص هاط بهنن ایهن سو مدغنهر سن سو بدعهد نزهشههای اجدعهاع و
نزش های خانیاسگ صأیند نع شیس اما سن بدعهد کلنشه ههای جناهند ش صهنآ صأینهد
م شیس .ب ع انت سیگر ،عله نغهم صأینهد نشهدت نابطه ی کله بهنن سو مدغنهر پایگهاه
اجدعاع -ا دصاسی و منزات پذیرش کلنش های جناند  ،سن بدعد کلنش ههای جناهند
ش صنآ ،نابط ی معناسان با پایگاه اجدعاع -ا دصاسی پات گییات سیده م شیس ،اگرچه
این نابط ضعنس اتآ .مزدان  rپنرتیت برابر با  -0،105اتآ ک نشاتسهندهی انص هاط
ضعنس کلنش های جناند ش صنآ و پایگاه اجدعاع  -ا دصاسی پات گییات م باشهد.
جهآ نابط مند اتآ بدین معنا ک نابط ی معکیس بنن پایگاه اجدعاع -ا دصهاسی و
منزات پذیرش کلنش های جناند ش صنآا پات گییات وجیس سانس.
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فرضیه  :3بنن منزات صحصنالت و منزات پذیرش کلنش های جناند نابط وجیس سانس.
جدول  .5جدول توافق میزان تحصیالت و میزان پذیرش کلیشههای جنسیتی

سن جدو  6ندای خروج ااس.پ .ااس.ااس .برای ضریب صیافق  Cو رمانه کای اتهکین
برای رزمیت معناسانی و ننز مزدان  sigرزمیت انائ شده اتآ .هعاتگینه که سن جهدو
مشاهده م شیس ،بنن منزات صحصنالت و منزات پهذیرش کلنشه ههای جناهند 0،226
نابط وجیس سانس ک سن تطح  p< 0،042معناسان اتآ .همچننن مزدان کای اتکین به
ستآ رمده ننز سن تطح کعدر از  0،042معناسان اتآ .لذا فرضهن تهیم پهژوهش صأینهد
م شیس .مه صهیات گدهآ نابطه معنهاسانی منهات منهزات صحصهنالت و منهزات پهذیرش
کلنش های جناند پات گییات وجیس سانس.
جدول  .6همبستگی میزان تحصیالت و میزان پذیرش کلیشههای جنسیتی

از مزاسیر تطر و تدیت جدو  5مش ص م شیس ن )33سنفد افراسی ک صحصهنالت
سانشگاه سانند نفیق سیپلم و باالصر) ،کلنش هها نا سن تهطح ضهعنس پذیرفده انهد ،ن)45
سنفد سن تطح مدیتط و ن )17سنفد سن تطح شدید .هعنن مزهاسیر بهرای افهراسی که
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صحصنالت سانشگاه نا صجرب نکرسهاند نسیپلم ب پاینن) ،معهاس ن )18سنفهد سن تهطح
پاینن ،ن )46سنفد سن تطح مدیتط و ن )36سنفد سن تطح شدید مه باشهد .مه صهیات
این طین اتدن اط کرس که بها افهزایش صحصهنالت ،سنفهد افهراسی که سن تهطح شهدید
کلنش ها نا پذیرفد اند ،کاهش چشم گنری ساشد اتآ و ب هعات نا آ صعهداس افهراسی
ک کلنش ها نا سن تطح پاینن پذیرفد اند ،افهزایش یافده اتهآ .ندهای برنته رمهانی،
انص اط بنن ابعاس منزات پذیرش کلنشه ههای جناهند و منهزات صحصهنالت سن سو بدعهد
ش صههنآ و نزههشهههای خههانیاسگ نا سن رزمههیت معنههاسانی صأینههد کههرسه امهها سن بدع هد
کلیشههای جنسیتی نقشهای اجتماعی صأیند نع شیس.

فرضیه  :4بنن وضعنآ صأها و منزات پذیرش کلنش های جناهند نابطه وجهیس سانس.

هعانگین ک سن جدو  7مشاهده م شیس ،برای رزمیت ایهن فرضهن ننهز ،ابدهدا جهدو
صیافق این سو مدغنر صشکنا شده و تپس از طریق ضریب صیافق  Cمنزات هم بادگ به
2

ستآ رمد .سن مرحل ی بعد ،با اتدداسه از رزمیت  χمعناسانی رت برنت شد.
جدول  .7جدول توافق وضعیت تأهل و میزان پذیرش کلیشههای جنسیتی

سن جدو  ،8ضریب صیافق  0،112 ،Cب ستآ رمده و مزدان رمهانی رزمهیت ،معهاس
 5،103با سنج رزاسی  2محات شده اتهآ .مزهدان  P-valueن 0،078 ،)sigاتهآ و از
رنجا ک این مزدان بزنگدر از  α = 0,05اتآ ،نع صیات فرض فدر رزمیت معنهاسانی نا
نس کرس .م صیات ندنج گرفآ ،نابط ی معناسانی منات وضعنآ صأهها و منهزات پهذیرش
کلنش های جناند پات گییات وجیس ندانس .سن برنت انص هاط وضهعنآ صأهها و ابعهاس
کلنش های جناند  ،بنن وضعنآ صأها و منزات پذیرش کلنش های جناند نزشهای
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خانیاسگ نابط معناسان سیده شد؛ هر چند هم بادگ نا دا ضهعند ن )0،162نا نشهات
م سهد.
جدول  .8هم بستگی وضعیت تأهل و میزان پذیرش کلیشههای جنسیتی

فرضیه  :5بنن منزات پذیرش کلنش های جناند و منزات سینسانی افراس نابط وجهیس

سانس .برای محات ی ضریب هم بادگ بهنن ایهن سو مدغنهر از ضهریب ههم باهدگ r
پنرتیت و برای صعننن معناسانی رت از رزمیت فرضن  Tاتدداسه م گرسس .هعاتگین که
ساسههای جدو  9نشات م سهد ،بنن منهزات سیهنسانی و ابعهاس کلنشه ههای جناهند
 0،282نابط وجیس سانس ک سن تطح  p<0،0001معناسان اتآ.
م صیات ندنج گرفآ ،نابط ی معناسانی منات سو مدغنر منهزات سیهنسانی و منهزات
پذیرش کلنش های جناند پات گییات وجیس سانس .از رنجا ک مزدان ضریب هم بادگ
 rپنرتیت مث آ اتآ ،م صیات سنیافآ ک جهآ رزمیت مادزنم اتآ ،بدین معنا ک بها
افزایش منزات سینسانی ،منزات پذیرش کلنش های جناهند ننهز افهزایش و بها کهاهش
یک  ،سیگری ننز کاهش م یابد .با اتدداسه از ضریب ص ننن ن (r2م صیات گدآ  8سنفهد
از نیتات ها و صغننرهای منزات پذیرش کلنش های جناند  ،صیتط سیهنسانی صیجنه و
ص ننن م شیس.
جدول  .9هم بستگی میزان دینداری و میزان پذیرش کلیشههای جنسیتی
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م صیات گدآ منزات سینسانی افراس ،عاما مهرثری بهر منهزات پهذیرش کلنشه ههای
جناند رتها اتآ؛ اما این عامل اتآ ک صنها  8سنفد بر منزات پذیرش کلنشه ههای
جناند رتها صأثنر م گذانس .از مادزنم بیست نابط منات این سو مدغنر م صیات فهعند
ک افراسی ک منزات سینسانی بهاالصری نا نشهات ساسه بیسنهد ،منهزات پهذیرش بنشهدری
نا آ ب کلنش های جناند ساشدند و افراسی ک منزات سینسانی پایننصهری نا نشهات
ساسه بیسند ،منزات پهذیرش کعدهری ساشهدند .از بهنن ته بدعهد کلنشه ههای جناهند ،
نزش های خانیاسگ انص اط ییصری نا با منزات سیهنسانی افهراس نشهات ساس و بعهد از رت
نزشهای اجدعاع و سن رخر کلنش های جناند ش صنآ.
با صیج ب این نکد ک مزناس سینسانی از چهان بعد صشکنا شده اتآ ،انص هاط ههر
یک از ابعاس سینسانی و منزات پذیرش کلنش های جناند پاته گییهات ننهز تهنجنده
شد .از بنن ابعاس سیهنسانیُ ،بعهد اعدزهاسی بنشهدرین انص هاط ن )r= 0،302نا بها منهزات
پذیرش کلنش های جناند سانس.
سن اندها ندای رزمیتهای انجام شده سن شکا  2ابا مشاهده اتآ.

شکل  .2خالصه نتایج آزمونهای انجام شده
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سن این پژوهش ،منزات پذیرش کلنش های جناند نا سن ت بدعد کلنش ههای جناهند
ش صنآ ،نزشهای اجدعاع و نزشهای خانیاسگ مینس برنت ران ساسیهم .بهر اتهاس
یافد های صحزنق ،صداوت جناند معناسانی سن زمنن کلنش های جناند بهنن زنهات و
مرسات سیده شد .بدین معن ک عل نغم این ک نصس پات گییات نگهرش بننهابنن به
کلنش های جناند سانند ،اما سن تطح ضعنس و شدید پذیرش کلنشه هها بهنن زنهات و
مرسات صداوت فاحش سیده شد .سن تهطح ضهعنس ،اکثریهآ نا زنهات و سن تهطح شهدید
اکثریآ نا مرسات صشکنا م سهند و این بدین معن اتآ ک مرسات بنشدری کلنش های
جناند نا باون ساشد و یا نگاه کلنش ای ب مائل جنانآ سن خصیفنات ش صهند ،
شغاهای مناتهب رتهها و به طهین کله حضهین سن اجدعهاع و سن نهایهآ سن وظهایس و
نزشهای ک زت و مرس سن خانیاسه ب عهده م گنرند ،سانند .هعاتگینه که بنهات شهد،
این صداوت معناسان م صیاند نشاتسهندهی رگاه زنات وحرکآ برای گذان از نگاه تند و
کلنش ای ب نگاه غنرکلنش ای ب مائل جنانآ و ب طین خاصصر کلنش های جناند
باشد.
حرکآ زنات سن این ناتدا و صداوت نگرش رت ها ب این ماهئل ناه آ به مهرسات نا
م صیات با صیج ب نکاص چند ص ننن کرس .با صیج ب رثهان و پنامهدهای زیهات بهانی که
کلنش های جناند سن یک جامع سانس و این نکد ک این کلنش ها عاما ص عنض بهنن
سو جنس هادند و سن این منات ضرب ی افل مدیج زنات اتآ نچرا ک هعاتگین که
رندنه منشا بنات م کند این کلنش ها منجر ب نابرابری بنن زنات و مرسات م شهیند امها
رثان زیات بان رت بر زنات مند صر و بنشدر اتآ زیرا رتهها سن ایهن کلنشه هها به فهینت
جنس ضعنس و فروستآ مطرح م شیند)؛ صداوت نگرش زنات و مرسات ابا ص ننن اتآ.
وا عنآ این اتآ ک برای ب ستآ رونست نگهرش و بننشه نوشهن ناه آ به ایهن
مائل  ،فزط صش نص الزام و اهعنآ رت و حرکآ برای صغننر نگرش از تیی زنهات ،کهان
تاز ن یسه و ناه ب جای نع برس؛ بلک سن وهل او ننازمند سنک اهعنهآ ایهن ماهأل از
طرف صعام انگات ها و نهاسها و تهپس برنامه نیهزی و ا هدام بهرای کهاهش نگهرشههای
کلنش ای و ب وجیس رونست نگرش نیین سن این زمننه اتهآ .ناهکانههای که سن ایهن
زمنن م صیات انائ ساس ،شاما میانس زیر اتآ:
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 .1تازمات فدا و تنعا یک از انگاتهای کلندی سن ناه م انزه با کلنشه ههای جناهند
م باشد .نتان جعع نزش مهع سن باال برست تهطح رگهاه مهرسم سانس و سن ایهن ناه
م صیاند ب ابزانهای م دلد مدیتا شیس .این نتان هم ب طین مادزنم و هم به طهین
غنر مادزنم م صیاند نزش خیس نا سن این زمنن ایدا کند:
 ب طین مادزنم با باال برست تطح رگاه رتها از طریق برنام های رمیزش

 ب طین غنر مادزنم از طریق به چهالش کشهندت کلنشه ههای جناهند سن
تریا ها و اننعنشنها و انائ صصییری خال از صصینات ال

 .2کلنش های جناند سن کدا های سنت  ،افراس نا از سونات کهیسک بها ایهن صصهینات
رشنا و رت ها نا سن ذهنشات نهاسین م کند .مه صهیات بها به نعهایش گذاشهدن زنهات و
مرسات سن نزشهای گیناگیت و ن فزط محدوس ب نزشها و شرایط خاص ،از هعات زمهات
ک کیسک وانس تنادم رمیزش م شیس از شکا گرفدن کلنش ها سن ذههنش جلهیگنری
کرس.
 .3سانشگاهها ننز م صیانند نزش مهع سن جلیگنری از گادرش کلنش های جناند سن
بنن سانشجییات ساشد باشند .سن این ناتدا سو ا دام از تیی سانشگاهها ضرونی به نظهر
م نتد .ن اآ این ک سانشگاهها باید میاس رمیزش مناتب از مجل و کدا گرفده صها
جلاات صیجنه  ،مشاونه و تنعنانهای رمیزشه نا بهرای سانشهجییات فهراهم نعاینهد و
سانشجییات نا نا آ ب مداهنم کلنش های جناند و اثرات رنات رشهنا کننهد .سوم ایهن
ک خیس سانشگاه باید سن برخینس با سانشجییات پار و سخدر از انجام نفدانههای کلنشه ای
پرهنز نعاید.
همچننن سن این پژوهش ،انص اط بنن مدغنرههای جهنس ،منهزات صحصهنالت ،پایگهاه
اجدعاع  -ا دصاسی خانیاسه و وضعنآ صأها بها منهزات پهذیرش کلنشه ههای جناهند
تنجنده شد .مدغنرهای جنس ،منزات صحصنالت و پایگاه اجدعاع -ا دصاسی خهانیاسه از
نظری جامع پذیری جنانآ و وضعنآ صأها از نظری نزش اتد راج شده اتهآ .عهالوه
بر جنانآ ،ندای نشات م سهد ک ساشدن صحصنالت سن نگرش افراس جامعه به ماهئل
جنانآ مرثر اتآ .یافد ها نابط معناسانی نا سن حالآ کله بهنن مدغنرههای وضهعنآ
صأها و پایگاه اجدعاع -ا دصاسی با منزات پذیرش کلنش های جناند نشات نداس.
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ب انص اط معناسان جنانآ و منزات صحص الت افهراس بها منهزات پهذیرش کلنشه ههای
جناند رت ها ،نظری جامع پذیری م صیات گدآ ،فررینهد اجدعهاع شهدت و فرهنهگ
جامع ک بر اتاس رت ،افراس جامع پذیر م شیند صأثنر زیاسی سن شکاگنری کلنش هها و
منزات پذیرش رت ها سن فرس سانس .صیضنح رتک بر اتاس نظری جامع پهذیری جناهنآ،
می عنآ جنا فرس نزت یا مرس بیست) از بدو صیلد میجب م شیس ک افهراس مجعیعه ی
مددههاوص از ویژگهه ههها و نفدانهههای شایاههدۀ زنان /مرسانهه نا از کههیسک و سن فررینههد
جامع پذیری ،بر اتهاس محدهیای فرهنگه و اجدعهاع جامعه نتهنآهها ،انزشههای
فرهنگ و سین ) و از طریق نهاسهای گیناگیت نخانیاسه ،نتان  ،گروه هم تهاالت و نظهام
رمیزش ) فراگنرند و سن ذهنشات نهاسین شیس و ب هنگام ایدای نزهشهایشهات به رتهها
ععا نعاینهد .بنهابراین عیامها صأینهد شهده از بهدو صیلهد و سن فراینهد اجدعهاع شهدت،
ذهننآ های ما نا سن مینس ماائا م دلس و از جعل زنات و مهرسات و به طهین خهاصصهر
کلنش های جناند م تازند .فرایند اجدعاع شدت ب سلنها شهروع از بهدو صیلهد ههر
فرسی ،مزدم بر وضعنآ صأها و پایگاه اجدعاع  -ا دصاسی نک حافها می عنهآ شهغل ،
صحصنل و سنرمد اتآ) فرس اتآ ک سن سونهی معنن ب رتهها ستهآ پنهدا مه کنهد.
بنابراین م صیات ندنج گرفآ ،فرایند جامعه پهذیری ناجدعهاع شهدت) و محدهیا یعنه
فرهنگ جامع  ،بنشدرین صأثنر نا سن شکاگنری کلنش های جناهند سن ذهنعهات و به
سن ا رت ،منزات پذیرشعات سانس.
یک از مدغنرهای سیگر صحزنق ،منزات سینسانی افراس و صهأثنر رت سن منهزات پهذیرش
کلنش های جناند م باشد .این مدغنر از نظری جامع پذیری اتد راج شده اتآ ،چرا
ک سن صعریس جامع پذیری گدد شد ،فررینهدی اتهآ که طه رت عنافهر اجدعهاع و
فرهنگ سنون م شیند و فرس نا برای زندگ گروه رماسه م کنند و سین یکه از ایهن
عنافر اتآ .سن برنت نابط بنن این سو مدغنر  ،یافده هها وجهیس نابطه ای معنهاسان نا
صأیند م کنند .بدین معن ک منزات سینسانی افراس ب عنهیات عهامل مهرثر بهر منهزات
پذیرش کلنش های جناند رت ها شناخد م شیس .عامل ک نزهش رت هشهآ سنفهد
اتآ .وجیس نابط مادزنم بنن این سو مدغنر ننز حاک از این اتآ ک کاان ک منزات
سینسانی باالصری سانند ،کلنش های جناند نا بنشدر از کاهان که منهزات سیهنسانی
پاینن صری سانند ،پذیرفد اند .با صیج ب ایهن ندنجه ای که از صحزنهق به ستهآ رمهده،
م بایاد صیضنح سن نابط با این ندنج ی صجرب انائ کرس .منظین از منزات سین سانی
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افراس سن صحزنق حاضر ک سن چهان بعد « اعدزاسی ،عهاطد  ،پنامهدی و مناتهک » مهینس
برنت ران گرفآ ،ع انت اتآ از «منزات عال ه  ،احدهرام ،اعدزهاس و پای نهدی افهراس به
سین» .ب ع انت سیگر ،م نای تنجش سینسانی افراس سن این صحزنق ،سنک مهرسم عهاسی
از سین اتآ.
بر این اتاس ،نع صیات گدآ سیهنسانی به معنهای اعهم و کله منجهر به بازصیلنهد
کلنش های جناند م شیس .بلک باید اذعات کرس ،رنچ انص اط کلنش های جناهند بها
رت ب فینت کع و صجرب صأیند شده ،نیع خافه از سیهن سانی عرفه و از نظهر صهیسه
مرسم اتآ .چ باا ،اگر افراس نعین ی این صحزنق نا ،افراس مد صص سن زمنن سیهن نبه
طین خاص نوحاننیت) صشکنا بدهند ،ندای حافل با ندای صحزنق حاضر مدداوت باشهد؛
و یا اگر انیاع سین سانی های سیگهر نا سن نظهر گرفده و انص هاط رت نا بها منهزات پهذیرش
کلنش های جناند بانجنم ،چننن مدل نا نزض کند .هعاتگین که منرتندته سن
تا  ،1384صزانمبندیهای مدداوص نا ب عنیات انیاع سینسانی سن نظهر گرفده اتهآ:
انیاع سینسانی م دن بر صطین صانی اسیات نمانحنآ و اتالم) ،صزانمبندی سیهنسانی
م دن بر سین سانی نتع  /غنر نتع  ،سینهدانی م دنه بهر پایگهاه و ط زه اجدعهاع
نسهزانات ،ط زات جنگجی ،سییاتتهاالنات ،بازنگانهات و نوشهنفکهرات) ،انهیاع سیهن سانی
م دن بر نگاه ب سننا نسنناگرایان  ،رخرت گرایان و وا عگرایان ) ،سینسانی م دن بر سیهن
افنا /صحریس شده ،صزانم بندی سینسانی م دن بر محینیهآ ایعهات ناععها و شهعائر،
ایههدهههها و عزنههدهههها و صجربهه هههای سینهه ) ،سیههنسانی عالعانهه /عامنانهه  ،سیههنسانی
مصلحآاندیش ،سیهن سانی معرفهآانهدیش و سیهن سانی صجربهآانهدیش .نمنرتندته ،
 .)1384بنابراین این احدعا نا باید سن نظر گرفآ ک سن فینت انجام پنعایش با سن نظر
گرفدن هر کدام از انیاع سیگر سینسانی ،ندنج ی ب ستآ رمده سن صحزنق مهذکین نزهض
شیس.
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