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:کشاورزخانوارهاي فقیر بین نابرابري جنسیتی در مرتبط بايهاسازهتحلیل 
فارسشهرستان سروستانی یروستامناطق مورد مطالعه 

1زادهیـر ولـ، ناصمقدمئیرضااز ـ، مهن*اتیـوش حیـداری

)27/4/96؛ پذیرش:20/11/95(دریافت:
چکیده

و نابرابري جنسیتی یکـی از  فقر جنبه جنسیتی داردده است. یی بوروستاتوسعه پایدار هدافاینترمهمیکی از وارهفقر همکردنکن ریشه
واجتمـاع تـأثیر تحـت کهاستعینیوذهنیابعادازمرکبوپیچیدهمفهومیکجنسیتینابرابري. شودابعاد فقر محسوب میینترمهم

ل شناسایی و تحلیـ ،حاضراصلی پژوهشهدف،بر این اساس.داردجامعهرادافزندگیسطحبرزیاديتأثیروگیردمیشکلافرادباورهاي
کشـاورز سـاکن در منـاطق    خانوارهاي فقیر ،مورد مطالعهجامعه. بودکشاورزفقیر خانوارهاي در بینمرتبط با نابرابري جنسیتی هايسازه

عنـوان بـه خـانوار  215، تعـداد جدول کرجسی و مورگانبر اساسکه)N=480(ندبودروستایی شهرستان سروستان واقع در استان فارس 
نتـایج  استفاده شد. در طبقاتاي با انتساب متناسب براي تعیین حجم نمونهگیري تصادفی طبقهنمونه انتخاب شدند. سپس از روش نمونه

توانایی کنترل منـابع از  نظر مردان ووانایی کنترل منابع ازپذیري جنسیتی، تهاي جنسیتی، جامعهپژوهش نشان داد که متغیرهاي کلیشه
،نـابع من نسبت به سهم زن در کنترل ادارند. این در حالی بود که نگرش مردجنسیتیداري با نابرابري همبستگی مثبت و معنی،نظر زنان

را با نابرابري جنسیتی نشان داد.داريو معنیهمبستگی منفی
.پذیري جنسیتیجامعه،جنسیتیهايیشهکل، کشاورزفقیروارهاينابرابري جنسیتی، فقر، خانهاي کلیدي:واژه

.ایران،شیراز،شیرازدانشگاهکشاورزي،دانشکدهکشاورزي،آموزشآموخته کارشناسی ارشد و دانشجوي دکتري بخش ترویج و استاد، دانش،ترتیببه1
hayati@shirazu.ac.irمسئول مکاتبات، پست الکترونیک: *
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مقدمه
جهـانی وعـام يمسـأله یکعنوانبههمیشهمحرومیتوفقر

معضـالت وهاگرفتاريازبسیارييریشهوشود محسوب می
مهـر  (کیـان استبودهمختلفسطوحوابعاددرجهانمردمان

محافـل تأکیـد مـورد پیوسـته ،يروایناز.)1395و حیاتی، 
عـام ايپدیـده فقـر هرچند.استبوده اريذگسیاستوعلمی
نـاهمگن لحـاظ بـه اجتمـاعی مختلـف هـاي گـروه ولیبوده،

بـر همـین   انـد. تـأثیر پذیرفتـه  آنازمتفـاوتی طوربهبودنشان
مطالعـه بهزیاديتمایلفقرپژوهشگران مختلفاخیراًاساس، 

بـین، ایـن در. دهنـد مینشانمختلف اجتماعیهايگروهفقر
ولمغفـ يمشخصهبهرویکردهاومباحثازتوجهیقابلبخش

فقـر تشـدید وتعمیـق درآنتـأثیر و"جنسـیت "یعنیفقر،
ایـن در حـالی   ).1394(شکوري و سـعیدي،  اندشدهمعطوف

نـوعی وپیچیـده فرآینـدي عنـوان بـه عمـدتاً است که توسعه
تغییـر آن،هـدف کـه شـود  مـی تعریـف اجتمـاعی دگرگـونی 

(نـوروزي و  اسـت بهینـه ووضعیت مطلوببهوضعیت موجود
جامعـه آحادتمامیآندرکهوضعیتییعنی ؛)1394حیاتی، 

پیـدا دسترسـی ثروتوقدرتمعرفت،منابع ارزشمندبهباید
وانسـانی - اجتمـاعی زنـدگی سـطح ارتقـاي وبهبـود وکنند
ـ . باشـد تهداشـ دنبـال بهراانسانتعالی تـاریخی شـواهد یول

نبـوده  طرففرآیندي بیعملدرتوسعهحاکی از آن است که
يدارجانـب تـأثیر تحـت آنمسـیر وقالبکهيطوربهاست؛
درزنـان جایگاهونقشي،روایناز؛بوده استگرایانهیتجنس

بخـش بـه ،توسـعه نتـایج ازهاآنبرخورداريوتوسعهفرآیند
اسـت (رزمـی و   شـده تبـدیل توسعهود رشمباحثازمهمی

,Arora؛1393،کاوسی 2012.(
جهـانی، جوامـع کـه در دهـد  زون بر این، مطالعات نشان میف

مواجـه هـایی محـدودیت بایشانهافرصتوهابانتخادرزنان
.نـدارد وجـود مـردان بـراي هایی چنین محدودیتکههستند

تنهـا نهنسیتیجهايتفاوتاینشواهد حاکی از آن است که
درنـابرابر فرصـت زنـان، بـراي تـر پاییندرآمدهايدریافتبه

شانس انتخـاب  داشتن ودخترانبراي) تحصیل(رفتنمدرسه
، توانـایی  بلکـه شـود؛ منجر مـی زنانبراي هایاستخدامدرکم

بـا نیـز راخـالق زنـدگی یکبرخورداري از برايانتخاب آنان
). 1393وفـایی و ترکـارانی،   (سـازد میمواجههاییمحدودیت

بـه نسـبت تـري محـدود هـاي انتخـاب وهافرصتبازنانلذا، 
هـا آنفقـر وضـعیت بـر لهمسـأ ایـن وهسـتند مواجهمردان،
تشـدید وزنـان بـراي بیشـتر فقـر ایجادباعثواستاثرگذار
.شودمیموجودهاينابرابري

چنـین ،فقیـر نوارهـاي خـا دروندراین در حـالی اسـت کـه    
بـه  .داردوجودمتعادلیناصورتبهزنانومردانبرايشرایطی

وامکانـات بسـیاري ازفقیـر نوارهـاي خـا اگرچهعبارتی دیگر،
شـکلی بهوهستندمحرومنسبیرفاهبهدسترسیبرايمنابع
ایـن درون،امـا دارنـد؛ قـرار نوارهاخاسایربامقایسهدرنابرابر

صـورت نـابرابر صـورتی بـه محـدود منابعتوزیعنیزهاخانواده
یکـی  جنسیتيلهمسأشواهد حاکی از آن است که .گیردمی

،نوارهـا خـا درونتـا استشدهباعثاز عوامل مهمی است که 
،نتیجـه دروشـوند محرومامکاناتوحقوقازبسیارياززنان

منـابع ایـن است کـه  ذکریانشا.باشندترفقیرمردانبهنسبت
ــهفقــط ــاتامکاب ــانکمتــرمــادين ــدارداشــارهزن ،بلکــه؛ن

ناعادالنـه، کـار تقسـیم تـر، پایینآموزشیسطحازبرخورداري
درنیـز رامحـدودتر اجتماعیهايفعالیتبیشتر وکارساعات

,Fukuda-Parr(شودمیشاملزنانمورد ایـن عوامـل   .)1999
زنـان توانمنـدي وجنسیتیبرابريبهبودباعث شده است که

ومتمرکزي در اهداف توسعه کشورها گنجانده شـود صورتبه
عنـوان بههاامکانات مختلف و رفع محدودیتبهزناندسترسی

مشـارکت وجنسـیتی برابـري بـه دستیابیبرايضروريگام
,UNDP(مطرح شـود اقتصاديوسیاسیهايبرنامهدرزنان

2006(.
وامـل  عوزنـان فقـر مسـائل بـه توجـه کـه ستي اروایناز

(نــابرابري مــردانبــهنســبتهــاآنهــاينــابرابريمــرتبط بــا
) در ایـن زمینـه   1387وثـوقی ( .استاهمیتحائز،جنسیتی)
یی در ایـران وضـعیت مطلـوبی    کند که زنان روسـتا عنوان می

ندارند و شناخت کافی از زن و جایگاه او در جامعـه و نیازهـاي   
فـارس ه اسـتان این در حالی است کوجود ندارد. گوناگون وي 

درصد از کل جمعیت کشـور و وسـعت   5/6با دارا بودن حدود 
ــات و قابلیــت  ــل توجــه و امکان ــایی قاب مناســب هــاي جغرافی

هـایی  هـا و محرومیـت  اقتصادي ـ اجتماعی همواره با کاسـتی  
فـارس  ندر اسـتا ).1388ی و شهسوار، (پیرائروبرو بوده است

، توسـط پژوهشـگران  یابی و بررسـی اولیـه  زمینهبر اساس نیز
ــاورزان ــتاییانکش ــتان  و روس ــتان و دهس ــتان سروس شهرس

تگی یـاف از لحـاظ توسـعه  آن قشـر زنـان  یـژه وبـه و کوهنجان
عنـوان بـه ایـن دهسـتان همچنـین    .مطلوبی نداشتندوضعیت 

باشـد کـه   هاي کشاورزي در شهرسـتان نیـز مـی   یکی از قطب
سیاري از آنـان بدهند ویبسیاري از کارهاي آن را زنان انجام م

ر ایـن راسـتا،   دها روبرو بودند.فقر و انواع مختلفی از نابرابرياب
مـرتبط بـا  هـاي  سـازه تحلیلـی بـر   هدف کلی پژوهش حاضر، 

تعیــین شــد. کشــاورز،ي جنســیتی خانوارهــاي فقیــر نــابرابر
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ن سـاخت ترنتواند به روشدستیابی به این هدف از آنجا که می
نـابرابري جنسـیتی و   در بروزنندهمداخله کهايسازهو تبیین

تی کمک کند، حـائز اهمیـت   کاهش نابرابري جنسیدر نتیجه 
باشد.می

نــابرابري يداخلــی انجــام شــده در زمینــهمطالعــاتبررســی 
بـه ایـران، سـنتی جامعـه حاکی از آن است کـه در جنسیتی

و نظـم اززنـان یابیهویتنوعجامعه،برحاکممناسباتعلت
سـطح بـه توجـه بازنانوضعیت. کندیروي میپخاصیقاعده

وخـانگی کارهـاي صرف بـه اشتغالوپایینبسیارتحصیالت
شـده موجب،ویژههايتخصصوهامهارتبرخورداري از عدم
هـا آنزنـدگی گذرانـدن بـراي ینپیشـ نسلتجاربکهاست
موقعیـت ازمتـأثر بیشـتر هاآنهویتوسرنوشت. باشدکافی

بـا ) حتماً(نه عمدتاًاجتماعیتحركامکانودهبوشانطبقاتی
تعیـین شـان همسـري نقـش وهـا آنازدواجشـانس بهتوجه

.)1388،نجاتورديپورويپور طاهر(شودمی
درهـاي مختلـف زنـدگی   بخشدرزناناگرچه طرفی دیگر،از

ازتـري سـنگین نقـش حتی(نه در همه موارد)مواردبسیاري
ــردان ــد،م ــادارن ــاًغام ــتازالب ــتوموقعی ــایینمنزل ــريپ ت

شـناخته یدرستبههاآنکارنیرويواقعیارزشوبرخوردارند
اقتصـاد کشـور   نـامرئی کـار نیـروي واقـع درآنان. استنشده

از طرف دیگـر، گـزارش انجمـن    ).1380زاده،لهسایی(هستند
نیـز حـاکی از آن   )World Economic Forum(جهانی اقتصاد
ي ایران از لحـاظ رفـع نـابرابري جنسـیتی بـین     است که رتبه

,UNDPباشد (می139کشور دنیا 144 این در حـالی  ). 2016
نـابرابري  ياست که مطالعات تجربی گوناگونی نیـز در زمینـه  

، مـثالً جنسیتی و عوامل اثرگـذار بـر آن انجـام گرفتـه اسـت.      
عوامـل میـان يرابطـه خـود، يمطالعـه در) 1384(گروسی
زنـان نـابرابري میزانباراجنسیتیقالبیعقایدوژیکایدئولو
تحقیـق نتـایج . اسـت دادهقرارسنجشموردهاخانوادهدرون

جنسـیتی نـابرابري مطالعـه، موردمنطقهدرکهدادنشانوي
هـاي حاصـل از ایـن    یافتـه . داردوجـود محسـوس ايگونـه به

ـ بـر مؤثرعواملینترمهمپژوهش حاکی از آن بود که  ابرابرين
جنسـیتی، پـذیري جامعهعبارت بودند از:خانوادهدرجنسیتی

قـالبی عقایـد ومردسـاالري ایدئولوژيجنسیتی،نقشایفاي
، هـاي ایـن پـژوهش نشـان داد    تـه فزون بر ایـن، یاف . جنسیتی

بـر راتأثیربیشترینزن،تحصیلسطحوقالبیباورمتغیرهاي
نیـز در  )1384(رانهمکـا وموحـد . انـد داشـته وابستهمتغیر

مـؤثر اجتمـاعی اقتصاديعواملبا هدف بررسی اي کهمطالعه
نشـان از دیـدگاه زنـان انجـام شـد؛    جنسـیتی هاينابرابريبر

تحصـیالت میـزان متغیرهـاي بینداريمعنیرابطهکهدادند 
وپـدر تحصیالتمیزانزنان،شغلنوعاشتغال،وضعیتزنان،
وشـغل نـوع ،شـوهر حصـیالت تمـادر، اشتغالوضعیتمادر،

ــاوالــدیندرآمــدوشــوهردرآمــد ــابرابري وابســتهمتغیــرب ن
.داردوجودجنسیتی از دیدگاه زنان

اي کــه بــا هــدف ) نیــز در مطالعــه1393وفــایی و ترکــارانی (
بررسی تأثیر نوع و میـزان فعالیـت زنـان روسـتایی بـر سـطح       

کردنـد  ها انجام دادند، گـزارش حقوق اقتصادي ـ اجتماعی آن 
تـوجهی در امـور زراعـت و باغـداري،     که زنان مشارکت قابـل 

، ایـن پژوهشـگران   عـالوه هبـ دامپروري و صنایع دستی دارنـد.  
دریافتند که میـان میـزان فعالیـت زنـان کشـاورز روسـتایی و       

ي مندي آنان از حقوق اجتماعی ـ اقتصـادي رابطـه   میزان بهره
ــهمنفــی و معنــی ــژوهش هــايداري وجــود دارد. یافت ــن پ ای

ــود کــه میــان تحصــیالت و پایگــاه   همچنــین حــاکی از آن ب
مندي از حقـوق  اجتماعی ـ اقتصادي زنان با متغیر میزان بهره  

داري وجـود  ي مثبـت و معنـی  اقتصادي ـ اجتماعی آنان رابطه 
دارد.

بررسـی  منظـور بـه اي کـه  ) در مطالعه1386نبوي و احمدي (
ها انجـام  جنسیتی در خانوادهتأثیر عوامل اجتماعی در نابرابري 

باورهـاي درآمـد، دادند به این نتیجه رسیدند کـه متغیرهـاي  
ازدرصــد6/60جنســیتیپــذیريجامعــهوجنســیتیقــالبی

بیشـترین ونمـوده تبیینراجنسیتینابرابريمتغیرواریانس
فزون بر این، ادهمـی  .اندداشتهوابستهمتغیردرراقدرت تأثیر
) نیز با انجـام پژوهشـی عنـوان کردنـد کـه      1388و روغنیان (

متغیرهــاي تحصــیالت و درآمــد داراي رابطــه معکــوس و     
ــابرابري جنســیتی هســتند.  معنــی ــر وابســته ن ــا متغی داري ب

پــذیري جنســیتی، ایــدئولوژي همچنــین، متغیرهــاي جامعــه
ــاي نقــش و کلیشــه   ــاي جنســیتی، هنجــار جنســیتی، ایف ه

ري با نابرابري جنسیتی داجنسیتی داراي رابطه مثبت و معنی
در خانوارها بودنـد. ایـن در حـالی بـود کـه میـان متغیرهـاي        

ي هاي شغلی و سـن بـا متغیـر نـابرابري جنسـیتی رابطـه      رده
)1386(زادهیزنجـان رابطـه، اینداري مشاهده نشد. درمعنی

جنسـیتی نـابرابري وپـرورش وآموزشيرابطهتحلیلبهنیز
درتوانـد میپرورشوآموزشکهتاسکردهعنوانوپرداخته

شـایانی کمـک هـا خـانواده وجامعهدرجنسیتینابرابريرفع
.باشدداشته

هـاي جـالبی را در   نیـز یافتـه  خارج از ایـران بررسی مطالعات 
انـد.  بر نابرابري جنسیتی نشان دادهدامن زنندهعوامل يزمینه

,Tarkowskaکوسکا (تاربراي مثال،  کند کـه  ) عنوان می2002
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زمـان کـار، تقسیمهایی مانند زمینهدرجنسیتیهاي نابرابري
تـأمین بـراي داشـتن لیتمسـئو واستراحتبرايصرف شده

عـالوه بـر ایـن،    . شـود مشـاهده مـی  خـانواده اساسینیازهاي
درهــاي حاصــل از ایــن مطالعــه حــاکی از آن بــود کــه یافتــه
بودجـه کهستندهزناناغلبپاییندرآمدباوفقیرهايخانوار

خـانواده مـالی منـابع کـه زمـانی کننـد و حتـی   میکنترلرا
دچـار سـالمتی عـوارض سایروروانیمسائلبهباشد،محدود

,Wrightرایت (.شوندمی وهش خـود در ایـن   در پژز) نی2007
دان،فرزنـ دادتعـ ازغفـار ترالیاییاسـ زنانداد کهزمینه نشان
داريخانـه کـار بـه مـردان بـه نسـبت رابیشتريزمان بسیار

میـزان بـر داد فرزنـدان تعدنشزودهافابوددهنیماختصاص
مـردان  همچنـین،  .ودشمیافزودهنیز هاآنخانگیکارِساعات

بـه تعـداد فرزنـدان،    فرزنددن یکشافزودهبااهتناسترالیایی
7وسـاعت 3هـا ي آنی کـار در خانـه  ساعات هفتگنمیانگی
اعاتسـ سومودومبچهدنشافزودهباودشومیافزودهدقیقه

بـا ،دیگـر عبارتبه، کندنمیچندانیتغییرمردانار خانگیک
کـار سـاعات نانواده، میـانگی خدرانکودکدادتعدنشزودهاف

شـود. ایـن در حـالی    مـی افـزوده زیاديمیزانبهزنانخانگی
.کنـد نمـی چنـدانی تغییرراي مردانبزانمیاینلکاست که 

بـار ،فرزنـدان تعدادشدنافزودهباکهدهدمینشاننتایجنای
.شودگذاشته میزندوشبرخانهکارلیتمسئواصلی 

حـاکی از آن بـود کـه    انجـام شـده  هـا مرور پیشـینه نگاشـته  
ارتبـاط  بروز نـابرابري جنسـیتی   باتوانند یرهاي زیادي میمتغ

برخـی  نقش دهد که شواهد تجربی نشان میاما،داشته باشند
ــازهاز  ــاس ــایر    ه ــتر از س ــیتی بیش ــابرابري جنس ــروز ن در ب

هـدف  مسأله عنوان شـده، مطابق با،بر این اساس.هاستسازه
متغیرهــاي کلــی پــژوهش و نیــز مــرور ادبیــات انجــام شــده،

توانـایی کنتـرل   پذیري جنسیتی، هاي جنسیتی، جامعهکلیشه
بع خانواده از نظـر  منابع خانواده از نظر زنان، توانایی کنترل منا

ونگرش زنـان نسـبت بـه سـهم زن در کنتـرل منـابع      مردان، 
مـرتبط  هايسازهعنوانبهنگرش مردان نسبت به کنترل منابع

دهسـتان  با نابرابري جنسـیتی در درون خانوارهـاي روسـتایی   
(نگـاره  در نظر گرفته شدندکوهنجان در شهرستان سروستان

1(.

پژوهششرو

توانایی 
کنترل 

منابع از نظر 
مردان

نگرش 
مردان 

نسبت به 
در سهم زن

کنترل 
منابع

پذیري جامعه
جنسیتی

هاي کلیشه
جنسیتی

نگرش زنان 
نسبت به 

سهم زن در 
کنترل 
منابع

توانایی 
کنترل 

منابع از نظر 
زنان

نابرابري جنسیتی

فعالیت 
اجتماعی

تقسیم 
منابع

کارتقسیم مزدکار بی ساعات کار سالمتی آموزش کنترل منابع قدرت

ـ چارچوب نظري پژوهش1نگاره 
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روش پژوهش
لحـاظ ازوکـاربردي نـوع از،هدفلحاظازحاضرپژوهش

ـ توصـیفی هـاي پـژوهش نـوع از،هـا دادهتحلیـل يشیوه
، منـاطق روسـتایی  منطقه مـورد مطالعـه  . استهمبستگی 

شهرستان سروستان در استان فارس بود که پس از تبـادل  
در نظر و مشاوره بـا کارشناسـان مسـئول ایـن شهرسـتان،      

دهسـتان شـاخص و   عنـوان بـه نهایت دهسـتان کوهنجـان   
قطب کشاورزي شهرستان انتخاب و کلیه روستاها و مرکـز  

ــهایــن دهســتان  منطقــه مــورد مطالعــه انتخــاب عنــوانب
ن به دلیل کشـاورزي در سـطح   اکوهنجدهستانگردیدند.

گسترده، دارا بودن خانوارهاي فقیر قابـل شناسـایی و کـار    
ان در راستاي پایداري معیشت خـانواده  از حدي که زنبیش

دهستان مورد مطالعه انتخاب شـد عنوانبهدادندانجام می
خانوارهـاي  پژوهش،ایندرمطالعهموردآمارييجامعهو 

در کل دهستان کوهنجان سـاکن فقیري بودند که کشاورز 
الزمشـرایط کـه فقیرخانوارهايشناساییمنظوربهبودند. 

ــاباشــند،دارارا دهیــارانومحلــیمطلــعافــرادکمــکب
کشـاورز  خانوارهـاي جامعـه  ازلیستیکوهنجان،دهستان

کرجسـی و  یـري گنمونهجدولاساسبر. گردیدتهیهفقیر
,Krejcie & Morgan(مورگان تعـداد بـه توجهباو)1970

خـانوار 480(کـه حـدود   شـده شناسـایی فقیرخانوارهاي
درنمونـه پـژوهش  عنوانبهرفقیخانوار215تعداد،بودند)

متناسـب بـا حجـم    ایـن نمونـه نیـز   کـه شدندگرفتهنظر
ــاي  ــر در کشــاورز خانواره ــر  فقی ــاطق مســکونی سراس من

در پژوهش حاضر پاسخگویان زنان .، تعیین گردیددهستان
مشـترك خانوارهـاي فقیـر را    صـورت بهو مردانی بودند که 

و مردانـی کـه   به عبارت دیگـر زنـان بیـوه    کردند،اداره می
همسران خود را از دست داده بودند، شـامل جامعـه مـورد    

هرکـدام ،در تخصیص و توزیع حجم نمونـه . نبودندبررسی 
در طبقـه یـک  عنـوان بهاز روستاهاي شهرستان سروستان 

جـم خانوارهـاي فقیـر    ه بـه ح نظر گرفته شـدند و بـا توجـ   
کدام از روستاها، متناسـب بـا حجـم    رشناسایی شده در ه

پـژوهش، ایـن درگیـري هزانـدا ابزارشد.تقسیمهاآنن بی
ــوداي پرسشــنامه ــاآنروایــیکــهب نظــراتازاســتفادهب
ي روســتایی و حــوزه توســعهانرنظــو صــاحبمتخصصــان

تأییـد موردمطالعات مربوط به فقران رنظهمچنین صاحب
نیز با استفاده از یک مطالعـه  پرسشنامهپایایی. گرفتقرار

ازاسـتفاده بـا و(خـارج از منطقـه مـورد مطالعـه)    راهنما 
لیکـرت طیـف باکهمتغیرهاییبرايکرونباخآلفايآزمون

ومورد بررسی قرار گرفـت ،گرفته بودندقرارسنجشمورد
نشـان قبـول قابـل پژوهشانجامبرايراپرسشنامهاعتماد

هـا دادهتحلیـل وهمچنین، تجزیه).α≤76/0≥79/0(داد
.گرفتصورت22ينسخهSPSSافزارنرمازدهاستفابا

ــابرابري پــژوهشایــندربررســیمــوردوابســتهمتغیــر ن
ــر روســتایی  ــاي فقی ــودجنســیتی در خانواره ــابرابري . ب ن

وزننـابرابر دسـتیابی "صورتبهجنسیتی در این پژوهش 
نـابرابري کـه ایـن  شودمیتعریف"موجودامکاناتبهمرد
هاییفرصتفرد وهايمانند قابلیتییهازمینهدرتواندمی
بـروز ويهـاي توانمنـدي یـا شود ومیفراهمويبرايکه

وخـانواده درقـدرت قالبدرنابرابريفزون بر این،ا. نماید
تی یجنسـ نـابرابري ابعـاد دیگرازنیزخانوادهمنابعکنترل

بنـدي  . این متغیر در قالـب یـک تقسـیم   شوندمحسوب می
سـنجیده بنـدي دسـته و شود) توضیح داده می(که متعاقباً 

ــن. اســتشــده ــمیتحقیــقطبــقبنــديتقســیمای کَس
(Kassami, ــام(2006 ــهانج ــتپذیرفت ــدادي از اس و تع

ســمی از مطالعــه کَمتغیــر نــابرابري جنســیتیهــاي گویــه
)Kassami, هاي آن نیز از مطالعـات  و برخی از گویه)2006

متغیـر  شده اسـت.  گرفته)1384(گروسیمحققانی مانند 
در قالب چند دسته متغیر مورد سنجش نابرابري جنسیتی 
ــه   ــت ک ــرار گرف ــتهق ــت"دس ــاقابلی ــامل"ه ــان": ش امک

ــورداري از ــوزشبرخ ــان"و"آم ــالمتیامک ــته،"س دس
کـار سـاعات "،"روزانـه کـار سـاعات ": شامل"هافرصت"

دسـته ،"منـافع تقسـیم "و"کـار تقسیم"،"روزانهمزدبی
برعالوه. باشندمی"اجتماعیفعالیت": شامل"يتوانمند"

دوجنسیتی،نابرابريسنجشدر،شدهیادمتغیردستهسه
و"خانوادهدرقدرتدرنابرابري"شاملنابرابريدیگربعد

.اندگردیدهلحاظنیز"خانوادهمنابعکنترلدرنابرابري"
انمیـز چـه تااینکهازعبارت است"آموزشامکان"متغیر 
غیررسمیورسمیهايآموزشازبرخورداريبرايشرایط

حـد چـه تـا واسـت فـراهم ازدواجازپسمردیازنبراي
آموزشـی هـاي دورهدرشـرکت امکـان مردانوزنانبراي

عـدم علـت کـه (گویـه پنجقالبدرمتغیراین.داردوجود
نشــانراآموزشــیيهــابرنامــهدرمــردانوزنــانشــرکت

سـنجیده ،سـطحی پـنج لیکرت طیفصورتبهو)دهدمی
پـول، نداشـتن : ازعبـارت بودنـد  هـا گویـه این. استشده

الزموقتنداشتنها،دورهازنداشتناطالععالقه،نداشتن
بـین متغیـر ایـن يدامنـه . همسرطرفازاجازهنداشتنو
يکننـده بیـان "سالمتیامکان"متغیر . استبوده 25تا 5
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بیمـاري بهمردیازنابتاليصورتدرکهتاسلهمسأاین
بـه مراجعـه امکـان میـزان چهتامشتركزندگیطولدر

فـراهم هـا آنبـراي درمانیامکاناتازمنديبهرهوپزشک
مراجعـه عـدم علـت که(گویه5قالبدرمتغیراین. است
)دهدمینشانرابیماريهنگامدرپزشکبهمردانوزنان

. اسـت شدهسنجیدهسطحیپنجیکرتلطیفصورتبهو
نداشـتن پول،نداشتن: ازعبارت بودندي این متغیرهاگویه

رفـتن جهتهمراهنداشتندرمانگاه،وپزشکبهدسترسی
يدامنـه . سالمتیبهتوجهعدمووقتنداشتنپزشک،نزد
کـار سـاعات "امـا  ،اسـت بـوده  25تـا  5بـین متغیـر این

مردیازنکاريهايساعتدادتعازستاعبارت")روزانه(
درآمـد کسببهمنجرکههاییفعالیتازاعم(روزطولدر

منـزل امـور بـه رسیدگیجهتکههاییفعالیتوشودمی
پرسـیده جـدول یـک قالـب درمتغیراین. )گیردمیانجام
وقـت ازسـاعت چنـد روزانـه کهصورتاینبهاست؛شده
خریـد، نظافـت، ن،پخـت غـذا : نظیرکارهاییصرفراخود
مراقبـت ودرآمدکسبوکارخانه،ازبیرونکارهايانجام

بـه یافتـه اختصـاص سـاعات مجمـوع . کنیدمیفرزنداناز
کـه بـود فـرد روزانهکارساعاتبیانگرهایتفعالازهرکدام

.باشدنوساندر24تاصفربینتوانستمی
هـایی اعتسـ تعداد")روزانه(مزدبیکارساعات"منظور از 

اندمشغولهاییفعالیتبهروزانهطوربهمردیازنکهاست
شـامل هـا فعالیـت ایـن . شودنمیدرآمدکسببهمنجرکه
کارهـاي انجـام خریـد، نظافـت، خـانواده، بـراي پختنغذا

سـاعات کـار  . باشـد مـی فرزنـدان ازمراقبـت وخانهبیرونِ
کـار تقسیم"ازهس.بود24تاصفرازايدامنهدارايمزدبی

انجـام هـاي فعالیـت درصـد نیز اشاره بـه  ")فعالیتدرصد(
میـان ازکـه معنـی ایـن بـه . داردمردیازنتوسطگرفته

آینـد، مـی حساببهمنزلامورجزءروزانهکههاییفعالیت
انجــاممــردتوســطمیــزانچــهوزنتوســطمیــزانچــه
خریـد، نظافـت، پختن،غذاشاملهایتفعالاین. پذیردمی

مراقبـت ودرآمدکسبوکارخانه،ازبیرونکارهايانجام
بـراي فعالیـت درصـد صـورت بـه هاپاسخ. بودندفرزنداناز

فعالیتدرصد. استشدهمحاسبهمردانیازنانازهرکدام
خـود بهرا600تاصفربینايدامنهتواندمیهرکدامبراي

تعلـق میـزان "منافعتقسیم"اما مقصود از ،دهداختصاص
طـور بـه مـرد یـا زنازهرکدامبهخانوادهمالیدرآمدهاي

طـور بـه وبـاز سـؤال یکقالبدرمتغیراین. استماهیانه
کـه ترتیباینبه. استشدهپرسیدهمردوزنازجداگانه

. گیـرد میتعلقهاآنبهماهیانهخانوادهدرآمدازمیزانچه
درداوطلبانـه هـاي تفعالیـ عنـوان بـه "اجتماعیفعالیت"

,Shah(شودمیتعریفخصوصیوعمومیبخشباتعامل

درمـرد یـا زنعضـویت میـزان ،مقصـود اینجادر). 2007
. بودغیرهومذهبیمراسمدرشرکتها،انجمنوهاتعاونی

هـا گـروه درفردعضویتکهگویهششقالبدراین متغیر 
پرسـیده ،"خیـر "یا"یبل"هايپاسخباودهدمینشانرا

هـا تعاونیهاي این متغیر عبارت بودند از:سنجه. استشده
هـاي انجمنفرهنگی،وادبیهايکانونصنفی،شوراهايو

صـندوق وورزشـی هـاي باشگاهمذهبی،هايهیأتخیریه،
شـش تـا صـفر بـین ايدامنـه متغیـر ایـن (الحسـنه قرض
).داشت

د نابرابري جنسـیتی  یکی از ابعاگونه که گفته شد،اما همان
سـاختار اسـت.  "خـانواده درقـدرت "در خانوارها مبحـث  

وبودندموکراتیکمیزانيدهندهنشانخانوادهدرقدرت
در. اسـت خانوادگیمسائلدرشوهروزنمساعیتشریک

(گروسی، شده استبررسیبعدسهدرقدرتساختاینجا
بطـه راتقـارن میـزان کـه "قدرتروابطساخت".)1384

دهـد، مینشانشوهروزنبینروابطدررا) نابرابریابرابر(
مجبـور  یـا يمجاب سازمیزانکه"قدرتاعماليشیوه"

قدرت"ودهدمینشانشوهروزنبینروابطدررايساز
هـاي گیـري تصـمیم درمشـارکت میزانکه"گیريتصمیم

ــانوادهدرون ــانراخ ــینش ــدم ــدین. ده ــیب ــهمعن ک
تربیـت واجتمـاعی روابـط اقتصادي،اموردریريگتصمیم
.پـذیرد مـی صـورت شوهروزنبیننحويچهبهفرزندان

دسـته سـه قالـب در(متغیر قدرت در خـانواده)  متغیراین
هـاي گویـه . اسـت شـده سـنجیده ) گویـه 30جمعاً(گویه

و مهـدوي و) 1387(گروسـی يمطالعـه ازشـده استفاده
انجــامازپــسواســتخراج) 1382(خسروشــاهیصــبوري
روابـط سـاخت . اسـت گرفتـه قراراستفادهمورداصالحات

پــنجلیکــرت طیــفتوســطوگویــه10قالــبدرقــدرت
قالبدرقدرتاعماليشیوه. استشدهسنجیدهسطحی

شـده سـنجیده سطحیپنجلیکرت طیفتوسطوگویهنه 
طیفتوسطوگویه11قالبدرگیريتصمیمقدرت. است
بعد دیگر از متغیر . استشدهسنجیدهسطحیپنجت لیکر

بـود.  "خـانواده منـابع کنترل"نابرابري جنسیتی مربوط به 
ودخلمدیریت،خانوادهدرکهاستاینمنظور از این بعد 

ي چه کسـی  بر عهدهمالیمنابعکنترلعبارتیبهیاخرج
شـده  بیاندرصداساسبرتملکاینمیزان. ست (مرد یا زن)ا
در"کـه اسـت شدهپرسیدهسؤالاینقالبدراین متغیر . ودب
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دسـت خـرج ودخـل مدیریتیامنابعکنترلشمايخانواده
ایـن درصـد همچنـین . "دوهـر یـا مردزن،است؟کسیچه

.استشدهمشخصمردانیازنانازهرکدامبرايکنترل
ذکـر هـاي نـابرابري جمـع حاصلازکلجنسیتینابرابري

ي محاسـبه  شـیوه فرمول و .استآمدهبدستال،شده در با
:زیر بودصورتبهنابرابري جنسیتی نیز 

 =Υ 1Υ + 2Υ + 3Υ + 4Υ + 5Υ + 6Υ + 7Υ + 8Υ + 9Υ
از ابعـاد نـابرابري جنسـیتی بـه     هرکـدام که در این فرمول 

اند:ترتیب زیر لحاظ شده

ي مربوطـه، بـه   از ابعاد و دامنـه هرکدامي ي محاسبهنحوه
از: اندعبارتتفکیک 

 =1Υ 150 - 1Χ - 60
 =1Υ 90- 1Χ

1Χ از جمـع آمـده دسـت به=  نمره
مربوط به قدرتهاي گویه

-60 +60
 =2Υ 2Χ زن  2Χمرد 

-50 +50
2Χ ،3Χ به دستاز نمرات عبارت استو... براي زن و مرد

در هر بعدهاآنآمده براي 
 =3Υ 3Χ مرد  3Χزن 

-25 +25
 =4Υ 4Χ مرد  4Χزن 

-25 +25
 =5Υ 5Χ مرد  5Χزن 

-24 +24
 =6Υ 6Χ مرد  6Χزن 

-24 +24
 =7Υ 7Χ مرد  7Χزن 

-600 +600

 =8Υ 8Χ زن  8Χمرد 
-60 +60

 =9Υ 9Χ زن  9Χمرد 
-6 +6

پـذیري ابعـاد،   ن و امکـان جمـع  شـد هـم دامنـه  منظـور به
د، لـذا خـواهیم   اناز ابعاد در اعداد ثابتی ضرب شدههرکدام
داشت:

 =Υ 1Υ + 2Υ + 3Υ + 4Υ + 5Υ + 6Υ + 7Υ + 8Υ + 9Υ
 =Υ 1Υ10 + 2Υ12 + 3Υ24 + 4Υ24 + 5Υ25 + 6Υ25 +

7Υ + 8Υ10 + 9Υ100
ي آن عبارت است از:که دامنه

-5400 +5400
در نهایت فرمول نابرابري جنسیتی کل، برابر خواهد بود با:

 =Υ 10(150 - 1Χ - 60) + 12( 2Χ زن  2Χمـرد   ) +

24( 3Χ مرد  3Χزن  )

+ 24( 4Χ مرد  4Χزن  ) + 25( 5Χ مرد  5Χزن  ) + 25( 6Χ
مرد 6Χزن  )

+ ( 7Χ مـرد   7Χزن  ) + 10( 8Χ زن  8Χمـرد   ) + 100( 9Χ
زن 9Χمرد  )

پـژوهش  در ایـن  اما متغیرهاي مرتبط با نابرابري جنسیتی
پــذیريجامعــهســیتی،جنهــايکلیشــهعبــارت بودنــد از:

تواناییزنان،نظرازخانوادهمنابعکنترلتواناییجنسیتی،
بـه نسـبت زناننگرشمردان،نظرازخانوادهمنابعکنترل

کنتـرل بهنسبتمرداننگرشومنابعکنترلدرزنسهم
يمجموعـه ازعبـارت بودنـد  جنسـیتی هايکلیشه. منابع

صــفاتوهــاویژگــیدمــوردرباورهــاازايیافتــهســاختار
,Eckes(مـردان وزنانشخصیتی هانـگ و الورنـز   ). 1994

)Hong and Lawrenz, هـاي  ) نیز در تعریـف کلیشـه  2003
نـوعی ازسـت اعبارتقالبیباورکنند که جنسیتی عنوان می

بایـد یـا باشـد بایـد زنیـا مـرد یککهآنچهازذهنیادراك
افـراد، دراساسـی یجنسـیت هویتاستقرار. کندعملگونهآن

ایـن .شـود مـی تلقـی جنسـیتی ينوع بنـد اصلیيسنگ بنا
یپـنج سـطح  لیکـرت طیفتوسطوگویه15قالبدرمتغیر

ــنجیده ــدهسـ ــاروخانی. اســـتشـ ــفدر) 1375(سـ تعریـ
تشـکیل هـا، ارزشآموزشفرآیند: کندعنوان میپذیريجامعه

يهنجارهـا بـا متناسـب رفتارهـاي فراگیـري وهـا تلقیطرز
تحقـق بـا . داردنـام پـذیري جامعهجامعه،یکيشدهپذیرفته

ــن ــد،ای ــردفرآین ــتف ــاهوی ــنِ"ی ــاعیم ــی"اجتم ــدم . یاب
آنخـالل درکـه گـردد مـی بـر فرآینـدهایی بهپذیريجامعه

Υ=1نابرابري جنسیتی کلΥ        نابرابري در قدرت =
2Υ ــرل ــابرابري در کنتـ = نـ

منابع خانواده          
3Υ  ــان ــابرابري در امکـ = نـ

آموزش                      
4Υ  ــان ــابرابري در امکـ = نـ

سالمتی
5Υ   نابرابري در ساعات کار =

6Υ نابرابري در ساعات کار =
مزدیب

7Υنابرابري در تقسیم کار =

8Υ ــابرابري در تقســـیم = نـ
منافع

9Υ= نـــابرابري در فعالیـــت
اجتماعی
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مناسـب فرهنگشـان درکـه رفتارهـایی بـه راخودشانمردم
گویـه 10این متغیر در قالـب  .دهندمیتطبیقشده،پنداشته

پرسـیده شـده اسـت. ایـن     یپنج سطحو توسط طیف لیکرت 
اند. منظـور  ) استخراج شده1384ي گروسی (ها از مطالعهگویه

اسـت ایـن "خانوادهدرقدرتبهنسبتزناننگرش"از متغیر 
کسـی چهدستدربایدقدرتخانوادهیکدرزناننظرازکه

وباشـد داشـته قـرار قـدرت هـرم رأسدرکسـی چهیاباشد
اسـت شدهپرسیدهصورتاینبهمتغیراین.بزندراآخرحرف

یـا مـرد زن،دسـت دربایدخانوادهدرقدرتشمانظربه"که
بـه نسـبت مرداننگرش"در این راستا، متغیر . "باشد؟دوهر

نظـر ازسازي شد کـه  به این صورت مفهوم"خانوادهدرقدرت
یـا باشـد کسیچهدستدربایدقدرتخانوادهیکدرمردان

راآخـر حرفوباشدداشتهقرارقدرتهرمرأسدرکسیچه
نظـر بـه "کهاستشدهپرسیدهصورتاینبهمتغیراین. بزند

دوهــریــامــردزن،دســتدربایــدخــانوادهدرقــدرتشــما
اززنسـهم بـه نسـبت زنـان نگـرش امـا در تشـریح   ،"باشد؟

ــرل ــابعکنت ــوان کــرد کــه ا خــانوادهمن ــد عن ــر بای ــن متغی ی
راخـانواده مـالی منـابع زنـان نظرازي آن است کهکنندهبیان
خـانواده منابعکنترلیاکندادارهبایدسهمیچهباکسیچه
ازسـؤال اینقالبدرمتغیراین. باشدکسیچهدستدرباید
خـانواده منـابع کنتـرل آناننظرازکهاستشدهپرسیدهزنان
کنتـرل میـزان نیـز وباشـد دورهـ یـا مردزن،دستدرباید

درصـد صـورت بـه مردانیازنانازهرکدامبرايخانوادهمنابع
بـه نسـبت مرداننگرشدر همین راستا، .استشدهمشخص

نیز مورد بررسی قـرار گرفـت.   خانوادهمنابعکنترلاززنسهم
مـالی منـابع مـردان نظـر ازاین متغیر حاکی از آن است کـه  

خـانواده منـابع کنتـرل یـا کندادارهبایدیکسچهراخانواده
ازسـؤال اینقالبدرمتغیراین. باشدکسیچهدستدرباید

خـانواده منابعکنترلآناننظرازکهاستشدهپرسیدهمردان
کنتـرل میزانهمچنین،. باشددوهریامردزن،دستدرباید

درصـد صـورت بـه مردانیازنانازهرکدامبرايخانوادهمنابع
عالوه بر این، در راستاي حصـول یـک   .استشدهمشخص

جامعه هدف پژوهش برخـی از  يتر در زمینهدیدگاه جامع
مورد بررسی قـرار گرفتـه   نیز یشناختیتجمعمتغیرهاي 

بحث خواهد شد.هاآنبود که متعاقباً در مورد 
ها و بحثیافته

در)1(جـدول  هاي حاصـل از آمـار توصـیفی   بررسی یافته
میانگین سن زنـان برابـر   که جامعه مورد مطالعه نشان داد 

در ایـن  . بـود سـال  45/44سال و بـراي مـردان   57/38با 

از نظر تحصیالت، زنان و ها حاکی از آن بود که راستا، یافته
ســال 47/6مــردان روســتایی مــورد مطالعــه بــا میــانگین 
سـپس ایـن   تحصیل از سطح سواد پایینی برخوردار بودند. 

ــنج ســطح  متغ ــه پ ــر ب ــیی ــدایی، راهنمــایی، (ب ســواد، ابت
بندي نیـز  این تقسیم.تقسیم شددبیرستان، دیپلم و باالتر) 

دان مربـوط  که بیشترین فراوانی براي زنـان و مـر  نشان داد
حاصـل از  هـاي  یافتـه امـا  ،بودیبه سطح تحصیالت ابتدای
گویان نشان داد که میانگین سـن  توصیف سن ازدواج پاسخ

سـال و میـانگین سـن ازدواج    8/18زنان روسـتایی  ازدواج 
هر ومتغیر اختالف سن بین زن و شـ سال بود.7/24مردان 

بـود کـه در   یشناختیتجمعهاي نیز یکی دیگر از ویژگی
داد، هـا نشـان   این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و یافته

93/5براي اختالف سن بـین زن و شـوهر   میانگین حاصل
،سـال بـوده اسـت. همچنـین    48/3یـار  سال با انحراف مع

24کمینه اختالف سن بین زن و شوهر صفر و بیشینه آن 
هـاي آمـار   از طرف دیگر، تعمـق در یافتـه  . بوده استسال 

بـراي  حـاکی از آن بـود کـه    "طول مدت ازدواج"توصیفیِ 
دست آمـده  طول مدت ازدواج به،خانوار مورد مطالعه215

بـوده  6/12نحـراف معیـار   سـال و ا 73/19داراي میانگین 
است. مقادیر کمینه و بیشینه براي طـول مـدت ازدواج بـه    

سال بود.60و 1ترتیب 
از لحاظ تعداد فرزندان نیز خانوارهاي مورد بررسـی عنـوان   

در بـوده اسـت.  نفرنه بیشترین تعداد فرزند کرده بودند که 
تصویر کلی جامعه مـورد مطالعـه،   راستاي تکمیل و تصریح 

نیز مورد پرسش واقـع شـد کـه    "جنسیت فرزندان"متغیر
کمتـرین و  هاي مربوط به این پرسش آشکار کرد کـه  یافته

به ترتیب برابـر بـا  بیشترین فراوانی تعداد دختر در خانواده
بـه  بوده و این میزان براي تعداد پسر در خـانواده 8صفر و 

بوده است. الزم بـه ذکـر اسـت کـه     7صفر و ترتیب برابر با
هاي داراي یـک فرزنـد دختـر و یـک فرزنـد پسـر       نوادهخا

نوع "مطالعهاند.بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده
دار درصد زنان خانـه 100ها نشان داد که خانواده"فعالیت

داري بـه  عالوه بر خانـه هاآندرصد از 5/2بودند و کمتر از 
رسـی  بر،همچنـین اند.مشاغل خانگی موقت اشتغال داشته

داراي هـا آنوضعیت اشتغال مردان نشـان داد کـه بیشـتر    
نوع شـغل  يدر زمینهفراوانی ینشغل موقت بوده و بیشتر

از طــرف دیگــر، مربــوط بــه کشــاورزي بــوده اســت. هــاآن
نیـز حاصل از بررسـی میـزان درآمـد بـین زنـان     هايیافته

درصد از زنان روستایی هـیچ درآمـدي   6/97نشان داد که 
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نـد و میـانگین درآمـد ماهیانـه بـراي زنـان حـدود        انداشته
کـه میـانگین   بـود در حـالی ایـن  است.تومان بوده2000

تومـان بـوده   186000نه براي مـردان حـدود   درآمد ماهیا
بـراي زنـان روسـتایی،    کـه در نهایت باید عنوان کرداست. 

فراوانی مایملک بسـیار کمتـر از فراوانـی آن بـراي مـردان      

که درصـد بسـیار نـاچیزي از    طوري، بهاستبوده روستایی 
اند. البته الزم به ذکـر  زنان یکی از انواع مایملک را دارا بوده

هـاي فقیـر انجـام    که مطالعه در بین خـانواده است از آنجا
گرفته، درصد مـردان حـائز یـک یـا دو نـوع مایملـک نیـز        

نبود.چندان باال 

هشپژوپاسخگویانبهمربوطتوصیفیآمارـ1جدول

درصد درصدفراوانیسطحگروه (زنان یا مردان)متغیر
میانگینتجمعی

سن

زنان

)30<Xi≤18(
)45<Xi≤30(
)60<Xi≤45(
)75<Xi≤60(
)85<Xi≤75(

53
117

36
9
ـ

7/24
4/54
7/16
2/4
ـ

7/24
1/79
8/95

100
57/38

مردان

)30<Xi≤18(
)45<Xi≤30(
)60<Xi≤45(
)75<Xi≤60(
)85<Xi≤75(

25
108
51
25

6

6/11
2/50
7/23
6/11
8/2

6/11
9/61
6/85
2/97

100

45/44

میزان تحصیالت

زنان

سوادبی
ابتدایی

راهنمایی
دبیرستان

دیپلم و باالتر

35
72
30
41
37

3/16
5/33

14
1/19
2/17

3/16
8/49
7/63
8/82

100

47/6

مردان

سوادبی
ابتدایی

راهنمایی
دبیرستان
باالتردیپلم و 

38
74
42
40
21

7/17
4/34
5/19
6/18
8/9

7/17
1/52
6/71
2/90

100

6

80/18ــــزنانسن ازدواج
71/24ــــمردان

93/5ـــــاختالف سن بین زن و شوهر
73/19ـــــطول مدت ازدواج

ـ تعداد فرزندان

صفر
فرزند1
فرزند2
فرزند3
فرزند4
دفرزن5
فرزند6
فرزند7
فرزند8
فرزند9

15
25
70
44
13
17
10
13
4
4

97/6
62/11
56/32
46/20
04/6
90/7
65/4
04/6
88/1
88/1

97/6
59/18
15/51
61/70
65/77
55/85
2/90

24/96
12/98

100

3
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1ادامه جدول 

درصد درصدفراوانیسطحگروه (زنان یا مردان)متغیر
میانگینتجمعی

یت فرزندانجنس

ـ

صفر
دختر1
دختر2
دختر3
دختر4
دختر5
دختر6
دختر7
دختر8

41
82
53
18
11
7

صفر
2
1

07/19
14/38
66/24
37/8
12/5
25/3

صفر
93/0
46/0

07/19
21/57
87/81
24/90
36/95
61/98
61/98
54/99

ـ 100

ـ

صفر
پسر1
پسر2
پسر3
پسر4
پسر5
پسر6
پسر7

52
76
51
21
9
4
1
1

19/24
35/35
73/23
77/9
18/4
86/1
46/0
46/0

19/24
54/59
27/83
04/93
22/97
08/99
54/99

100

نوع فعالیت

ـ215100دارخانهزنان

ـ مردان

کشاورز
دامدار
کارگر
مشاغلسایر 

73
53
56
33

95/33
66/24
05/26
34/15

ـ

میزان درآمد (تومان)

زنان

صفر
)50000<Xi<0(
)100000<Xi≤50000(
)150000<Xi≤100000(

210
3
1
1

68/97
40/1
46/0
46/0

68/97
08/99
54/99

100

2000

مردان

)100000<Xi<0(
)200000<Xi≤100000(
)300000<Xi≤200000(
)350000<Xi≤300000(

26
121

64
4

09/12
28/56
77/29
86/1

09/12
37/68
14/98

100

186000

مایملک

نزنا

ملک مسکونی
ملک تجاري
زمین زراعی

باغ
دام

وسیله نقلیه

5
ـ
ـ
ـ
2
2

3/2
ـ
ـ
ـ

93/0
93/0

مردان

ملک مسکونی
ملک تجاري
زمین زراعی

باغ
دام

وسیله نقلیه

140
ـ

81
ـ

55
31

1/65
ـ
7/37
ـ
6/25

41/14
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ي برخـی از متغیرهـا بـا متغیـر     اما در راستاي تبیین رابطه
ــابرابري هــاي همبســتگی متغیرهــا جنســیتی از تحلیــلن

همبسـتگی ازحاصلهايیافتهدر این راستا، استفاده شد. 
ارائـه 2جـدول درنیـز پـژوهش متغیرهـاي میانپیرسون

توانـایی  "سه متغیر ،هاي تحقیقبر اساس یافته. استشده
توانایی کنتـرل منـابع   "، "کنترل منابع خانواده از نظر زنان

نگرش مردان نسبت به سهم زن "و "ر مردانخانواده از نظ
ــا همبســتگی معنــی،"در کنتــرل منــابع متغیــر داري را ب

امـا متغیـر نگـرش زنـان     نابرابري جنسیتی کـل داشـتند،  
داري همبستگی معنـی نسبت به سهم زن در کنترل منابع 

این در حـالی  نابرابري جنسیتی کل نشان نداد. را با متغیر 
غیـر نگـرش مـردان نسـبت بـه      بود که همبستگی میان مت

ــابرابري جنســیتی کــل  ــا ن ــابع ب ،ســهم زن در کنتــرل من
یعنی هر چقدر نگرش مردان نسـبت  معکوس (منفی) بود،

تر (امتیاز باالیی کسب کنترل منابع مطلوببه سهم زن در 
شـود، نـابرابري جنسـیتی کمتـر خواهـد بـود و       کند) مـی 
کنتـرل  همبستگی مثبت میان متغیرهاي توانایی برعکس. 

منابع از نظر زنان و توانایی کنترل منابع از نظـر مـردان بـا    
اي معقـول بـه نظـر    نتیجـه متغیر نـابرابري جنسـیتی نیـز    

زنـان/  نظـر آن است که از یانگرنمااین متغیررسد، زیرامی
بایـد سـهمی چـه باکسیچهراخانوادهمالیمنابعمردان
چهدستدربایدخانوادهمنابعکنترلو یا اینکه کنداداره

بر ایـن اسـاس، قائـل شـدن سـهم بیشـتر در       .باشدکسی
از زنـان یـا مـردان (بـر اسـاس      هرکـدام کنترل منابع براي 

بــه نــابرابري جنســیتی بیشــتر و هــاي خودشــان) دیــدگاه
ي جالب در این زمینـه ایـن   باالتري منجر خواهد شد. نکته

هرچقـدر که برعکس این قضیه نیز صادق است، زیـرا ست ا
امکـان  رود، که نابرابري جنسیتی در یک خـانواده بـاال مـی   

هاي سوگیرانه (به نفع زنان یـا مـردان)   بروز و ظهور نگرش
نیـز  از سوي مردان/ زنـان  کنترل منابع خانواده يدر زمینه

بیشتر خواهد شد.
همبستگی میان متغیر نگرش ،که عنوان شدگونههماناما

با متغیـر نـابرابري   منابع زنان نسبت به سهم زن در کنترل 
دار نبود. این نتیجه از این لحاظ جالـب  جنسیتی کل معنی

در خیلی از موارد توجه بود که شاید فرض بر این باشد که 
سـیتی رنـج   ننابرابري جن زنان هستند که از آثار و نتایجای

تري نسبت به سـهم  نگرش مطلوبباید هاآنبرند و لذا می
تــا نــابرابري واده داشــته باشــندزن در کنتــرل منــابع خــان

هاي آزمون یافتهاماباشد،هاآنجنسیتی کمتر شامل حال 

اي همبستگی این فرض را رد کـرد و نشـان داد کـه رابطـه    
میان نگرش زنـان نسـبت بـه سـهم زن در کنتـرل منـابع       

وجود نداردده و نابرابري جنسیتیخانوا
ــراي  ــایج و یافتــهب ــوط موشــکافی بیشــتر نت ــه هــاي مرب ب

همبستگی، در این قسمت سعی شد که عـالوه بـر بررسـی    
رابطه میان چهار متغیر نگرش مردان نسـبت بـه سـهم زن    
در کنترل منابع، نگرش زنان نسبت به سهم زن در کنتـرل  
منابع، توانایی کنترل منابع خانواده از نظر مردان و توانـایی  

ــان بــا   ــابرابري کنتــرل منــابع خــانواده از نظــر زن متغیــر ن
ــل، رابطــهج ــابرابري  نســیتی ک ــر ن ــان اجــزاي متغی ي می
سیتی کل نیز با چهار متغیر عنوان شده مورد بررسـی و  نج

هـا نشـان داد کـه    یافتـه بحث قـرار گیـرد. در ایـن راسـتا،     
داري میـان متغیرهـاي توانـایی کنتـرل     همبسـتگی معنـی  

منابع خانواده از نظر زنان، توانایی کنترل منـابع خـانواده از   
ان و نگرش مردان نسبت بـه سـهم زن در کنتـرل    نظر مرد

با متغیر نابرابري قدرت در خـانواده (یکـی از   منابع خانواده 
از طـرف  اجزاي متغیر نابرابري جنسیتی کل) وجـود دارد.  

هاي حاصل از همبستگی ایـن چهـار متغیـر بـا     دیگر، یافته
ي این بود کـه  دهندهنشانمتغیر نابرابري قدرت در خانواده 

و گی میان توانایی کنترل منابع خانواده از نظر زنان همبست
مثبـت و مسـتقیم، همبسـتگی    نابرابري قدرت در خـانواده  

توانایی کنترل منابع خانواده از نظر مـردان  متغیرهاي میان 
همبسـتگی  مثبت و مستقیم وو نابرابري قدرت در خانواده 

نگرش مردان نسبت به سهم زن در کنترل متغیرهاي میان 
منفی و ضعیف بود. ایـن  نابرابري قدرت در خانواده بع و منا

متغیر نگرش زنان نسبت بـه سـهم زن در   در حالی بود که 
کنترل منابع، همبسـتگی را بـا متغیـر نـابرابري قـدرت در      

(این نتیجه براي همبستگی میان متغیر خانواده نشان نداد
نگرش زنان نسبت به سهم زن در کنترل منـابع و نـابرابري   

.سیتی کل نیز تکرار شده بود)جن
مـردان نگـرش بررسی همبستگی چهار متغیر عنوان شده (

بـه نسـبت زناننگرشمنابع،کنترلدرزنسهمبهنسبت
ازخـانواده منـابع کنترلتواناییمنابع،کنترلدرزنسهم
) بـا  زنـان نظرازخانوادهمنابعکنترلتواناییومرداننظر

دیگر از ابعـاد  ل منابع خانواده (یکیمتغیر نابرابري در کنتر
بـا  هاآننیز نتایجی مشابه با همبستگی نابرابري جنسیتی) 

هاتنها تفاوتنشان داد. را رابري قدرت در خانواده متغیر ناب
همبستگی دو متغیر توانـایی  عبارت بودند از: در این زمینه 

ري با متغیر نابرابکنترل منابع خانواده از نظر مردان و زنان
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نسبت به همبستگی این دو متغیر در کنترل منابع خانواده
یکی دیگـر از  با متغیر نابرابري قدرت در خانواده کمتر بود. 

نگـرش  هاي دیگر این بود که مقدار همبستگی میان تفاوت
مردان نسبت به سـهم زن در کنتـرل منـابع و نـابرابري در     

متغیـر  نسبت به همبستگی میان این کنترل منابع خانواده 
(نگرش مردان نسـبت بـه سـهم زن در کنتـرل منـابع) بـا       

نشان گیري افزایش چشم،متغیر نابرابري قدرت در خانواده
داد.

زنسـهم بـه نسبتمرداننگرشبررسی رابطه متغیرهاي 
کنتـرل درزنسهمبهنسبتزناننگرشمنابع،کنترلدر

توانـایی ومرداننظرازخانوادهمنابعکنترلتواناییمنابع،
زنـان بـا متغیـر نـابرابري در     نظـر ازخـانواده منابعکنترل
رابطه میان متغیرهاي توانـایی ها نشان داد که فقط قابلیت
منـابع کنتـرل تواناییومرداننظرازخانوادهمنابعکنترل

و مثبـت  دارمعنـی هـا  خانواده با متغیر نابرابري در قابلیـت 
طه دو متغیر نگرش مردان و راب(البته در حد ضعیف) بودند

و زنان نسبت به سهم زن در کنترل منابع با متغیر نابرابري 
فـزون بـر ایـن، تحلیـل روابـط      دار نبود. معنیها در قابلیت

سهمبهنسبتمرداننگرشمیان چهار متغیر عنوان شده (
درزنسـهم بـه نسـبت زنـان نگرشمنابع،کنترلدرزن

ومـردان نظرازخانوادهنابعمکنترلتواناییمنابع،کنترل
) بـا متغیرهـاي   زنـان نظـر ازخـانواده منابعکنترلتوانایی

هـاي اجتمـاعی   ها و نابرابري در فعالیـت نابرابري در فرصت
دار از این روابط معنـی کدامیچهي این بود که دهندهنشان

نبودند.
پـذیري  هاي جنسیتی و جامعهنتایج همبستگی بین کلیشه

ابعاد نابرابري جنسیتی و نیز روابط همبسـتگی  جنسیتی با 
نشـان داده  3میان ابعاد نابرابري جنسیتی با هم در جدول 

هـاي جـدول مـذکور حـاکی از آن اسـت کـه       است. یافتـه 
داري بسیاري از ابعاد نابرابري جنسیتی داراي رابطه معنـی 

هاي جنسیتی هسـتند و  پذیري جنسیتی و کلیشهبا جامعه
مـوارد مثبـت و   در بیشـتر هـا آنین ضریب همبسـتگی بـ  

یعنی هرچه فـرد بیشـتر تحـت تـأثیر     دار بوده است،معنی
هاي منفی فرهنگی و اجتماعی قـرار  باورهاي قالبی و انگاره

داشته است، نابرابري جنسیتی در خانواده وي بیشتر بـوده  
است و بـر عکـس. ایـن نتیجـه توسـط مطالعـات گروسـی       

روغنیــانوو ادهمــی)1386(احمــديو، نبــوي)1384(
مورد پشتیبانی قرار گرفته است.)1388(

هاي حاصـل از همبسـتگی ابعـاد نـابرابري جنسـیتی      یافته
حاکی از آن بود که دو متغیر نابرابري در قدرت و نـابرابري  

داري با یکدیگر در کنترل منابع داراي رابطه مثبت و معنی
ه نابرابري گر آن است که هر اندازهستند. این موضوع نشان

در قدرت مردان و زنان در خانواده بیشتر شود، به نـابرابري  
در کنترل منـابع توسـط جـنس دیگـر خواهـد انجامیـد و       

ي میـان دو متغیـر   برعکس. این در حـالی بـود کـه رابطـه    
هـا،  نابرابري در قـدرت بـا متغیرهـاي نـابرابري در قابلیـت     

تمـاعی از  هاي اجها و نابرابري در فرصتنابرابري در فرصت
ي سـایر ابعـاد   دار نبـود. بررسـی رابطـه   لحاظ آماري معنی

نابرابري جنسیتی با هم نشـان داد کـه فقـط رابطـه میـان      
ــاي  ــابرابري در    "متغیره ــابع و ن ــرل من ــابرابري در کنت ن

دار بود. ایـن نکتـه را بایـد    از لحاظ آماري معنی"هافرصت
ر منفـی  مورد تأکید قرار داد که رابطه میـان ایـن دو متغیـ   

ي آن اسـت  کننـده (معکوس) بوده است. این موضوع تبیین
شود، منجر نابرابري در کنترل منابع بیشتر میهرچقدرکه 

شـود. ایـن موضـوع از    ها مـی به افزایش نابرابري در فرصت
کنترل منابع یکی زیرا حاظ تئوریکی نیز مورد تأیید است،ل

افـراد در  آفرینـی ها بـراي نقـش  هاي ایجاد فرصتاز زمینه
هاي مختلف اسـت. لـذا، هـر چقـدر کـه ایـن منـابع        زمینه

نابرابري از طرف یکی از افـراد (زنـان یـا مـردان)     صورتبه
کنترل شود، به همان میزان نیز توانـایی جـنس مخـالف را    

ــه فرصــت  ــف محــدود در ایجــاد و دســتیابی ب هــاي مختل
,Tarkowska(سازد. تارکوسکامی در پژوهش خـود  )2002
جی همسو با نتایج پژوهش حاضر گزارش کرده است.نتای
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همبستگی میان متغیرهاي پژوهشـ2جدول 
نگرش مردان نسبت به سهم زن 

در کنترل منابع
نگرش زنان نسـبت بـه سـهم    

زن در کنترل منابع
ــابع   ــرل من ــایی کنت توان

خانواده از نظر مردان
توانایی کنتـرل منـابع   

خانواده از نظر زنان
نابرابري جنسیتی کل528/0-102/0576/0328/0

001/0138/0001/0001/0Sig.

ــدرت در  347/0-047/0598/0392/0 ــابرابري ق ن
خانواده

001/0491/0001/0001/0Sig

ــرل  611/0-077/0-485/0187/0 ــابرابري در کنت ن
منابع خانواده

001/0263/0001/0006/0Sig
هایتقابلنابرابري در 022/0-042/0-228/0261/0

749/0536/0001/0001/0Sig
هافرصتنابرابري در -161/0080/0-028/0-027/0
018/0245/0683/0691/0Sig

ــت 038/0-014/0031/0-121/0 ــابرابري در فعالی ن
اجتماعی

578/0843/0655/0078/0Sig

پذیري جنسیتی با نابرابري جنسیتی و ابعاد آنهاي جنسیتی و جامعهی بین کلیشهماتریس همبستگ-3جدول 

هـاي  کلیشه
جنسیتی

پـذیري  جامعه
جنسیتی

ــابرابري  نـ
ــیتی  جنس

کل

نابرابري در 
قدرت

نابرابري در 
ــرل  کنتــ
منـــــابع 

خانواده

نابرابري در 
هایتقابل

نابرابري در 
هافرصت

نابرابري در 
ــت  فعالیــ

اجتماعی

ــکلیشـــه اي هـ
1جنسیتی

ــذیري جامعــه پ
جنسیتی

834/01 000/0
ــابرابري  نــــــ

جنسیتی کل
370/0383/01 000/0000/0

ــابرابري در  نـــ
قدرت

390/0345/0477/01 000/0000/0000/0
ــابرابري در  نـــ

کنترل منابع
283/0306/0755/0208/01 000/0000/0000/0002/0

ــابرابري در  نـــ
هایتقابل

272/0313/0296/0090/0115/01 000/0000/0000/0187/0092/0
ــابرابري در  نـــ

هافرصت
047/0-040/0-309/0100/0302/0-038/01 492/0556/0000/0145/0000/0584/0

نابرابري در
فعالیـــــــــت 

اجتماعی

151/0107/0106/0108/0-064/0044/0108/0-
1 027/0119/0121/0115/0351/0519/0113/0
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گیري و پیشنهادهانتیجه
مرتبط با نابرابري يهاسازههدف کلی این پژوهش، تحلیل 

هاي روسـتا کشـاورز در  خانوارهـاي فقیـر   بین جنسیتی در 
ـ    راسـتا،  و در ایـن ود شهرستان سروستان اسـتان فـارس ب

پـذیري جامعهجنسیتی،هايرابطه میان متغیرهاي کلیشه
تواناییزنان،نظرازخانوادهمنابعکنترلتواناییجنسیتی،

بـه نسـبت زناننگرشمردان،نظرازخانوادهمنابعکنترل
سـهم  بـه نسـبت مرداننگرشومنابعکنترلدرزنسهم

مـورد  یجنسـیت نـابرابري بـا متغیـر   منـابع کنترلمرد در 
نتـایج تحقیـق نشـان داده اسـت کـه      بررسی قـرار گرفـت.   

ــارابطــه مثبــت و معنــیپــذیري جنســیتی جامعــه داري ب
ایـن نتیجـه نشـان    نابرابري جنسیتی زنـان داشـته اسـت.    

ي فقیــر هــاخــانوادهنــابرابري جنســیتی دردهــد کــه مــی
فرهنگـی چـون   -هاي اجتماعیاز سازهدهستان کوهنجان

و باورهـاي قـالبی تـأثیر پذیرفتـه     پذیري جنسـیتی جامعه
پــذیريجامعــهبررســی رابطــهبــا توجــه بــه نتــایج اســت.

قـدرت، درنابرابريهمچوننابرابريابعادسایرباجنسیتی
هـا  قابلیـت درنـابرابري وخانوادهمنابعکنترلدرنابرابري

يدر زمینـه کـه سـنتی هايآموزهکه نموداظهار توانمی
ر روستایی و کشاورزي در دهسـتان  فقیجوامعدرجنسیت

ــان ــودکوهنج ــثدارد،وج ــادباع ــتوایج ــابرابريتقوی ن
يخانوادهوجامعهاززنانپذیريتأثیر. استشدهجنسیتی

زنانـه هـاي نقشایفايوشوهرازاطاعتيزمینهدرخود،
کـار سـازش وبودنضعیفبودن،مطیعنگرشایجادباعث
اسـتمرار وایجـاد بـه نتیجهردواستشدههاآندربودن

) در این 1384گروسی (.استزدهدامنجنسیتینابرابري
کارهـاي  راهینتـر مهـم یکـی از  کنـد کـه   زمینه عنوان مـی 
جامعـه مـورد   هـاي جنسـیتی منفـی در    کاستن از کلیشـه 

هاي رسـمی و غیررسـمی مناسـب در    دادن آموزشبررسی 
شـود کـه   ایـن راسـتا، پیشـنهاد مـی    این زمینـه اسـت. در   

ــه ــايســطحازکاســتنمنظــورب ــالبیباوره ــاندرق وزن
هـاي  تـالش جامعـه، جنسـیتی عقایدازکمترتأثیرپذیري

بـردن بـاال وسوادمیزانافزایشجهتدرآموزش ـ محور 
تـرویج و توسـعه   مـأموران . پـذیرد صورتزنانسوادسطح

دررسـمی غیـر هايآموزشدادنضمندنتوانمیروستایی
وحقـوق اززنانهايآگاهیارتقاءبهسوادآموزي،يزمینه

و هـاي جنسـیتی  و در نتیجه کاهش کلیشـه خودموقعیت
در میان خانوارهـاي فقیـر   تأثیرپذیري از باورهاي جنسیتی 

کمک کنند.این دهستان 

نگرش مردان نسـبت بـه   هاي حاصل از بررسی رابطه یافته
داري بـا  رابطـه منفـی و معنـی   ،سهم زن در کنترل منـابع 

نابرابري جنسیتی کل نشـان داد. از طـرف دیگـر، توانـایی     
کنترل منابع خانواده از نظر مردان و زنان نیز رابطه مثبـت  

این موضوع در داري با نابرابري جنسیتی نشان داد. و معنی
درمردسـاالري ایـدئولوژي نقشي دهندهمرحله اول نشان

، جنســـیتی اســـت و از طـــرف دیگـــرنـــابرابريایجـــاد
ازشـدت بـه جنسیتینابرابريي این است کهدهندهنشان

ــان مــردانهــاينگــرش ــه کنتــرل منــابع و نســبتو زن ب
/زنانمردانپذیرد. به عبارتی دیگر، هایشان تأثیر میییتوانا

منـابع کنتـرل دانسـتن منحصـر بـا ي مورد مطالعهمنطقه
یـژه وبـه قابل خود (جنس مهايتواناییخود،برايخانواده

بـا وگرفتـه نادیـده خـانواده مدیریتوادارهبرايرانان)ز
دروگیرنـد مـی اختیـار درراخـانوار  قدرتمنابع،کنترل
در ایـن  .نماینـد مـی وينصـیب رابیشترينابرابرينتیجه

فقیـر در  هـاي زنـان و مـردان    راستا، کمک به تغییر نگرش
ازیکـی هـاي جنسـیتی   در بـاب نقـش  دهستان کوهنجان 

راهکارهاي پیشنهادي در ایـن زمینـه اسـت کـه     ینرتمهم
تواند نقش بسـیار مهمـی در بهبـود وضـعیت نـابرابري      می

داشـته باشـد.   کشـاورز فقیـر ن خانوارهايجنسیتی در میا
هاي جمعـی کشـور   رسانهانجام این رسالت نیز باید توسط 

صـورت گیـرد کـه همیشـه     غیـره  و یزیـون تلومانند رادیو، 
رومند در راستاي ایجاد تغییرات اساسـی  ابزاري نیعنوانبه

و کشـاورزي ویژه در جوامع روسـتایی هدر جوامع مختلف ب
هستند.

بررسی روابط میـان ابعـاد نـابرابري جنسـیتی بـا نـابرابري       
ابعـاد نـابرابري در   جنسیتی کـل نیـز نشـان داده بـود کـه      

هـا، نـابرابري در   نابرابري در قابلیـت هاي اجتماعی، فعالیت
نابرابري در قدرت در خـانواده داراي روابـط   ابع و کنترل من

ایـن  داري با نابرابري جنسیتی کـل هسـتند.   مثبت و معنی
افـزایش نـابرابري در   ي این است که با دهندهموضوع نشان

در درون میزان نابرابري جنسیتی کـل ،از این ابعادهرکدام
در یابـد.  افـزایش مـی  خانوارهاي فقیر منطقه مورد مطالعه

شود که براي بهبـود ابعـاد نـابرابري    ن راستا، پیشنهاد میای
به بهبود وضـعیت نـابرابري جنسـیتی    جنسیتی (که منجر

کشـاورز در منـاطق   شود) در میان خانوارهاي فقیر کل می
ي اجتماعی در میان آنان اقدام یهابر افزایش سرم،ستاییرو

و شود. این بهبود در سرمایه اجتماعی نیز از طریق تشکیل 
پذیر است ي زنان باشد امکانهایی که ویژهاندازي تشکلراه
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درگیـري تصـمیم ومشـارکت هـم هـا آنطریـق اینازتا
و هـم در راسـتاي کـاهش    نماینـد کسـب راخـود اجتماع

فـزون  هاي خود گام بردارنـد. نابرابري جنسیتی در خانواده
هايانجمنوهاکانونتواندمیتنهانههاتشکلاینبر این، 
اعتبـاري هايصندوقتواندمیبلکهشودشاملرافرهنگی

بـر درنیـز رادر منطقه مورد مطالعهروستاییزنانيویژه
.بگیرد

،در پـژوهش حاضـر  هرچنـد در نهایت باید عنوان کرد کـه 
روستایی از منظـر فقـر و   کشاورز در مناطق فقر خانوارهاي 

ما بایـد عنـوان   ا،نابرابري جنسیتی مورد بررسی قرار گرفت
هـاي خـانواده فقـر کـاهش هـاي برنامهوهافعالیتکرد که 

نـابرابري کـاهش بـه اسـت ممکـن ضرورتاًروستایی،فقیر
گونـه هربنابراین،نشودمنجرهاخانوادهدروندرجنسیتی

گونـه ایـن فقروضعیتکاهشبراياريگذسیاستوبرنامه
بـه کـه باشدحظهمالاینگرفتننظردربابایدها،خانواده
دامـن هـا، خـانواده ایندروندرجنسیتینابرابريافزایش

.نزند

منابع
). بررسی تأثیر عقاید قالبی بر نابرابري جنسیتی در خانواده (مطالعـه مـوردي: زنـان شـاغل در     1388. (، زادهمی، ع.، و روغنیان

.127ـ143صص ،4ماره ، ش3، جلد نامه علوم اجتماعیپژوهشآموزش و پرورش شهر همدان). 
). سنجش نابرابري جنسیتی در بین زنان روستایی: مطالعه مـوردي اسـتان گـیالن.    1388(م.،وردي نجات، م.، و پوريطاهرپور 

. 115ـ154صص ،2، شماره 1، جلد دانشنامه علوم اجتماعی
، دوره پژوهشنامه اقتصـادي یی استان فارس. ). بررسی وضعیت فقر در مناطق شهري و روستا1388پیرائی، خ.، و شهسوار، م. ر. (

.333ـ364صص ،3، شماره 9
مجلـه  هـاي ایـران.   ). بررسی رابطه بین توسعه اقتصادي و نابرابري جنسیتی در اسـتان 1393و کاوسی، ش. (،رزمی، س. م.، ج.

.99ـ120صص ،8، شماره 21، جلد اياقتصاد و توسعه منطقه
. 55ـ69صص ،91، شماره فصلنامه تعلیم تربیترابطه آموزش و پرورش و نابرابري جنسیتی. ). تحلیل 1386، ه. (زادهیزنجان

.سروشانتشارات:تهران. خانوادهشناسیجامعهبرايمقدمه). 1375. (بساروخانی،
، شـناختی شـهري  همطالعات جامع). فقر خانواده و زنان شهري (با تأکید بر کالنشهر تهران). 1394شکوري، ع.، و سعیدي، ع. ا. (

.73ـ110صص ،10، شماره 4جلد 
). ضرورت و اعتبارسنجی مدل ترویج کشاورزي حامی فقرا از دیدگاه کارکنان ترویج کشاورزي 1395مهر، ن.، و حیاتی، د. (کیان

. 249ـ264صص ،2، شماره 12، جلد مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایراناستان فارس. 
ررسی تأثیر باورهاي قالبی بر نابرابري جنسیتی (مورد مطالعه شـهر کرمـان و روسـتاهاي پیرامـون آن).    ). ب1384گروسی، س. (

دانشگاه شیراز. نامه دکتري، یانپا
.  25-7صص ، 2، شماره 6، جلد مطالعات زنانهاي شهرستان کرمان. ). بررسی ساختار قدرت در خانواده1387گروسی، س. (

، 32شـماره  مجله علوم انسانی و اجتمـاعی دانشـگاه شـیراز،   بندي اجتماعی در ایران. ها و قشرابرابري). ن1380زاده، ع. (لهسایی
.  24-3صص 

). عوامل اقتصادي اجتماعی مؤثر بر نگرش زنان نسـبت بـه نـابرابري هـاي جنسـیتی.      1384(، ع.گرگیوعنایت، ح.،موحد، م.، 
.113-95صص ،2، شماره 3، جلد پژوهش زنان

،2، شـماره  1، جلد مجله مطالعات زنان). بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده. 1382شاهی، ح. (، م.، و صبوري خسرومهدوي
.67-27صص 

). بررسی تأثیر عوامل اجتماعی در نابرابري جنسیتی نمادي در خانواده (نـابرابري در قـدرت   1386نبوي، س. ع.، و احمدي، ل. (
.59ـ82صص ،2، شماره 8، جلد اسی ایرانشنمجله جامعهگیري). تصمیم

مجلـه علـوم   هاي مؤثر بر معیشت پایدار روستایی از دیدگاه کشاورزان اسـتان کرمانشـاه.   ). سازه1394نوروزي، م.، و حیاتی، د. (
. 127ـ144صص ،1، شماره 11، دوره ترویج و آموزش کشاورزي ایران

: نشر کیهان.  . تهرانشناسی روستاییجامعه). 1387وثوقی، م. (
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هـا.  ). بررسی تأثیر نوع و میزان فعالیت زنان روستایی بر سطح حقـوق اقتصـادي ـ اجتمـاعی آن    1393وفایی، ا.، و ترکارانی، م. (
.119ـ148صص ،4، شماره 12، جلد مطالعات اجتماعی ـ روانشناختی زنان

Arora, R. U. (2012). Gender inequality, economic development, and globalization: A state level analysis of
India. The Journal of Developing Areas, 46(1), 147-164.

Eckes, T. (1994). Features of men, features of women: assessing stereotyping beliefs about gender subtype.
British Journal of Social Psychology, 33, 107-123.

Fukuda-Parr. (1999). What does feminization of poverty mean? It isn't just lack of income. Feminist Economics,
5(2), 99-103.

Hong, Z. R., and Lawrenz, F. (2003). An investigation of the gender stereotyped thinking of Taiwanes secondary
school boys and girls. Sex Roles, Jane, 11, 495-504.

Kassami, C. M. (2006). Gender Inequality in Uganda: The status, causes and effects. Kampala, Uganda, ministry
of Finance. Discussion Paper No. 11.

Krejcie, R.V., and Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Educ. Psychol. Meas.

30, 607–610.
Shah, B. (2007). Being young, female and laotion: ethnicity as social capital at the intersection of gender,

generation, race and age. Ethnic and Racial Studies, 30(1), 28-50.
Tarkowska, E. (2002). Intra-household gender inequality: hidden dimentions of poverty among Polish women.

Communist and Post-Communist Studies, 35, 411-432.
United Nations Development Programme (UNDP). (2006). Taking gender equality seriously: Making progress,

Meeting new challenges. United Nations Development Programme, Bureau for Development Policy,
Gender Unit.

United Nations Development Programme (UNDP). (2016). The Global gender gap report. Geneva, Switzerland:
World Economic Forum.

Wright, P. (2007). Family size and the gendered division of unpaid work: Implications for fertility decisions in
Australia. Australian Journal of Social Issues, 42(4), 513-529.



Iran Agricultural Extension and Education Journal/ Vol. 13/ No.1/ 2017

227

Analysis of Factors Influencing Gender Inequality among Poor Farmers’
Households: The Case of Rural Areas in Sarvestan County, Fars Province

D. Hayati*, M. Rezaie-Moghaddam, N. Valizadeh1

(Received: Feb, 08. 2017; Accepted: Jul, 18. 2017)
Abstract
Eradication of poverty has always been one of the most important aims of sustainable rural development.
Poverty has gender-based dimension and gender inequality is one of the most important aspects of poverty.
Gender inequality is a complex concept which includes subjective and objective facets. This concept is affected
and/or formed based on community members' believes and has a great impact on living standards of community
members. In this regard, analysis of factors influencing gender inequality among poor farmers’ households was
determined as the main purpose of the present research. The statistical population of the study consisted the poor
farmers’ households in rural areas of Sarevestan County in Fars Province (N=480). Totally, 215 households were
selected as a sample group using Krejcie and Morgan's sampling table and stratified random sampling method.
Research findings revealed that variables like gender stereotypes, gender socialization, men's perception about
ability to control the resources and, women's perception about ability to control the resources positively and
significantly correlated with gender inequality. While, men's attitude towards the share of women in resources
control revealed a negative and significant correlation with gender inequality.

Keywords: Gender Inequality, Poverty, Poor Farmers’ Households, Gender Stereotypes, Gender
Socialization.
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