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  چکیده
شناخت افراد از دنیاي اجتماعی پیرامونشـان، نقـش مهمـی در    : مقدمه

ادراك افراد از نقششان در اجتماع و انتظـاراتی کـه از   . ها داردرفتار آن
مطالعه حاضر . روداین شناخت به شمار میرود، جزء مهمی از آنان می

سـاله از زنـانگی و انتظـارات     25تـا   18به بررسی ادراك زنان جـوان  
این مطالعه از طـرح پژوهشـی    :روش. پردازداجتماعی مرتبط با آن می
چهـل و  . گیري در دسترس استفاده کرده استتوصیفی و روش نمونه

 صـورت  بـه پنج دانشجوي دختر از سه قومیت فـارس، تـرك و کـرد    
 8تـا   6هفت گروه متمرکز . داوطلبانه در این پژوهش مشارکت کردند

نفره به بحث و گفتگو درباره مفهوم زنانگی، انتظارات اجتماعی از زنان 
ـ   تحلیـل   :هـا  یافتـه . دو تجربیات شخصی خود در این زمینـه پرداختن

کنندگان ها به هشت طبقه مفهومی در ادراك مشارکتمحتواي مصاحبه
گیـري  ترین این محورهـا را جهـت  مهم. از هنجارهاي زنانگی انجامید

و نجابـت از سـوي    سـو  یکدر زمینه تحصیالت از  موفقیت خصوصاً
دراك نتایج این مطالعه نشان دادند ا :گیرينتیجه. دادنددیگر تشکیل می

زنان جوان ایرانی از هنجارهاي زنانگی اشتراکات قابل توجهی با زنان 
از طرف دیگر، هنجارهایی همچون نجابت، . ها داردجوان سایر فرهنگ

دینداري و احترام به بزرگترها از جمله موارد افتراق با نتایج مطالعـات  
  .انجام شده در جوامع غربی بود

 

زنانگی، ادراك انتظارات اجتمـاعی، زنـان   هنجارهاي  :کلیديواژگان
  .جوان

 

Abstract 
 

Aims: People’s understanding of their social world has a 
significant impact on their behavior. Their perception of 
their role in society and social expectations of them are 
important parts of this understanding. This study 
investigated young -18 to 25 year old- women’s perception 
of femininity and the social expectations related to it. 
Method: The study used descriptive design and 
availability sampling. Forty-five female students from 
Fars, Turk, and Kurd ethnicities participated voluntarily in 
this explorative study. Seven focus groups, each consisting 
of 6-8 participants discussed femininity, social 
expectations from women, and their experiences in this 
regard. Results: Content analysis of focus groups 
discussions revealed 8 themes in young women’s 
perception of feminine norms. The most important of these 
themes were success-directedness especially in education 
on one hand and chastity on the other hand. Conclusion: 
The findings revealed that there are notable similarities 
between young Iranian women’s perception of feminine 
norms with those of young women from other cultures. On 
the other hand, norms such as chastity, religiousness, and 
respect for elders are among themes that distinguish our 
findings from western studies’ results.  

Keywords: Femininity Norms, Perception of Social 
Expectations, Young Women. 
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  مقدمه
عنوان یک موجود اجتماعی، خیلـی زود  انسان، به

گیرد که چگونه مطابق هنجارهایی که نقش یاد می
و  کنند فکر، احسـاس را در جامعه مشخص میاو 

کوشد تـا  طور که هر بازیگري میهمان. عمل کند
مخاطبان از او انتظار  آنچهو  نامه فیلمبا درك بهتر 

دارند به ایفاي نقش خود بپردازد، اکثر افراد نیزمی
کوشند تا با درك انتظارات اطرافیان و جامعـه بـه   

نکته حائز . عمل کنند بهتر هاي اجتماعی خودنقش
اهمیت این است که این ادراك و قضـاوت افـراد   

شان است درباره انتظارات دیگران و نقش اجتماعی
در . گـذارد مستقیمی بـر رفتـار آنـان مـی     تأثیرکه 

ادراك زنان جوان پژوهش زیر تالش شده است تا 
اطرافیان، جامعـه و فرهنـگ امـروز     از آنچهایرانی 

  .قرار گیرد موردمطالعه د،نایرانی از آنان انتظار دار
ــا ــهم هنجارهـ ــتانداردها و جموعـ اي از اسـ

کـه رفتـار اجتمـاعی     راهنماهاي رفتـاري هسـتند  
استفاده از قدرت قانون شکل اعضاي گروه را بدون 

ـ ماهالیک، موري، کونرتی(د نکنو محدود می داده
 از آنجا). 2005، 1فمیانو، لودلو، اسالتري و اسمایلر

اي اجتمـاعی اولیـه   هـاي  سـازه که جنسیت یکی از
سـازد،  هاي افـراد را مشـخص مـی   است که نقش
تـرین راهنماهـاي   ز از مهـم نسیتی نیهنجارهاي ج

کنند زنان و مـردان  رفتاري هستند که مشخص می
در هر موقعیت اجتماعی چگونه باید فکر، احساس 

  .و عمل کنند
ــادي بــین دو ســازه      ــاط مفهــومی زی ارتب
هنجارهاي جنسـیتی و تصـورات قـالبی جنسـیتی     

                                                             
1. Mahalik, Coonerty-Femiano, Ludlow, 
Slattery & Smiler 

اي از تصـــورات قـــالبی مجموعـــه .وجــود دارد 
ناپذیر و بیش تعمـیم  انعطاف ساده انگارانه،باورهای

داده شده درباره اعضاي یک گروه هستند که به دو 
ـ سانچز(شوند بخش توصیفی و تجویزي تقسیممی

، 2گارسـیا ـ فلـورس، درچ و آپاریچیوـ  ـ لوپز، کوال
تصورات قالبی توصیفی به توصیف اعضاي ).2009

  اي از باورهــاي یــک گــروه بــر اســاس مجموعــه
هـا مـنظم   آلمـانی ،پردازند؛ بـراي مثال میاي کلیشه

در مقابل، . ها صلح دوست هستندهستند یا هندي
تصورات قالبی تجویزي نوع خاصی از احسـاس،  
تفکر و رفتار را براي اعضاي گروه تجویز کرده و 

ها نوع دیگري از احساس، تفکر و رفتار را براي آن
  .کنندمنع می

ل تـوان معـاد  تصورات قالبی تجویزي را مـی 
خوانند شناسان هنجار میهعشناختی آنچه جامروان

براي مثال، (برخی محققان تصورات قالبی . دانست
معتقدند تصورات قالبی ) 2004 ،3پرنتیس و کارانزا

جنسیتی بیش از سایر تصورات قـالبی از مـاهیتی   
اخیــر، مطالعــات در دهــه. تجــویزي برخوردارنــد

جنسیتی متعددي به بررسی محتواي تصورات قالبی 
؛ پـرنتیس و  2001، 4براي مثال رودمـن و گلیـک  (

، 5؛ گارسـیا 2004پرنتیس و کارانزا،  ؛2002کارانزا، 
ـ  ؛ سانچز2009، 6؛ مارشال، استپلز و گیبسون2008

و  )2012، 7؛ پایکوس2011فلورس، ـ لوپز و کوالر
ماهالیـک و  ( بررسی ساختار مردانگـی و زنـانگی  

                                                             
2. Sanchez-Lopez, Cuellar-Flores, Dresch & 
Aparicio-Garcia 
3. Prentice & Carranza 
4. Rudman & Glick 
5. Garcia 
6. Marshal, Staples & Gibson 
7. Pikus 
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ــاران،  ــاران، 2003همک ــک و همک  )2005؛ ماهالی
در بررسی ) 2005(ماهالیک و همکاران  .اندپرداخته

عـاملی   8زنانگی در جامعه آمریکا بـه سـاختاري   
در فرهنگ نتایج مطالعه آنان نشان داد . دست یافتند

در . 1رود مـی از زنان انتظار  جامعه اکثریت آمریکا
دامی الغـر  ان .2تگر باشند، روابط دوستانه و حمای

 توجـه  جلـب فـروتن بـوده و از    .3داشته باشـند،  
ها و استعدادهایشـان خـودداري   دیگران به توانایی

 .5کارهاي خانگی را بـه عهـده بگیرنـد،     .4کنند، 
وقت خود را صرف مراقبت و رسیدگی به کودکان 

 .7به روابط عاشقانه اهمیت زیادي دهند،  .6کنند، 
بـراي   . 8 وفـادار باشـند و نهایتـاً    از لحاظ جنسی

خود  ظاهر بهحفظ و ارتقاي زیبایی خود کوشیده و 
در تحقیقی دیگر نشان داده شد در  .رسیدگی کنند

ــده ــانی ای ــانگی شــمردهجامعــه آمریکــا، زن        آل زن
سفیدپوسـت بـوده، زیبـا باشـند،      شوند که اوالًمی

 مــثالً(داراي صــفات شخصــیتی و رفتــاري زنانــه 
بـوده و در ازدواج و زنـدگی   ...) حساس،مهربان، 

به نقل از (خانوادگی نقش سنتی زنانه داشته باشند 
  ).2007، 1کول و زاکر

اگرچه جنسـیت در تمـامی جوامـع یکـی از     
هویت و تجارب افـراد   دهنده شکلهاي اولیه سازه

اي به جامعه است اما اهمیت و نقش آن از جامعه
. کنـد نگ دیگر تغییر میدیگر و از فرهنگی به فره

عالوه بر جنسیت، زنانگی نیز مفهـومی جهـانی و   
، 2سوتلو و مسنرـ   زین، هنداگنو(نیست  بعدي تک

زنــانگی را ) 2005(ماهالیـک و همکـاران   ). 2011
ــان از   ــاري زن ــناختی و رفت ــت احساســی، ش تبعی
مجموعه هنجارهاي اجتماعی که توسط فرهنگ از 
                                                             
1. Cole & Zucker 
2. Zinn, Hondagneu-Sotelo & Messner 

    انـد و مشـخص  یافتـه نسلی به نسل دیگـر انتقـال   
از آنجا که این هنجارهاي . کنندکنند، تعریف میمی

هــاي طبقــه هــا، نژادهـا، اجتمـاعی در میــان ملـت  
ــت ــا یکــدیگر  اجتمــاعی و قومی ــف ب ــاي مختل ه

، زنانگی نیز در هر گروه اجتمـاعی بـه   اند متفاوت
از ایـن مقـدمات   . شـود شکلی متفاوت تعریف می

شـناخت زنـانگی،    توان نتیجه گرفت که بـراي می
بهترین راه مطالعه آن در بافت فرهنگی و اجتماعی 

  .مرتبط است
مربوط به محتواي تصورات قـالبی   مطالعات

ــانگی،  جنســیتی ــه  غالبــاًو ســاختار زن منحصــر ب
کشورهاي اروپاي غربـی و آمریکـایی بـوده و در    

بسـیار انـدك و    یمطالعاتچنین کشورهاي آسیایی 
مــروري خالصــه بــر در زیــر بـه  . پراکنـده اســت 

هاي مرتبط با زنانگی را در ایران تحقیقاتی که سازه
  .پردازیماند، میقرار داده مطالعه مورد

تنها زمینه مربوط به تصورات قالبی جنسیتی 
، بررسی قرارگرفتهمفصل  بررسی موردکه در ایران 

هاي جنسیتی و همبسـتگی آن بـا متغیرهـاي    نقش
اما ایـن تحقیقـات،    ؛مختلف شخصیتی بوده است

از طریق ابزارهایی صورت گرفته که  اتفاق بهقریب 
 ،بـراي مثـال  ( انـد  شـده  ساختهدر کشورهاي غربی 

اشـترایه،   ؛1389؛ علـی مـددي،   1383ونـد،  ظهـره 
استفاده از این ابزارها  ).1392مهدویان و کوالیی، 

بـراي مثـال   . اسـت  برداشتههایی را در محدودیت
ــی ــري دهکــردي، عل ــن محتشــمی واکب زاده حس

هـاي  سنجی پرسشنامه نقشدر بررسیروان) 1391(
هـاي  ترین مقیـاس جنسیتی بم که یکی از محبوب

که به این نتیجـه رسـیدند  هاي جنسیتی است نقش
هاي جامعه ایران سبب شده برخی فرهنگ و ارزش
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چه در این زنانگی و مردانگی در ایران با آنصفات 
طـور کلـی   بـه . اشدپرسشنامه آمده است متفاوت ب

که در غرب طراحـی شـده باشـند    هایی پرسشنامه
هـایی از زنـانگی کـه    توان این را ندارند که جنبـه 

ممکن است منحصر به ایران و یا جوامع غیر غربی 
  .باشد شناسایی کنند

 منحصر به فرد در یک نمونه متفاوت و نسبتاً
، ذکایی و قاراخانی تحقیق درباره زنانگی در ایران

به بررسی تجربه دختران جوان تهرانی از ) 1386(
ها در تحقیق خود به بررسـی  آن. زنانگی پرداختند

هاي دختران دبیرستانی درباره ها و برداشتنگرش
هاي جنسیتی و هاي زنانگی، نقشسه محور ارزش

نتایج . هاي جنسیتی پرداختندها به کلیشهپایبندي آن
زنانگی در دید هاي داد که ارزشمطالعه آنان نشان

اکثر دختران جوان مطابق با تصورات قالبی یا همان 
 شـوندگان  مصاحبه. اي از زنان استتصویر کلیشه

ــا ارزشآن ــفاتی  ه ــب ص ــانگی را در قال ــاي زن ه
همچون مداراجو، حافظ خانواده و فداکار توصیف 

هـاي  هاي زنان را نقشترین نقشها مهمآن.کردند
  .دانستندخانگی یعنی همسري و مادري 

اگرچـه   )1386(ذکـایی و قاراخـانی   مطالعه 
از  تهرانی درکی ارزشمند از درك دختران نوجوان

دهد، امـا از چنـد جهـت نیازمنـد     زنانگی ارائه می
در  هـا آندر درجـه اول  . مطالعات تکمیلی اسـت 

پاسـخ   سؤالاند به این مطالعه خود بیشتر کوشیده
هـاي  هـا و نقـش  دهند که ادراك دختران از ارزش

زنانگی تـا چـه حـد منطبـق بـر تصـورات قـالبی        
اما این ؛هاستو تا چه حد متفاوت با آن) هاکلیشه(

ــواي   مطالعــه هــیچ تصــویر دقیقــی از اینکــه محت
چیست  در ایران) ها کلیشه(تصورات قالبی جنسیتی 

جـوان  دختـران   هـاي و بنابراین نگرشارائه نداده 
با محورهاي برآمده از نظریاتی  مقایسهدر تهرانی را 

، انـد  گرفتـه  نشـأت که از مطالعات در جوامع دیگر 
نمونه  دوم اینکه. خواندمی اي غیرکلیشهاي یا کلیشه

این تحقیق تنها از دختـران تهرانـی تشـکیل شـده     
 مطالعه موردتر کردن دامنه جمعیت گسترده. است

گیـري از دختـران و زنـانی کـه در جـو      با نمونـه 
هـاي ایـران رشـد    سایر شهرها و قومیـت  فرهنگی

 ضرورياند، براي درك بهتر زنانگی در ایران کرده
  .است

اگرچه بیش . است چندقومیتیشوري ایران ک
گیري اشتراکات از هزارسال همزیستی سبب شکل

هـا و ارتبـاط   هاي فرهنگی بـین قومیـت  و شباهت
هویت قومیتی و ملیتی در اقوام ایرانـی   بین نزدیک

، اما نادیده )1392ماسوله،  اصغرپوریوسفی و (شده 
هاي هاي متفاوت فرهنگگرفتن تمایزها و ویژگی

جامعه ایران ) 1998( 1مکی. پذیر نیستقومی امکان
     هــاي مختلــف توصــیفرا مــوزاییکی از فرهنــگ

ـ   اي اجتمـاعی زنـانگی سـازه   ازآنجاکـه .کنـد مـی 
شناخت زنانگی در جامعـه ایرانـی    فرهنگی است،

بدون توجه به این موزاییک فرهنگی ناکامل خواهد 
نـان جـوان   کوشـد ادراك ز پژوهش فعلی می. بود

هـاي  اي کـه گـروه  ایرانی از زنـانگی را در نمونـه  
قرار  موردبررسی ،گیرد برمیقومیتی متفاوتی را در 

  .دهد
  

  روش
اسـتفاده از طـرح   ایـن مطالعـه، بـا    : طرح پژوهش

تحقیـق کیفـی ادراك    پژوهشی توصـیفی و روش 

                                                             
1. Mackey 
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 بررسـی  موردزنان جوان از هنجارهاي زنانگی را 
  .قرارداد

ــژوهش را      ــن پ ــی ای ــورد بررس ــه م جامع
کـه در رده   بهشـتی دانشجویان زن دانشگاه شـهید 

سال قرار داشتند و خود را متعلـق   25تا  18سنی 
    ردبه یکی از سـه قومیـت فـارس، تـرك و یـا کـ      

در این پژوهش از روش  .دادنددانستند تشکیل می
  .گیري در دسترس استفاده گردیدنمونه

  دانشجوي زن  چهل و پنج: فرایند پژوهش

داوطلبانـه در  صـورت  دانشگاه شهید بهشـتی بـه  
جهـت بحـث در    نفري 8ـ   6ت گروه متمرکز هف

میـانگین  (مشارکت کردنـد  مورد ادراك از زنانگی 
سه ). 41/1و انحراف استاندارد سن،  20/20سنی، 

از گـروه   از دانشـجویان فـارس، دو   گروه متمرکز
دانشجویان ترك و دو گـروه از دانشـجویان کـرد    

هاي جمعیت شناختی براي مشاهده ویژگی(بودند 
  ).مراجعه کنید 1نمونه به جدول 

  

  .هاي جمعیت شناختی نمونه به تفکیک قومیتویژگی .1جدول 
  انحراف استاندارد سن  میانگین سنی  تعداد  قومیت
  37/1  25/20  20  فارس
  54/1  75/20  13  ترك
  16/1  58/19  12  کرد

  

مطابق با فلسفه زیربنایی روش کیفـی گـروه   
با توجه به موضـوع  محورهاي کلی بحث ،متمرکز

متمرکز مشخص  هايگروه تحقیقپیش از برگزاري
هـا و  گردید، اما جریان گفتگو با توجه بـه بحـث  

  .پیشرفتکنندگان تجربیات مشارکت
و معرفی پژوهش  بعد از معارفهدر هر گروه 

ته شـد بـه   کنندگان خواسگر، از مشارکتو تسهیل
انتظـاري کـه   و دو تا سـه   بیاندیشندتجارب خود 

بنویسند،  اندها داشتهعنوان یک زن از آندیگران به
داشـتن یـک سـري    توانند شامل این انتظارات می
سـاس و  فکر یا احرفتار، تنحوه  صفات شخصیتی،

ینکـه تمـامی   پـس از ا . یا هرچیـز دیگـري باشـند   
انتظار دیگران از خودشـان   سهـ   اعضاي گروه دو

نوشتند، از گروه خواسته شد کـه دربـاره آنچـه     را
نوشته شده گفتگو کننـد، از تجـارب خـود مثـال     
بیاورند، درباره اولویت هرکدام از این انتظارات از 

ت کنند و درباره معنـایی کـه   شان صحبدید جامعه
ها داشته حرف هرکدام از این موضوعات براي آن

کلی، در هــر گــروه متمرکــز،   طــوربــه .بزننــد
درباره انتظارات جامعـه از زنـان    کنندگان مشارکت

جوان و معانی این انتظارات بـراي آنـان صـحبت    
طور متوسط یک ساعت و نـیم  هر گروه به. کردند

  .صحبت کردند
ــر   ــد از ه ــاحبه  بع ــی مص ــاحبه گروه      مص

سازي شده، بـا اصـل صـداهاي ضـبط شـده      پیاده
هـا بـا   سـپس داده . مطابقت داده و تصحیح گردید

استفاده از روش تحلیل محتوا کدگـذاري شـده و   
جدیـد ادامـه    هرگـروه این روند با . تحلیل گردید
هاي گروهی دیگـر بـه   انی که بحثپیدا کرد تا زم

نـد و پژوهشـگران   مفهومی جدیـدي نپرداخت طبقه 
  .ها غنی شده استبه این نتیجه رسیدند که داده
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  هایافته
ها نشان داد که به غیـر از  احبهتحلیل محتواي مص

هاي اجتماعی کـه تنهـا   داشتن مهارت( استثنا یک
، محورهـاي  )هاي متمرکز ترك مطرح شددر گروه
قومیـت مشـابه    هرسـه ز ا آمـده  دسـت  بـه  مفهومی

     کننـــدگانمشـــارکتاگرچـــه  .یکـــدیگر بودنـــد
در معنا کردن ایـن مفـاهیم و   هاي مختلف قومیت

   ها با یکدیگر تا حدوديبه آناولویت دادن 

  
هاي این از تحلیل محتواي مصاحبه. تفاوت داشتند

گر تم مشترك به دست آمد که بیـان  8، هفت گروه
ت جامعه از آنان از انتظارا کنندگان مشارکتادراك 

عالوه بر این قومیت ترك به یک تم مفهومی . بود
هـاي اجتمـاعی زنانـه    دیگر به نام داشتن مهـارت 

هـاي از  تم ومثـال  9براي مشاهده این . اشاره کرد
.هرکـــدام بـــه جـــدول دو مراجعـــه کنیــــد    

  

  .فراوانی ها وتظارات ادراك شده، مثالهاي انبندي تمگروه .2جدول 
  درصد فراوانی  فراوانی  مثال  ادراك شدهانتظارات 

  گیري موفقیتجهت
  درس خواندنـ 
  تالشگر بودنـ 
  با انگیزه بودنـ 
  تالش براي تحصیل و شغلـ 

46  6/35%  

  نجابت
  متین بودن ـ
  سنگین بودن ـ

  محرم و نامحرم را شناختنـ 
  بلند نخندیدنـ 

30  2/23%  

  دینداري
  دیندار بودنـ 
  اخالقی بودنـ 
  به حالل و حرامتوجه ـ 

16  3/12%  

  کدبانوگري
  آشپزيـ 
  خیاطیـ 
  داري خانهـ 

10  7/7%  

  ظاهر بهزیبایی و رسیدگی 
  زیبا بودنـ 
  بودن پوش شیکـ 
  خود رسیدن ظاهر بهـ 

8  1/6%  

  بودن مؤدبـ   تر بزرگادب و احترام به 
  %1/6  8  احترام به بزرگترهاـ 

  صفات زنانه
  مهربان بودنـ 
  پررو نبودن ـ

  مطیع بودنـ 
5  8/3%  

اهمیت دادن به وجهه و آبروي 
  خانواده

  کردن خانواده سربلندـ 
  %8/3  5  شرمسار نکردن خانوادهـ 

  هاي اجتماعیداشتن مهارت
  خوش اخالق و اجتماعی بودنـ 
بلد بودن اینکه در هر موقعیت اجتماعی چطور برخورد ـ 

  کنند
2  6/1%  
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هـایی از  در ادامه ابتدا با استفاده از نقل قـول 
کننــدگان در ایــن پــژوهش بــه توضــیح مشـارکت 

    پــردازیم و ســپستــر ایــن انتظــارات مــیمفصــل
هـاي قـومیتی مختلـف    هایی را که در گروهتفاوت

  .دهیموجود داشت مورد بررسی قرار می
ــف ــت) ال ــري جه ــت گی ــت  :موفقی اکثری

%) 64، نفـر  29(پـژوهش  کننـدگان ایـن   مشارکت
تالش براي موفقیت تحصیلی را از جمله انتظارات 

عالوه بر ایـن،  . ان و جامعه از خود دانستنداطرافی
پس تالش براي دستیابی به جایگاه شغلی مناسب 

هـایی همچـون   از اتمام تحصیل و داشتن ویژگـی 
نیز  اند موفقیتپشتکار و انگیزه که الزمه دستیابی به 

عنوان انتظاري که از زنان روهی بههاي گدر بحث
  .رود مطرح شدجوان می

کنندگان به این نکتـه  اما تعدادي از مشارکت
رود بتوانند موفقیت کردند که از آنان انتظار میاشاره

هاي اصلی زنانـه  تحصیلی و شغلی را با مسئولیت
وفق دهند و شغل  یعنی همسر و مادر خوب بودن

خوب براي آنان شغلی اسـت کـه ایـن امکـان را     
اشـاره   شوندگان مصاحبهیکی از  مثالً. فراهم آورد

ها بهترین شغل بـراي زنـان را   کرد که در شهر آن
  .دانندمعلمی می

دوســتم گفــت کــه « ):ســاله، فــارس 19(ن 
ــراي زن[ ــرین شــغل ب ــه،] هــابهت ــري و معلمی         دبی

ها معلمـی  براي خانم اینو بگم که واقعاً خواستممی
مـن   اآلنمثال ً. دکتري خیلی ارزشش باالتره تا مثالً

وقتی براي [بهبهانیم، بعد داخل بهبهان  خودم اصالتاً
گن پرسن که شاغله؟ میمی] روندخواستگاري می

خب . گن نهپرسن دبیره؟ بعد میبعد می. بله شاغله
آزاده،  م تابستون مثالًبراي اینکه دبیر تما. خداحافظ

س، شـغلش سـنگین   بعد وقتش در اختیار خانواده
  بـراي شـاغل بـودن   [یعنی باز از این جهتم ؛نیست

یه محدودیتی وجود داره که شغل پردردسر ] هازن
خواستم بگم جامعه قبول کرده می کالً. نداشته باشن

گـه تــو  ولـی مـی   خانومـا وارد جامعـه بشــن،  کـه  
جامعه بشی که یک مادر عالی درصورتی باید وارد 

باشی، یک همسر نمونه باشـی و خـب حـاال سـر     
نمیشه که  .ت هم باید بجنگی که حقوقتو بگیريکار

    ام، مـن ظـرف شسـتم، مـن    سرکارت بگی خسـته 
ـ  . داري کردمخونه راي سرکارتم باید عالی باشـی، ب

  .»پسندنهمین دبیري روخیلی می
طـور  کننـدگان ایـن  برخی دیگر از مشـارکت 

توانـد  میجهت  از دو ند که موفقیت تحصیلیگفت
شـرایط اقتصـادي امـروزه     طرف یکم باشد، از مه

کند که زنان نیز در برداشتن بار اقتصادي ایجاب می
هـا  و داشـتن تحصـیل بـه آن    خانواده سهیم باشند

کند که مشاغل بهتر و پردرآمدتري داشته کمک می
در خدمت تواند و از طرف دیگر تحصیل می باشند

مـادر بـودن    هاي زنانه خصوصاًارتقاي سایر نقش
  .قرار گیرد
در شش گروه از هفـت گـروه    :نجابت) ب
پس از بحث و گفتگو با  شوندگان مصاحبهمتمرکز، 

یکدیگر به این نتیجه رسیدند که از نظر جامعـه و  
ها نجابت و متانت اولویت اصلی را در فرهنگ آن

البته تعـدادي از  . بین انتظارات جامعه از زنان دارد
کید کردند که اگرچه نجابت در أکنندگان تمشارکت

گیرد، اما نجابت و تحصیل بایـد  مقام اول قرار می
در کنار یکـدیگر قـرار بگیرنـد تـا انسـان فـردي       

  .بیاید حساب بهاش ارزشمند در جامعه
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ــدر و مــادرم همیشــه«): ســاله، کــرد 20(الــف          پ
دنیـا   هرجـی خواهی بکنـی،  می هرکاريگفتند می

خــواهی بــروي، کــاري انجــام بــدهی، درس مــی
بخوانی، تنها چیزي که یادت نرود اینه که خودت 

اون چیزي کـه بـراي دختـر مهمـه     . رو حفظ کن
  .»حجب و حیایش است که باید همیشه نگه دارد

این پژوهش، جوهره  شوندگان مصاحبهاز نظر 
اصلی آنچه جامعه تحت عنوان نجابت و متانت از 

خواهد، حفظ حریم در ارتباط بـا مـردان   زنان می
هاي مختلف و در نقاط اگرچه در میان گروه. است

مختلف ایران ممکن است رفتارهاي متفاوتی تحت 
عنوان متانت یا عدم متانت قرار گیرد، امـا محـور   

  .ان حفظ حریم بین دو جنس استاصلی هم
زیاد  یعنینجیب بودن «): ساله، فارس 20(م 
وقتـی  . دمخور نشدن ]منظور مردان است[ با کسی

اون حریم را رعایت  بیرونی زیاد لبخند نزنی، مثالً
پوششـی کـه   . زیاد دور و برت را نگاه نکنی. کنی

ولی بیشترین چیزي . کنی تر نزدیکداره به خودت 
هـاي  زیاد بـا آدم ] یعنی نجابت[که خودم فهمیدم 

جنس مخالف تماس نداشـته   اطرافت و مخصوصاً
  .»زیاد صحبت کنی] با مردها[باشی، نخواهی 

مفاهیم نجابت و  شوندگان مصاحبهبسیاري از 
حجاب را در کنار یکدیگر آورده و معتقد بودند در 
جامعه آنان حفظ حجاب نشانه رفتاري نجابت بـه  

اگرچه برخی دیگر معتقد بودند کـه  . آیدشمار می
و  داده رخدر این زمینه هاي اخیر تغییراتی در سال

گیرتـر شـده   حدي نسبت به حجاب سهلجامعه تا
  .است

توي یزد ما  مخصوصاً«): ساله، فارس 21(ز 
هــا یعنــی همــون چــادر،  هنـوز حجــاب برتــر زن 

رفته  شه گفت رفتهحاال می. العاده اهمیت داره فوق
ـ نفهمیداره حساسیتش کم می . شه همچین بفهمی 

خیلی مالك بزرگیه واسه ] نبودنش[ولی هنوز هم 
که یـک جـور شخصـیت دختـر را ببـره زیـر        این
  .»بین ذره

 طـوري  اآلنجدیـداًاین «): ساله، فـارس  23(ز 
. شده که نجابت تو فرهنگ تعـریفش تغییـر کـرده   

بود، ] تعریف نجابت[بودن یک زمانی آره  باحجاب
از هر خانواده یا عروس یا دختر  اآلن. نه اآلنولی 
. کنیم، نداردآن پوششی که ما تعریف می خرده یک

هم موهـاش بیـرون    خرده یک. حداقل چادر ندارد
خب . آرایش غلیظی هم ندارد مثالًاست، البته حاال 

هـا راه پیـدا   اي به خانوادهاز یک روزنه کم کماین 
  .»ایمحاال این چیزیه که ما تغییر داده. کرد

رفتار اخالقـی  ایمان و داشتن  :داريدین) ج
شـوندگان ایـن   بـود کـه مصـاحبه   مواردي از دیگر

  .رودمیانتظار ها آنپژوهش باور داشتند از 
کنم اگـه   من احساس می«): ساله 20کرد، (ه 

بـا ایمـان بـودن    ] اولویـت [ام را بگم  نظر خانواده
  .»کید دارند رویشأت] خانواده[بیشتره، 
تـرین خصوصـیت   مهم« ):ساله19فارس، (ن 

کسی است که ] آدم با اخالق[این . انسان اخالقیاته
  .»همه دوست دارن

هایی همچـون  داشتن مهارت:کدبانوگري) د
داري، آشپزي و خیاطی از سایر مواردي بـود  خانه

  .ها مطرح گردیدکه در مصاحبه
ها از زن[کدبانو بودن « ):ساله 22فارس، (ط 

خونه تمیزي داشته باشه، خونه رو ]. رودانتظار می
هاشو خـوب خریـده   خوب چیده باشه، لباس بچه

91 



  
 ادراك زنان جوان ایرانی از هنجارهاي زنانگیبررسی  :همکارانفاطمه حمزوي عابدي و 

  

 

خیاطی هم بعدم آشپزي، . تیپ باشنباشه و خوش
  .»هست، اما بیشتر آشپزي

برخـی از  :و زیبـایی  ظـاهر  بهرسیدگی ) ح
شوندگان به این نکتـه اشـاره کردنـد کـه     مصاحبه

آن  براساسزیبایی یکی از معیارهایی است که زنان 
به همین دلیل از زنان . گیرندمورد قضاوت قرار می

رود که براي داشتن ظاهري زیبا تـالش  انتظار می
  .کنند

مـن زیبـایی   ] بـه نظـر  [«): ساله 20کرد، (ف 
گن فالن دختر خیلـی  تو خونواده می]. مهم است[

گـن  نمـی  مـثالً . زیبا بود، سریع ازدواج کرد و اینا
هام عمهمثالً. گن چقدر زیبا بودتحصیلکرده بود، می

کنن این شخصیتش بینن نگاه نمیوقتی دختري می
  .»]چه جوریه[نگاهش به زندگی  چه جوره، مثالً

گم تو جامعه ما هرکـی  من می«): ساله 19کرد، ( ر
تر باشـه، تحصـیالتش   تر باشه، خوشگلشیکپوش

گیرن، بیشـتر سـالم   باالتر باشه بیشتر تحویلش می
  .»کنندعلیک می

کید أکنندگان بر این نکته تاما برخی مصاحبه
و تالش بـراي زیبـایی    ظاهر بهکردند که رسیدگی 

به عبارت دیگه . ید در کنار نجابت و متانت باشدبا
از نظر جامعه آنان تالش براي زیبایی اگر به قیمت 

  .شودزیرپاگذاشتن اصول نجابت باشد پذیرفته نمی
به نظر من شـیکپوش  «): ساله 19فارس، (پ 

کسی . پذیرنیکل جامعه اونو م اًبودن مقبوله، تقریب
] امـا [نرسه خوشش نمیاد،  به خودشاز آدمی که 

خیلی زننده  کسی از یه فردي که جلف باشه و مثالً
  .»لباس بپوشه، اونم خوشش نمیاد

ادب و احترام :ادب و احترام به بزرگترها) ن
گذاشتن به بزرگترها از جمله سایر مسائلی بود که 

اگرچه اصل داشتن ادب و . ها مطرح شددر بحث
هـا مـورد توافـق    ی قومیتاحترام گذاشتن در تمام

بود، نحوه نشان دادن این ادب و احترام تا حدودي 
  .هاي مختلف قومیتی متفاوت بوددر گروه

جلســـه گـــروه متمرکـــز بـــراي مثـــال در 
کــرد دربــاره بوســیدن دســت  شــوندگان مصــاحبه
اي از احترام بحث گردید، عنوان نشانهبه بزرگترها

   احتـرام گذاشـتن    لی که در قومیـت فـارس  در حا
  .تر حفظ ادب بودکلی صورتبه

ما هنوزم همین جـوریم،  «: )ساله 20کرد، (د 
بابـابزرگم کـه فـوت     و مامان بزرگ اآلنمن  مثالً

کردن دست عمو و خاله و عمه و داییو از اول تـا  
آخر باید ببوسیم، حتی اگـه هـرروز همدیگـه رو    

  .»ببینیم
ــه) و از جملــه ســایر :داشــتن صــفات زنان

باور داشتند از آنان  شوندگان مصاحبهانتظاراتی که 
رود، داشتن برخی صفات شخصیتی بود که در می

مهربانی، احساسـاتی  . شوندجامعه زنانه شمرده می
سربه زیري و مطیع بودن نداشتن جسارت، بودن، 

از جمله این صفات شخصیتی بودند که مورد بحث 
  .قرار گرفتند

به نظر من تو جامعه ما « ):ساله 21فارس، (ل 
 گن خوب که مثالًخانوما، دخترا، وقتی بهشون می

حرف گوش کـن باشـن، زیـاد نخـوان حقشـونو      
بگیرن، زیاد دنبال حق و حقوقشون نباشن همـش  

از مـا انتظـار    بیشتر تو جامعه ما مردم. بگن چشم
  .»دارن که اینطوري باشیم

 :خانوادهاهمیت دادن به وجهه و آبروي ) ه
تالش براي حفظ وجهه خانواده در اجتماع، 
باالبردن آن و خودداري از انجام هرگونه کاري که 
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اي به آبروي خانواده وارد امکان داشته باشد خدشه
کنندگان باور کند، دیگر انتظاري بود که مشارکت

 شوندگان مصاحبهبرخی از . رودداشتند از آنان می
به این نکته اشاره کردند که در بعضی موارد عمل 

ها در حقیقت کردن به سایر انتظارات جامعه از آن
تر دقیق عبارت به .براي پیروي از این انتظار است

 انگیزه نوعی بهحفظ و ارتقاي وجهه خانواده، 
 اجتماعیآنان براي عمل به سایر هنجارهاي  دهنده
  .است

و مادرم همیشه از  پدر[« ):ساله 19فارس، (م 
تالش کنم با درس خوندنم به یه  ]من انتظار داشتند

  .»جایی برسم و باعث سرافرازیشون بشم
 عنوان بهپدر و مادر من « ):ساله 19فارس، (ز 

یه شخصی کـه در جامعـه هسـتم از مـن همیشـه      
خواستن حجاب که گفته پیامبران و ائمه است رو 

خودم باعث حجابی با بی وقت هیچرعایت کنم و 
  .»شرمندگی خانواده نشم

داشـتن   :هـاي اجتمـاعی  داشتن مهارت )ي
مـورد   اي بود که فقـط اجتماعی تنها حوزهمهارت 

یک قومیت، یعنی قومیـت   شوندگان مصاحبهکید أت
بـاور   شـوندگان  مصـاحبه ایـن  . ترك، قرار گرفـت 

داشتند توانایی برگزاري و چرخانـدن اجتماعـات   
فامیلی و دوستانه، داشتن مهارت برخورد متناسب 

ــروه ــع در گ ــا و جم ــه ه ــف از جمل ــاي مختل       ه
  .هاي اصلی است که زنان باید دارا باشندمهارت

همین قضیه که توي «): ساله 22ترك، (ز 
دختره خوشرو است با  مهمونی، توي عروسی، مثالً

... گیمهمه بگو و بخند است و با همه مودبه، مامی
دونه با هر کی می اجتماعیه یعنی یک حالتیه که اگه

با بزرگ، . با بچه، بچه. چه جور باید رفتار کنه

تونه دو تا غریبه هم اومد مجلس رو می. بزرگ
   این براي یک دختر مزیت محسوب. بگردونه

آرامش بتونه یک مجلس رو با صلح و ] که[شه می
  .»بگردونه
ــباهت) ه ــاوتش ــا و تف ــومیتیه ــاي ق  :ه
هاي که در ابتداي نتایج گفته شد، شباهت طور همان

هـاي  هاي زنان جـوان قومیـت  بسیاري بین دیدگاه
گیـري  جهت. مختلف درباره زنانگی وجود داشت

تالش براي داشتن تحصیالت  خصوصاًـ موفقیت  
هفـت گـروه    هایی بود که در هراز شاخصه ـ  باال

هاي اولویت کید و توجه قرار گرفته و جزوأمورد ت
عـالوه بـر   . برتر اطرافیان و جامعه برشمرده شدند

هاي مفهومی، به اسـتثناي اجتمـاعی   این تمامی تم
  .ها مورد اشاره قرار گرفتندبودن، در همه گروه

هـاي  اولین تفاوت مشاهده شـده بـین گـروه   
ماعی زنانه در هاي اجتقومیتی، مطرح شدن مهارت

عـالوه بـر   . هاي متعلق به قومیت ترك استگروه
بـه دو  هـاي متعلـق   این، کدبانوگري نیز در گـروه 

قومیت ترك و کرد بیش از قومیـت فـارس مـورد    
نکتـه دیگـر   . کید و اولویت گذاري قرار گرفـت أت

اینکه تفسیر تم مفهـومی احتـرام بـه بزرگترهـا در     
. برخوردار بودتر گروه قومیتی کرد از شکلی سنتی

هـا احتـرام بـه بزرگترهـا از     اگرچه در همه گـروه 
هنجارهاي مهم جامعه برشمرده شدند اما در گروه 

هاي رفتاري سنتی بیشتري کردها این احترام جلوه
له ئفارس، مس هاي ترك و خصوصاًروهدر گ. داشت

صـورت انتزاعـی و معنـایی مـورد     احترام بیشتر به
عه رفتارهاي از پیش گرفت تا مجموبحث قرار می

  .تعیین شده و خاص
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  بحثو  گیري نتیجه
هاي این پژوهش اکتشافی مشـخص سـاخت   یافته

ه از خـود را  که زنان جوان ایرانی انتظارات جامعـ 
ــم مشــترك  ــد؛ ادراك مــی در قالــب هشــت ت کنن

به سمت موفقیت، نجابت، دینـداري،   گیري جهت
ــیدگی    ــایی و رس ــراي زیب ــالش ب ــدبانوگري، ت ک

رگترهــا، داشــتن صــفات ، احتــرام بــه بزظــاهر بــه
. اهمیت دادن بـه وجهـه خـانواده   شخصیتی زنانه، 

هاي متعلق به قومیت ترك به یـک تـم   گروهنهایتاً
هاي اجتمـاعی  داشتن مهارتمفهومی دیگر، یعنی 

برخی از این هنجارهاي ادراك . نیز پرداختند زنانه
انـد  شده با آنچه محققین در جوامـع غربـی یافتـه   

ادراك زنـان جـوان مـا از    براي مثـال  . اند مشترك
ش بـراي زیبـایی و   هنجارهاي کدبانوگري و تـال 

هـاي گردانـدن   داشتن مهارت، با ظاهر بهرسیدگی 
گـذاري در ظـاهر کـه ماهالیـک و     خانه و سرمایه

ــهدر ) 2005(همکــاران  هــاي خــود گــزارش یافت
تالش براي زیبایی و رسیدگی . مشابه است کردند

در ) 2013( 1هـاي چـان و انجـی   با یافتـه  ،اهرظ به
 .همخوانی داردنوجوانان چینی ساکن کانادا بررسی 

 شوندگان مصاحبهاي نیز که مورد اشاره صفات زنانه
اي از آنچه در پرسشنامه زیرمجموعه ،ما قرار گرفت

ــمنقــش ــه  2هــاي جنســیتی ب      در ذیــل نقــش زنان
  .بودند )1981، 3بم(شود گیري میاندازه

هـاي  هاي پژوهش ما با سـایر پـژوهش  یافته
. دارد خـوانی  هـم مربوط به زنانگی در ایـران نیـز   

ها همخوان بـا نتـایج تحقیـق    براي مثال، این یافته
است کـه زنـان هـر دو نقـش     ) 1387(جاه رفعت

                                                             
1. Chan & Ng 
2. Bem Sex Role Inventory (BSRI) 
3. Bem 

اي را بـراي خـود حـائز اهمیـت     خانگی و حرفـه 
برخـی از  هاي ما با همچنین یافته. دانندفراوان می

ــاییارزش ــایی و قاراخــانی   ه ــه ذک ــه در مطالع ک
مطرح گردیده بود همچون کدبانو بـودن،  ) 1386(

متانت و برخی از صفات زنانه همچون عـاطفی و  
  .احساسی بودن، اشتراکاتی دارد

ایـن، تعـدادي دیگـر از هنجارهـاي      باوجود
ــه در    ــد ک ــزي بودن ــر از آن چی ــده فرات ادراك ش

در جوامع غربـی   مطالعات دیگر زنانگی خصوصاً
براي درك بهتـر ایـن    .گرفته بود مورد اشاره قرار

اي بـه فرهنـگ امـروز    ها بهتر است اشـاره تفاوت
پـردازان و  تعـدادي از نظریـه  . جامعه ایران داشت
ـ   ه مطالعـه و بررسـی فرهنـگ    پژوهشگرانی کـه ب

کـه فرهنـگ    انـد  گرفتـه  نتیجـه انـد  ایرانی پرداخته
هـاي  امروزي ایران ترکیبـی مـوزاییکی از فرهنـگ   

ــاً ــف، خصوص ــه،   مختل ــنتی خاورمیان ــگ س فرهن
فرهنـگ اسـالمی و فرهنــگ مـدرن غربـی اســت     

  ).1387جاه، ؛ رفعت2002، 4؛ الحاج2001پایدار، (
فرهنـــگ ســـنتی ) 2005( 5از نظـــر گـــرگ

   گرایــیاز هــر دو جهــت هــاییلفــهؤخاورمیانــه م
 دو ارزش گرایی و فردگرایی را حول محـور جمع

مفهوم . بخشیده است سازمان6اساسیآبرو و تواضع
کید بر اهمیت دیدگاه جمع نسبت به فرد أآبرو با ت

گرایی اسـت و  هاي جمعلفهؤداراي م طرف یکاز 
هـاي فـرد بـراي    شاز طرف دیگر با ترغیـب تـال  

 افتخار بهخود در میان گروه و دستیابی  باالکشیدن
. گـذارد مـی  هایی از فردگرایی را به نمـایش لفهؤم

تواضع یا حیا از سوي دیگر اشاره دارد بـه نحـوه   

                                                             
4. El-Hage 
5. Gregg 
6. Honor and Modesty 
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 مراتــب  سلســلهکــه در  باکســانیبرخــورد افــراد 
در ساختار . اجتماعی از جایگاه باالتري برخودارند

دو نمونه از  وجنسیتانه سن سنتی جوامع خاورمی
 اجتماعی هسـتند  مراتب سلسلهکننده عوامل تعیین

و احترام و تواضع در برابر افرادي که در جایگـاه  
هاي اساسی این فرهنـگ  باالتر قرار دارند ازستون

  ).2005گرگ، (رود به شمار می
ــد     ــه داده ش ــیحاتی ک ــه توض ــه ب ــا توج  ب

هنجارهاي احترام به بزرگترها و تالش براي حفظ 
نمایانگر بخشی از  وجهه خانوادهآبرو و و ارتقاي 

هـاي  فرهنگ ایرانی اسـت کـه برگرفتـه از ارزش   
الحـاج،  ( حاکم در فرهنگ سنتی خاورمیانه هستند

نتیجـه   گونـه  ایـن کلی شـاید بتـوان   طورهب. )2002
 هـاي هنجاردینـداري برگرفتـه از ارزش   گرفت که

اسالمی، هنجارهاي احترام به بزرگترهـا و تـالش   
براي حفظ و ارتقاي آبروي خـانواده برخاسـته از   

از  برگفتهفرهنگ سنتی خاورمیانه و هنجار نجابت 
هردو بخـش فرهنـگ اسـالمی و فرهنـگ سـنتی      

  .خاورمیانه در ایران امروزي باشند
هاي این پژوهش باید به ایـن  در تفسیر یافته

مـا   شـوندگان  مصـاحبه محدودیت توجه کرد کـه  

بنـام  هـاي  دانشـگاه  یکـی از  همگی از دانشجویان
تـوان انتظـار داشـت کـه     مـی . یران بودنـد دولتی ا
هـاي  گیري موفقیت در اطرافیـان و خـانواده  جهت

این گروه از زنـان جـوان قابـل تعمـیم بـه سـایر       
شـد روزافـزون میـزان    اما ر ؛جمعیت ایرانی نباشد

هـاي اخیـر و مشـارکت    دانشجویان دختر در دهه
دختـــران جـــوان از تمـــامی نـــواحی ایـــران در 

ــیالت  ــی دانشــگاهی و تحص بهرامــی و (تکمیل
حاکی از این اسـت کـه    احتماالً) 1392اعتمادي، 

 توجه قابلت براي زنان هنجاري گیري موفقیجهت
  .جامعه ایرانی استبراي اکثریت 

هاي ایـن پـژوهش نگـاهی    یافته کلی،طوربه
تر به محتواي زنانگی در جامعه امروز ایـران  دقیق

تر از ادراك زنـان  مفصلتر و عمیقنموده و درکی 
هـا انتظـار دارد فـراهم    جوان از آنچه جامعه از آن

مطالعــات بیشــتري جهــت بررســی . آورده اســت
هاي زنان، مقایسه هنجارهاي ادراکی در سایر گروه

هـاي مختلـف زنـان ایرانـی     ا در نسلاین هنجاره
وارزیابی پیامـدهاي ایـن هنجارهـاي ادراکـی بـر      
هویــت زنــان، ســالمت روانــی آنــان، فراینــدهاي 

  .است موردنیازگیري آنان تصمیم
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