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تبیین ارزش ها و کنش های زنان ساکن در سه منطقه  تهران

و زنان ارزشهای بین تفاوتهایی بروز شاهد اخیر سالهای در مقد    مه:
كنشهایآنانهستیم.برخیاززنانكنشهاییمطابقارزشهایخوددارندو
برخیدیگركنشهاییكامالمتفاوتباارزشهایخودبروزمیدهند.ارزشهای
زنانتحتتأثیرعواملمختلفیقرارداردكهدراینمقالهبااستفادهازنظریه
فشاررابرتمرتونبهمقایسهاینكنشهادرسهمنطقهشهرتهرانپرداخته

شدهاست.

پرسشنامه ابزار و پیمایش روش با و بوده كمی تحقیق این روش:
محققساختهانجامشدهاست.جامعهآماریشاملزنانساكندرسهمنطقه
تهراندرشمال،مركزوجنوبشهربود.نمونهآماریشاملتعداد390نفر

بودكهازهرمنطقه130نفربهصورتتصادفیسادهانتخابشد.

یافته ها:عواملترسونگرانی،تبعیضجنسیتی،عدمپذیرشاجتماعی،
ارزشهایاخالقی افول و اعتقاداتمذهبی بهخانوادهوضعف دلبستگی
انواع شكلگیری موجب درمجموع عوامل این مؤثرند. زنان كنش بر
چهارگانهكنشهایزنان،یعنیكنشهایهمنوایانه،كنشهاینوآورانه،كنشهای
رابطه داد نشان آزمونها نتایج است. آنومیكشده كنشهای و شكلگرایانه

معناداریبینمتغیرهایارزشیباانواعكنشهایزنانوجوددارد.

بحث:نتایجحاصلازآزمونفرضیههایتحقیقنشانمیدهدبینارزشها
وكنشهایزناندرمناطقسهگانهتهراندربرخیمواردشاهدتشابههاودر
مواردیشاهدتفاوتهاییهستیم.درواقعكنشهایزنانتحتتأثیرارزشهای
آنانمیتواندبهصورتیكیازایناشكالچهارگانهبروزپیداكند.درمنطقه
مرفهتهراناغلبكنشهاحالتیشكلگرایانهوآنومیكداشتدرحالیكهدر
منطقهمیانیتهرانكنشهاماهیتینوآورانهوشكلگرایانهداشتودرمنطقه
مناطق تمام در داشت. نوآورانه و همنوایانه ماهیتی كنشها تهران، جنوب
كنشهایچهارگانهباتفاوتهاییدیدهمیشودواینموضوعنشاندهندهتحول

درارزشهایزناناست.
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Sociological Explanation of Women’s Values and Actions 
in Three Districts of Tehran

Introduction: In recent years, we have seen differences 
between women’s values   and their actions. Some wom-
en have actions according to their values   and others 
express actions completely different from their values. 
Women’s values   are influenced by various factors that 
are mentioned in this article, and Robert Merton’s theo-
ry of pressure has been used to identify women’s actions 
and in general, and women’s actions in three districts of 
Tehran were compared. 
Method: This research is quantitative, it and has been 
done with a survey technique and a researcher-made ques-
tionnaire. The statistical population includes women liv-
ing in three areas of Tehran in the north, center and south 
of the city. The statistical sample includes 390 people out 
of which 130 people were selected by random sampling. 
Findings: Factors of fear and anxiety, gender discrimina-
tion, social rejection, attachment to the family and the 
weakness of religious beliefs and the decline of moral 
values   affect the actions of women. Besides, these fac-
tors have led to the formation of four types of women’s 
actions: concordant actions, innovative actions, forma-
tive actions, and anomic actions. The results showed that 
there is a significant relationship between value variables 
and types of women’s actions. 
Discussion: The results of the test of research hypotheses 
show that in some cases there are similarities and differ-
ences between the values and actions of women in the 
three districts of Tehran. In fact, the actions of women 
under the influence of their values can manifest as one 
of these four forms. In the affluent region of Tehran, 
most of the actions were morphological and anomic, 
while in the central region of Tehran, the actions were 
innovative and formative in nature, and in the southern 
region of Tehran, the actions were consonantal and in-
novative in nature. Some differences were found in the 
four actions in all areas, and this reflects a change in 
women’s values. 
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Extended abstract

Introduction: In recent years, we have seen differences between women’s values   and 
their actions. Some women have actions according to their values   and others express 
actions completely different from their values. Women’s values   are influenced by vari-
ous factors that are mentioned in this article, and Robert Merton’s theory of pressure 
has been used to identify women’s actions and in general, women’s actions in three 
districts of Tehran have been compared. The role of women in the society shows the 
dynamism and vitality of any society. Women have participated in many activities in 
various fields and in the collective movements of Iranian society. Throughout history, 
women’s actions have taken various forms, and women have sought to influence the 
general social strata of society. They first had actions in the field of daily life and then 
entered into collective actions in all fields. Women are always eager to participate and 
play a role in various social, political, and security spheres and have an extraordinary 
desire and readiness to attend. They are effective and deal with various crises. The 
role of women in society and their presence is very important, and women in a soci-
ety can engage in social, economic, and cultural activities alongside men. Given that 
women have many responsibilities, including housekeeping and childcare, etc., they 
should not be deprived of social responsibilities because by maintaining their family 
responsibilities, they can also have effective social responsibilities in society. Women 
are allowed to have a patriarchal view of life, existence, and history. Unfortunately, 
the dominance of the patriarchal attitude towards existence, life, and society has led to 
oppression even in the name of women’s freedom. This attitude has traditionally ex-
isted throughout history and the criterion of virtue is being a man. Today, our women 
are getting more and more educated and reach a higher social understanding, and we 
are witnessing a variety of actions by them in society. They are active in all fields of 
science, management and culture and want to compete with men in creating works 
and abilities. With the advent of modernity, many fields, including the family, have 
been challenged and many of its norms and values. It has lost its credibility and is out 
of the traditional state. Sociologists believe that women today are more caught up in 
some of the wrong traditions of the past than ever before, such as injustice, oppression, 
and gender discrimination. And their actions have caused serious social harm. For ex-
ample, women as activists, regardless of what major changes they take about the hijab 
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or their motivation and intention to observe the hijab in today’s society has received 
more attention than ever before. On the other hand, the motivation and intention of 
the activists in the matter of hijab is a function of cultural consumption. Therefore, 
understanding the meaning of women’s actions is very important. Action, in Weber’s 
view, is all human behavior in which the actor attributes a particular mental meaning 
to his behavior. Action in this sense may be obvious or merely internal and mental, it 
may involve positive intervention in a situation or intentional refusal of such interven-
tion or passive acceptance of the situation. Max Weber means action, meaningful and 
purposeful behavior.

The criterion lies: first, individuals in action must consider the behavior of others 
and their presence or presence. Second, the action must have a symbolic value for 
others, and the action of others must have a symbolic value for the individual to 
understand each other. The action is understandable, and we must refer to the ac-
tor in order to understand them. According to Weber, individuals are the agents of 
social actions. If a behavior is directed at others, it is called a social action that may 
be active or inactive. A social action can be focused on past or present behavior. In 
this regard, evidence of structural damage in the Iranian family in recent years has 
been presented. Changing the role and action and position of women and reduc-
ing marriage and increasing divorce are among these injuries, thus representing the 
process of formation of injuries and changes. The value of women and their actions 
in the process of modernization is very important. Sociologists use value as a social 
concept and believe that values   are ingrained beliefs that determine the direction of 
action of social actors more in the form of norms. Values   play an essential role in 
explaining, controlling, supervising, and advancing. The nose has actions. There-
fore, this element has a great role in social change and change, so that classical and 
modern thinkers have always dealt with values   sometimes as the forerunner of social 
change or as a result of social change. The results of many studies on values   and its 
relationship with social development show that with the change in the economic and 
social structures of society, values    change too.

Method: This research is quantitative and has been done with a survey technique 
and a researcher-made questionnaire. The statistical population includes women 
living in three areas of Tehran: in the north, center and south of the city. The statis-
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tical sample includes 390 people from which 130 people were selected by simple 
random sampling. If we consider the three districts of Tehran with their entire 
population, according to the Cochran’s formula, our statistical sample includes 
about 384 people, which we consider 390 people for ease of division. Our goal is 
to compare the actions of women in these three areas. In this study, by drawing 
two horizontal lines on the city of Tehran, we divided it into three parts. The first 
hypothetical line horizontally includes Damavand, Enghelab and Azadi streets, 
and at the top level of this hypothetical line is Tehran’s District three. The second 
hypothetical line horizontally includes Besat Highway and the Fatah Highway 
and their extension, at the bottom of which is Tehran’s 19th district. In the distance 
between these two lines, i.e., the center of Tehran, region seven is located. Thus, 
we have considered three regions in the north and center of south of Tehran, and 
the share of each region will be 130 people, which in total covers our statistical 
population of 390 people. The research method of this study is quantitative ap-
proach and survey technique and a researcher-made questionnaire has been used. 
The simple random sampling method was employed.
Findings:. Factors of fear and anxiety, gender discrimination, social rejection, attach-
ment to the family, and the weakness of religious beliefs and the decline of moral 
values   affect the actions of women. Together, these factors have led to the formation of 
four types of women’s actions: concordant actions, innovative actions, formative ac-
tions, and anomic actions. The results showed that there is a significant relationship be-
tween value variables and types of women’s actions. The research results of this article 
show that, firstly, in some cases, there are significant differences between the values   
and actions of women among women living in the upper, middle, and lower regions 
of the target community (Tehran). Some of the women of our society are still among 
the conspirators, and a clear example of this is the presence of women in religious cer-
emonies, especially religious-political ceremonies, such as Friday prayers. They value 
their values   and act accordingly, and may encourage others to do the same, sometimes 
causing tensions between them and other women. Innovative women are also an im-
portant part of women’s society. They believe that actions should be defined according 
to their time and period. But our society is facing problems with the other two groups. 
Formalists have lost their values, although in appearance they are the same color as the 
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community. The fourth group should be considered a lost group who no longer believe 
in traditional values   and social practices, and as mentioned, the majority of them have 
migrated or are seeking to migrate.
Discussion: The results of the test of research hypotheses show that in some cases 
there are similarities and differences between the values and actions of women 
in the three districts of Tehran. In fact, the actions of women under the influence 
of their values can manifest as one of these four forms. In the affluent region of 
Tehran, most of the actions were morphological and anomic, while in the central 
region of Tehran, the actions were innovative and formative in nature, and in the 
southern region of Tehran, the actions were consonantal and innovative in nature. 
Some differences were found in the four actions in all areas, and this reflects a 
change in women’s values. Six research hypotheses were accepted, meaning that 
by confirming the first hypothesis, it can be concluded that there is a significant 
relationship between women’s feelings of fear and anxiety and their social actions, 
and fear and anxiety make their actions difficult. As regards the second hypothesis, 
it can be concluded that gender discrimination is another important and influen-
tial factor in women’s actions. Confirmation of subsequent research hypotheses 
showed that women’s social acceptance, which is largely influenced by the pre-
vailing traditions of society. Moreover, women’s attachment to the family is an im-
portant factor influencing their actions. Finally, the weakness of religious beliefs 
and the decline of women’s moral values have led to a change in their actions, and 
all of this has led to the formation of four actions in the women. 
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مقدمه
نقشآفرینیزناندرجامعهنشاندهندهپویاییوسرزندگیهرجامعهایاست.زناندر
باحضورجمعیخوددركنشهایزیادیمشاركتداشتهاند.كنشهای عرصههایمختلف
زنان1درسرتاسرتاریخبااشكالمتفاوتیصورتپذیرفتهوزنانسعیدرنفوذبهالیههای
باالیاجتماعیجامعهداشتهاند.زناندرزندگیخانوادگینیزباتعارضاتیدرزمینهارزشها
وكنشهایخودروبروشدهاندكهنمونههاییازآنتعارضاتیدرزمینهفرهنگجنسی،روابط
زناشوییوشكافمذهبیاست)فوالدیان،2021(.سپسواردكنشهایجمعیدرتمامی
زمینههاشدهاندوهموارهرغبتواشتیاقزیادیبرایمشاركتونقشآفرینیدرحیطههای
به نیز اقتصادیوفرهنگیداشتهودرشبكههایاجتماعی مختلفاجتماعیوسیاسیو
فعالیتپرداختهاند.بطوریكهزنانایرانیبابازنماییخودیخلقشدهوفرامدرندرقالب
تلفیقیازارزشهایزنانهسنتیومدرن،هویتیخودانتخابیرابرگزیدهاند)باقری،2021(.
نیزدرجامعه باحفظمسئولیتهایخانوادگیتوانستهاندمسئولیتهایاجتماعیمؤثری آنان

داشتهباشند.
ازستمهایبزرگیكهبهحقزنانرواگشتهنگاهمردساالرانهبهزندگیوهستیوتاریخ
بهصورت ایننگرش برزنستمشود. نیز آزادیزن نام به تاحتی استكهسببشده
روزبهروز ما زنان امروزه است)اسمیت،2016(. دانسته مردبودن را فضیلت مالک سنتی
دارایتحصیالتباالتریمیشوندوبهدرکاجتماعیباالتریمیرسندوشاهدكنشهای
متنوعیازسویآناندرجامعههستیم.آنهادرتمامیعرصههایعلمیومدیریتیوفرهنگی
حضورفعالدارندومایلنددركنارمرداندرخلقآثاروبروزتواناییهایخودفعالباشند.
باتحوالتناشیازفرایندمدرنیته،بسیاریازحوزههاازجملهخانوادهباچالشهایجدی
مواجهشدهوبسیاریازهنجارهاوارزشهااهمیتخودراازدستدادهوازحالتسنتی
1. Womens actions
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خارجشدهاست.جامعهشناسانمعتقدندامروزهزنانبیشازهرزماندیگریدرگیربرخی
سنتهایغلطگذشتهمانندترسونگرانی،تبعیضجنسیتی،عدمپذیرشاجتماعیومانند
آنهستندوازسویدیگرآموزههایدنیایمدرنمانندنفیتفاوتهایجنسیتیواختالط
نقشهاوتأكیدبیشازحدبرآزادیانسانها،برزنانوكنشهایشانآسیبهایجدیاجتماعی

واردآوردهاست)حسنی،2009(.
ازسویدیگرانگیزهونیتكنشگراندرموضوعاتمختلفتابعمصرففرهنگیآنان
استازاینروفهممعنایكنشهایزناناهمیتزیادیپیدامیكند.دوركیمدومعیاررابرای
كنشمطرحمیكندنخستتفكرواندیشهوباورفردنسبتبهكنشخودكهبایدبرای
اومعنادارباشدودومكنشهاییكهازرویاجباروفشارهایبیرونیانجاممیشودوحتی
اگربرایفردمعنادارنباشداوملزمبهانجامآنهااست.اینمعنارادوركیمدرتفكیكنظم
باورهای از اجتماعیدرونی بهعقیدهدوركیمنظم بیانمیكند. نیز بیرونی بانظم درونی
فردبرمیخیزددرحالیكهنظمبیرونییانظمانتظامیرعایتقواعدازترسمجازاتاست

)گرنفل،2010(.
ابتدابهعنوانمفهومیمحوریدرعلوماجتماعیمطرحبودهاند.افرادو ارزشهانیزاز
گروههادرزمینهارزشهابایكدیگرمتفاوتند.باتوجهبهتغییراتیكهدرسالهایاخیردرزمینه
حضورزناندرعرصههایعمومیبهوجودآمدهمیتواناینتنوعوتكثرارزشیرامشاهده
كرد.ارزشهابهمامیگویندچهچیزیمطلوباستوكدامباورازنظراجتماعینامطلوب
قالب در كه هستند ریشهداری باورهای ارزشها معتقدند جامعهشناسان است. نكوهیده و

هنجارها،سمتوسویعملكنشگراناجتماعیراتعیینمیكنند.
تحول و تغییر مقدم امر بهعنوان گاه ارزشها تبیین در مدرن و كالسیك اندیشمندان
اجتماعیوگاهبهصورتنتیجهتغییروتحولاجتماعیپرداختهاند.یكیازگروههاییكه
پایگاهاجتماعیسنتیشاندرجریاننوسازیبادگرگونیهایعمیقیروبهروشدزنانبودند.
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زنانایراندرگذشتهنیزدردولتونهادهایدولتیحضورداشتند،ولیمیزانوكیفیت
حضورآنهاپسازانقالباسالمیدگرگونیهایییافتهوباتحوالتاساسیدرنقشوكنش

وپایگاهاجتماعیآنانهمراهشدهاست)اسكندری،2011(.
است. برجامعه منافعشانحاكم كه است طبقهای معرفهمان ارزشها ماركس ازنظر
اوفرض است. گرفته نشئت ووسیله ازطرحهدف اجتماعی كنش از ماركس برداشت
میكندكهانساندارایاهدافاساسیمعینیاستكهاورابهكنشمتقابلباجهانمادی
ناگزیرمیكنندوخودنیزازاینكنشمتقابلمشتقمیشود.اینروند،نیازبهروابطاجتماعی
رابهوجودمیآورد.اماازطریقاینروابطونیازبهتكنولوژی،شكلهایمعینیازكنترل
نیروهاو این مناسباتتولیدیمیخواند.هنگامیكه آنهارا منابعبروزمیكندكهماركس
مناسباتتولیدیبهوجودآمدند،رفتارانسانرامیتوانبرحسبمنطقهروضعیتیتبیین

كردكهباآنروبروبودهاست)رفیعپور،1997(.
هابرماسنیزازكنشارتباطیسخنمیگویدكهمعرفروابطاجتماعیانسانهادرعرصه
عمومیاست)پیوزی،2011(.ماكسوبرازكنشهایعقالنیوعاطفیانسانهایادمیكند.
را اجتماعی باورهای و فرهنگ افراد كه است باور این بر ساختاربندی نظریه در گیدنز
میسازنداماهمینفرهنگوباورهاهماندیشهانسانهاراشكلمیدهند.یعنینوعیرابطه
تكوینیبینانسانوباورهایاجتماعیحاكمبرجامعهوجودداردوهردویآنهابركنشهای
افرادمؤثرند)گیدنز،2016(.گافمننیزمعتقداستانسانهادرمحیطهاییكهدیدهنمیشوند
خودواقعیخودرانشانمیدهند؛مثالدرخانهودرمحیطبیرونیاجامعهكنشهایمتفاوتی
دارند.ویژگیایكهگافمنازآنتحتعنوانكنشهایپشتصحنهوكنشهایجلویصحنه

یادمیكند)گافمن،2021(.
درجامعهشناسیبحثارزشهاوهنجارهاومیزانتوجهوعملبهآنهادرقالبكنشهای
فردیوجمعیهموارهمهمبودهاست.دوركیمنظماجتماعیرابرمبنایپذیرشارزشهای
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عامجامعهمیداندوماكسوبرازعقالنیتمعطوفبهارزشسخنمیگویدوماركسبه
تعارضارزشیبینطبقاتباالوپایینجامعهاشارهدارد.لذابحثارزشهاوكنشهاییكه
است.عبدینژاد اهمیت دارای تمامیجوامع در ارزشهاشكلمیگیرد به باور تحتتأثیر
)2021(معتقداستكهاخالقحرفهایرامیتوانهمانكنشخاصیدانستكهازیكفرد
دریكجایگاهخاصموردانتظاراستوارزشهانیزجوهرهباورهایاخالقیهستندوبه
راهكارهایانهادمندسازیاخالقحرفهایدرقالبكنشهامنجرمیشوند.پرچمی)2021(
براهمیتشكافاجتماعیدركنشهاتأكیدداردومعتقداستشكافاجتماعیریشهدر
ترتیب به اجتماعی شكاف بر تأثیرگذار عوامل مهمترین بطوریكه دارد منافع و ارزشها
ارزشهایفرهنگی،اعتقاداتمذهبیوارزشهایسیاسیهستندوشكافاجتماعینیزخود
ارزشهای است معتقد )2021( افشار میشود. اجتماعیجدید كنشهای باعثشكلگیری
فردیبیشترینتأثیررابركنشافراددارد،اگرچهارزشهایفردیازطریقمتغیرهایمیانجی
نگرش،تمایلونیتبركنشهایافرادمؤثرواقعمیشوداحساسترسونگرانییااحساس

طرداجتماعیوعدمپذیرشمیتوانددراینزمینهنقشمهمیایفاكند.
مالقلی)2021(درتحقیقخودبهایننتیجهمیرسدكهزنانتحتتأثیرعواملمختلفی
ناچاربهانجامكنشهایخاصیمیشوند.احساسترسونگرانیناشیازناامنیمیتواند
همسران قربانیخشونت كه زنانی و بگیرد شكل خانه بیرون و درون عوامل تحتتأثیر
خودواقعمیشوندیادربیرونخانهومحیطكاردچارفشارهایعصبیمیشوند،رفتاری
محتاطانهومغایرباخواستههایخودبروزمیدهند.برادران)2021(درنتیجهتحقیقخود
بهتفاوتفرهنگطبقهباالیجامعهباطبقاتمتوسطوپایینجامعهاشارهمیكندوحتی
فرهنگسیاسیاینطبقاترامتمایزمیداند؛بطوریكهفرهنگطبقهباالیجامعهراتبعی–
مشاركتیوفرهنگطبقاتمتوسطوپایینرامحدود-تبعیمینامد.اینتفاوتدرمناطق
)2002( اسلینر دیدهمیشود. نیز زنان اجتماعی كنشهای درزمینه تهران پایینشهر و باال
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معتقداستكهكنشهایاجتماعیتحتتأثیررابطهمستقیمباارزشهایفردیوجمعیهستند
واگردرجامعهایارزشهایمشترکوجودداشتهباشداعتمادشكلمیگیرد.

دراینتحقیق،برایتحلیلكنشهایزناندرشهرتهرانبهصورتخاصازنظریهفشار
رابرتمرتوناستفادهشدهاست.ازنظرمرتونچهارنوعكنشدرارتباطباارزشهایفردی
نوآوری، همنوایی، از: عبارتاند كه است قابلتفكیك و بوده اهمیت دارای اجتماعی و
افراد سوی از واكنش رایجترین همنوایی: )1 )گروثرز،1999(. بیهنجاری و شكلگرایی
است.بدونهمنوایی،ثباتوپیوستگیاكثریتجامعهتداومنمییابد.درواقعافرادهمنوا
ارزشهایحاكمبرجامعهراقبولدارندوكنشهاییمطابقباآنهاازخودنشانمیدهند.2(
دارند قبول را برجامعه ارزشهایحاكم افرادیهستندكه نوآوران ازنظرمرتون نوآوری:
اعمالمیكنندومیتوان را آنهاسالیقخود نشانمیدهند. ازخود متفاوتی اماكنشهای
گفتنسلجدیدبهنسبتنسلقدیمنوآورهستندوایننوعتفاوتهایبیننسلیدرطول
زمانهایمختلفبارهادیدهشدهاست.3(شكلگرایی:مرتونشكلگراییراجایگزینیبرای
نوآوریمیداند.ازنظراوشكلگرایینوعیواكنشبهفشارهاوتنشهایاجتماعیاست
كهدرقالبآنفردارزشهاینهادیجامعهراقبولندارداماسعیمیكندكنشهاییمطابق
باسایرافرادازخودنشاندهد.شكلگرایانارزشهارازیرسؤالمیبرندامایاازروینیاز
یااجباروبهصورتناچارتنبهنوعیهمرنگیباسایرافرادجامعهمیدهند.4(بیهنجاری:
ارزشهایفرهنگی به نه افراد آن قالب نامناسباستكهدر نوعیواكنش آنومیكبودن
تقیدیدارندونهباكنشهاینهادیوهنجاریهمنواییمیكنند.ایننوعكنشعمدتًادر
میانافرادیكهبهدفعاتدردستیابیبههدفدچارشكستشدهیاقابلیتالزمبرایكسب
اهدافموردنظرجامعهراندارند،ایجادمیشود.پیامداینامر،نفیوانكارارزشهاوكنشهای
حاكمبرجامعهاست.كسانیكهدرچنینوضعیتیقراردارندبهمعنیواقعیازخودبیگانهاند.
زیرااینافرادباوجودحضوردرجامعهنسبتبهاهدافوارزشهایآنتعهدیندارند.این
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افرادمیتوانندشاملكسانیباشندكهازفرهنگحاكمبرجامعهخودفاصلهگرفتهاندوآن
رانامطلوبمیدانند.ویژگیایننوعافراددرعدمپذیرشهمزمانارزشهاوكنشهااست.
برخیوضعیتجدیدراطغیانعلیهشرایطموجودمیدانندكهدرآنفردخودراباارزشهای

جامعهجدیدهمسومیكند)نخعیمقدم،2021(.
آنان كنشهای و زنان ارزشهای بین آیا كه است این مقاله این در موردتحقیق مسئله
درسهمنطقهموردمطالعهدرشهرتهرانتعارضیوجوددارد؟اینتعارضهاتحتتأثیرچه
عواملیشكلگرفتهاست؟ودرنهایتتعارضبینارزشهاوكنشهاخودرادرقالبچهنوع

كنشهایینشانمیدهدوبروزپیدامیكند؟

روش
رویكرداینتحقیقكمیباروشپیمایشوابزارپرسشنامهاست.جامعهآماریشامل
زنانشاغلدرسهمنطقهتهرانیعنیمناطقسه،هفتونوزدهبودند.هرمنطقهبهچهار
بخشتقسیمشدوازهربخشنمونهگیریبهصورتتصادفیسادهانجامشدوحجمنمونه
بافرمولكوكران384نفرمحاسبهشد.برایسهولتتقسیمبندیبینمناطقتعداد390نفر
درنظرگرفتهشدتاازهرمنطقه130نفرانتخابشود.ضریبآلفايكرونباخبرایهریك

ازمقیاسهایتحقیقدرجدول)1(آمدهاست.
جدول )1( ضریب آلفاي به دست آمده براي هر یك از مقیاسهای تحقیق

ضریب آلفاي کرونباخ )α(مقیاسها

0/752تبعیضجنسیتی
0/743ترسونگرانی

0/737عدمپذیرشاجتماعي
0/754دلبستگیبهخانواده
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ضریب آلفاي کرونباخ )α(مقیاسها

0/812اعتقاداتمذهبی
0/711ارزشهایاخالقي
0/767كنشهایهمنوایانه
0/729كنشهاینوآورانه

0/771كنشهایشكلگرایانه
0/813كنشهایآنومیك

0/759كنشهایاجتماعیزنان

همانطوركهازجدولفوقمشخصاستضریبآلفايكرونباخبهدستآمدهبرايهمه
متغیرهایتحقیقبزرگتراز0/7استكهقابلقبولبودهونشاندهندههمبستگيدرونيبین

گویههابرايسنجشمفاهیمومقیاسهایموردنظراست.

يافته ها

بررسي گویه های سازنده شاخص کنش هم نوایانه زنان
جدول )2( توزیع فراواني پاسخگویان بر حسب گویه های سازنده کنش هم نوایانه زنان

گویه
میزان

جمعخیلي زیادزیادمتوسطکماصاًل

بهعنوانیكزنمطابق
ارزشهایجامعهخودعمل

میكنم

منطقه
3

F10317910130
%79/213/26/90/70100

منطقه
19

f1232272435130
%9/224/820/718/426/9100

منطقه
7

f1535292229130
%11/526/922/416/922/3100
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گویه
میزان

جمعخیلي زیادزیادمتوسطکماصاًل

حتیاگربامقرراتیمخالف
باشم،درعملبهآناحترام

میگذارم

منطقه
3

F39671581130
%30/151/511/66/10/7100

منطقه
19

F633352729130
%4/625/326/920/722/5100

منطقه
7

F1743132532130
%1333/21019/224/6100

برايمنپایبندیبهارزشهای
حاكمبرجامعهمهماست

منطقه
3

F15713473130
%11/554/626/15/32/3100

منطقه
19

F513532435130
%3/810/240/718/426/9100

منطقه
7

F1223572414130
%9/517/643/818/410/7100

معتقدممجریانقوانینداراي
صالحیتالزمدراینزمینه

هستند

منطقه
3

F532423525130
%40/718/417/63/819/2100

منطقه
19

F1324571422130
%10/218/443/810/716/9100

منطقه
7

F2135501014130
%16/326/938/47/710/7100

سعيمیكنمرعایتقوانینرا
بهدیگرافرادنیزمتذكرشوم

منطقه
3

F4338221215130
%33/129/316/99/211/5100

منطقه
19

F1316423227130
%10/212/332/324/620/6100

منطقه
7

F2429223223130
%18/422/516/924/617/6100
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-  بررسي گویه های سازنده شاخص کنش نوآورانه زنان
جدول )3( توزیع فراواني پاسخگویان بر حسب گویه های سازنده کنش نوآورانه زنان

گویه
میزان

جمعخیلي زیادزیادمتوسطکماصاًل

درهرشرایطيناچارم
رفتارهاییمطابقارزشهای

جامعهداشتهباشم

منطقه
3

F121464931130
%9/210/749/26/923/8100

منطقه
19

F6415121524130
%49/211/59/211/518/4100

منطقه
7

F4232171128130
%32/324/613/18/421/5100

بامشاهدهزنانیكهمطابق
ارزشهایخودعملمیكنند

ازآنهاحمایتمیكنم

منطقه
3

F42533680130
%3/219/225/352/30100

منطقه
19

F23931121130
%1/52/371/58/416/3100

منطقه
7

F1035153337130
%7/727/111/525/328/4100

دررفتارخودشرایطو
موقعیترادرنظرمیگیرم
ودرهرموقعیترفتار

متفاوتیدارم

منطقه
3

F3112263328130
%279/21824/321/5100

منطقه
19

F64427125130
%49/332/35/49/23/8100

منطقه
7

F42126457130
%32/39/249/33/85/4100
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گویه
میزان

جمعخیلي زیادزیادمتوسطکماصاًل

برایرفتارخوداحترام
قائلمهرچندبرایدیگران

خوشایندنباشد

منطقه
3

F7512151711130
%579/211/513/98/4100

منطقه
19

F29594317130
%1/57/145/333/113100

منطقه
7

F4243171513130
%32/333/113/111/510100

ازتحریكدیگرانبرای
انجامرفتاریمطابق
ارزشهایشانخودداری

میكنم

منطقه
3

F1315174243130
%1011/513/132/333/1100

منطقه
19

F4317154213130
%33/113/111/432/310/1100

منطقه
7

F2431511212130
%18/423/839/49/29/2100

- بررسي گویه های سازنده شاخص کنش شکل گرایانه زنان:
جدول )4( توزیع فراواني پاسخگویان بر حسب گویه های سازنده شاخص کنش شکل گرایانه 

زنان

گویه
میزان

جمعخیلي زیادزیادمتوسطکماصاًل

اغلبمطابقشرایطروز
عملمیكنماگرچهازنظر
تفكرخودمدرستنباشد

منطقه
3

F620182264130
%2/4124/810/470/4100

منطقه
19

F4317154213130
%33/113/111/432/310/1100

منطقه
7

F2421103540130
%18/416/47/626/930/7100
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گویه
میزان

جمعخیلي زیادزیادمتوسطکماصاًل

بهنظرمنزندگیبراساس
ارزشهایواقعیهرفرد

ممكننیست

منطقه
3

F622201864130
%2/410/4124/870/4100

منطقه
19

F4342171513130
%33/132/313/111/410/1100

منطقه
7

F1623163243130
%12/317/612/324/633100

دربسیاریمواردخودرا
ازشادیدیگرانشادواز
غمدیگرانغمگیننشان

میدهم

منطقه
3

F2013492820130
%15/31037/621/815/3100

منطقه
19

F2316324316250
%17/612/324/63312/3100

منطقه
7

F4215431317130
%32/311/433/110/113/1100

تصمیماتمنباارزشهای
خودمرابطهنزدیكیدارداما
دراینموردمالحظاتیدارم

منطقه
3

F124315231130
%9/23/223/84023/8100

منطقه
19

F252444316130
%19/418/433/823/84/6100

منطقه
7

F412313152130
%3/29/223/823/840100

سعیمیكنمخودمرابا
دیگرانهمسونشاندهم
اگرچهارزشهاییمتفاوتبا

آنهادارم

منطقه
3

F515236918130
%3/811/517/653/313/8100

منطقه
19

F4439161219130
%33/83012/39/214/6100

منطقه
7

F181569235130
%13/811/553/317/63/8100



      72      72

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و دوم، پاییز 1401، شماره 86

Social Welfare Quarterly, Vol 22, Autumn 2022, No 86

      72

- بررسي گویه های سازنده شاخص کنش آنومیك زنان
جدول )5( توزیع فراواني پاسخگویان بر حسب گویه های سازنده کنش آنومیك زنان

گویه
میزان

جمعخیلي زیادزیادمتوسطکماصاًل

درصورتیكهبهنظرخودم
مقرراتنادرستیدرجامعه
حاكمباشدازآنتبعیت

نمیكنم

منطقه
3

f2326161352130
%17/620/112/31040100

منطقه
19

f631736122130
%48/413/227/79/21/5100

منطقه
7

f2532252325130
%19/224/619/217/619/2100

باسنتهاوارزشهاییكه
درجامعهحاكماستاما
باارزشهایمنسازگاری

نداردمشكلدارم

منطقه
3

f212173663130
%1/59/213/227/748/4100

منطقه
19

f3223252525250
%24/617/619/219/219/2100

منطقه
7

f2239121443130
%16/930/29/210/733100

اگرالزمببینمبههرطریق
ممكنسعیمیكنمافرادرا
ازتبعیتكوركورانهمنعكنم

منطقه
3

f454623160130
%34/635/317/612/50100

منطقه
19

f287123251130
%21/55/39/224/639/2100

منطقه
7

f217126336130
%1/513/29/248/427/7100
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گویه
میزان

جمعخیلي زیادزیادمتوسطکماصاًل

ازكسانیكهپایبندبه
ارزشهایخودنیستندوبه
آنهاعملنمیكننددوری

میكنم

منطقه
3

F712224346130
%5/39/216/933/235/4100

منطقه
19

f127325128130
%9/25/324/639/221/5100

منطقه
7

f1913433421130
%14/61033/22616/2100

معتقدمبایدباارزشهای
موجودجامعهكهمورد
تأییدمنیستمخالفتكرد

منطقه
3

f122173663130
%9/21/513/227/748/4100

منطقه
19

f633219106130
%48/424/614/67/84/6100

منطقه
7

f1319214334130
%1014/616/233/226100

آزمون از تحقیق متغیرهاي به مربوط دادههای توزیع بودن نرمال بررسي بهمنظور
كولموگروف-اسمیرنوفاستفادهشد؛كهنتایجآندرجدولزیرآمدهاست.

جدول )6( نیکویي برازش متغیرهاي مکنون بر اساس آزمون کولموگروف -اسمیرنوف

تبعیض متغیر
جنسیتی

احساس 
نگرانی

پذیرش 
اجتماعي

  دل بستگی به 
خانواده

اعتقادات 
مذهبی

ارزشهای 
اخالقي

کنشهای 
زنان

Z1/6981/2860/8941/3102/4851/7991/201

P0/0630/2310/0710/0820/120/0980/088

همانطوركهدرجدولآمدهاستسطحمعنیداریهمهمتغیرهايتحقیقبزرگتراز
0/05است؛وتوزیعدادههایمربوطبهمتغیرهاتفاوتمعناداريباتوزیعنرمالندارد.
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جدول )7( شاخصهاي برازش مؤلفه های کنشهای اجتماعی زنان
مقدارآماره

Chi-Square357/67

Df164

Chi-Square/ Df2/83

RMSEA0/069

GFI0/93

AGFI0/95

CFI0/93

NFI0/91

RMR0/048

باتوجهبهخروجيلیزرلكهدرجدول)7(ارائهشده،مقدار2X/dfمحاسبهشده2/83
است،وجودdf/2Xكوچكتراز3نشانمیدهدكهبرازشمدلمطلوباست.ریشهخطاي
میانگینمجذوراتتقریب)RMSEA(كمتراز0.08وبرابر0.069است.میزانمؤلفههای
GFIوAGFIوCFIوNFIنیزباالتراز0.9وبهترتیببرابر0.93و0.95و0.93و0.91

است.مقدارRMRنیزكمتراز0.050وبرابربا0.048است،باتوجهبهخروجينرمافزار
لیزرلمیتوانگفتمعرفهايگزینششدهبرايسنجشمؤلفههایكنشهایاجتماعیزناناز

اعتبارالزمبرخوردارهستند.
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بررسي اعتبار گویه های مؤلفه های کنشهای اجتماعی زنان
شکل )1( نمودار خروجي لیزرل براي تحلیل تأییدي مؤلفه های کنشهای اجتماعی زنان
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يافته ها
نتایجآزمونفرضیههایتحقیقنشانمیدهدكهارزشهایزنانمیتواندعاملمهمی 
دركنشهایآنانباشد،امادرسهمنطقهموردمطالعهشهرتهرانمیزانتأثیرگذاریارزشهابر
كنشهایزنانتفاوتدارد.درفرضیهنخستتبعیضجنسیتیبهعنوانیكمتغیرمستقلبر
كنشهایزنانتأثیرداشت،امااینتأثیرتنهادرمنطقههفتتهرانمعناداربود.اگراینمنطقه
راباتساهلشاملزنانطبقهمتوسطجامعهبدانیم،میتوانگفتاینتأثیرگذاریدربینزنان
طبقهمتوسطجامعهكهعمدتازنانتحصیلكردهبادرآمدمتوسطهستند،بیشترنمایاناست.
یعنیآنهابااحساستبعیضجنسیتیكنشهاییدارندتاموقعیتاجتماعیواقتصادیخود
رادرشرایطموجودحفظكنند.بهعبارتسادهترممكناستزنانارزشهایخاصخودرا
داشتهباشنداماناچارندخودراباشرایطاجتماعیمنطبقكنندوطبقنظریهمرتوندرزمره
شكلگرایانقرارگیرندیاطبقنظریهآجیلپارسونزخودرابااهدافجامعهوشیوههای
رایجآنمنطبقكنندوآنگونهكهگافمنمیگویدبازیگرانخوبیدرجلویصحنهباشند.

مخفی بر تأثیرگذار عامل یك بهعنوان نگرانی و ترس احساس متغیر دوم فرضیه در
با نتیجهتحقیقمالقلی)2021( اینعاملدر نگهداشتنارزشهایزنانمطرحشدهاست.
عنواننگرانیناشیازاحساسناامنیذكرشدهكهبهآناشارهشد.ترسونگرانیارزش
زنان( خاص بهطور مطالعه این در )و افراد میشود باعث كه است عاملی بلكه نیست
ارزشهایواقعیخودراپنهاننگهدارندوكنشهاییمتفاوتازارزشهایواقعیخودبروز
دهندلذاتأثیراینعاملنیزبركنشهایزنانموردبررسیقرارگرفت.درمنطقهمرفهشهر
لزومی بهعبارتدیگرزنانطبقهمرفهجامعه اثباتنشد. متغیر ایندو بین تهرانرابطهای
نمیبینندتاكنشهاییمخالفارزشهایخودداشتهباشند.آنهااحساسترسونگرانیزیادی
ندارندوباخطراتیمانندازدستدادنشغلیامواجهشدنبامشكالتمالیشدیدروبرو
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نیستند.درضمناینامكانرادارندكهامنیتشخصیخودراتاحدامكانحفظوشرایط
آنرافراهمكنند.زنانیكهازاتومبیلهایشخصیخوداستفادهمیكنندوانواعوسایلبرای
حفاظتازخودومحیطزندگیخویشرادراختیاردارند،امادردومنطقهدیگرچنین
نیست.آنهاترسونگرانیرانوعیتهدیدتلقیمیكنندكهمیتواندباعثبهوجودآمدن
نوع این و باشند داشته همنوایانه كنشهایی ناچارند لذا بشود. آنها برای واقعی مشكالتی

كنشهاراسپریبرایمحافظتخوددربرابرتهدیداتبیرونیمیدانند.
فرضیهسومبهرابطهمتغیرپذیرشاجتماعیباكنشهایزنانمربوطمیشد.اگرچهدر
هرسهمنطقهاینرابطهمعناداربودامادربینزنانطبقهمتوسطجامعهاینرابطهقویتر
وباشدتبیشتریاحساسمیشد.پذیرشاجتماعیبهمعنایایناستكهزناناحساس
كننددرتصمیمگیریهایمختلفنظراتآنهانیزمالکعملقرارمیگیردكهایناحساسدر

حدمطلوبنبود.
درفرضیهچهارمرابطهبیندلبستگیبهخانوادهوكنشهایاجتماعیزنانمطرحشده
است.دلبستگیبهخانوادهدرادبیاتغربیچندانموضوعمهمیتلقینمیشودامادركشور
ماازاهمیتزیادیبرخورداراست.درواقعدلبستگیبهخانوادهدرمرزبینفردگراییو
جمعگراییقراردارد.زناننمیتوانندخودراجدایازخانوادهتصوركنندومشكالتو
مسائلخانوادهبخشیازدرگیریهایذهنیآناناست.طبقنظریهامتداد،زنانهنگامیكهوارد
محیطكارخودمیشوندبازهمنگرانفرزندانوپدرومادرخویشهستندواگرآنهادرگیر

شرایطخاصیمانندبیماریباشنداینموضوعبهشدتبركنشهایآنانتأثیرگذاراست.
درتوضیحبایدگفتمعنایسخنایننیستكهبرایمردانبیماریعضویازخانواده
بیرونیحفظمیكنند. رادرمحیط احساساتخانوادگیخود تمامی زنان اما نیست مهم
درحالیكهمرداندرمحیطكاركمتربهخانوادهفكرمیكنندوبیشترمتمركزبرانجامكارهای



      78      78

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و دوم، پاییز 1401، شماره 86

Social Welfare Quarterly, Vol 22, Autumn 2022, No 86

      78

بر كمتری تأثیر باالیجامعه طبقه زنان بین در بهخانواده دلبستگی شغلیخودهستند.
كنشهایآنانداردزیراازامكاناتبیشتریبرایمراقبتازفرزندانیاوالدینسالمندخود
برخوردارند؛درحالیكهدرسایرطبقاتاینوظیفهعمالبرعهدهمادریادختراستواگر

دراینموردكوتاهیبهعملآیدآنانمقصرشناختهمیشوند.
اعتقاداتمذهبیوكنشهایاجتماعیزنانموردبحثقرار درفرضیهپنجمرابطهبین
كنشهای در تعیینكنندهای نقش زنان دینی باورهای باالیجامعه طبقات در است. گرفته
اجتماعیآناننداردچراكهبیشازآنكهتحتتأثیراعتقاداتمذهبیباشندبررفتارعقالنی
اعتقادات برعكساستو پایینجامعهوضعیتكامال دارند؛درحالیكهدرطبقات تأكید
مذهبیعاملتعیینكنندهایدركنشاجتماعیزناناست.زنانیكهمعتقدبهارزشهایدینی
هستندگاهازپذیرشیكشغلحتیبادرآمدباالامتناعمیكنندوحاضرنیستنداینارزشها
بر افراد اجتماعی معتقداستجایگاه مانهایم بكنند. نیازهایخود یا مالی منافع فدای را
باورهایآنانتأثیرداردوافرادطبقاتپایینجامعههموارهخواستارتغییروافرادطبقات
از وسیعی طیف بر مذهبی اعتقادات گفت میتوان هستند. ثبات خواستار جامعه باالی
كنشهایزنانتأثیرگذاراست.زنانمحجبهایكهممكناستدرمحیطیقرارگیرندكهسایر
زناناعتقادچندانیبهحجابنداشتهباشنداماآنهاارزشهایخودرامقدمبرشرایطموجود

میدانندهرچندبانوعیكمتوجهییابیمهریمواجهشوند.
دركشورماهمچنانارزشهایدینیازاهمیتزیادیبرخورداراست.اگرچهدرگذار
ازجامعهسنتیبهمدرنهموارهبهتضعیفآنهااشارهمیشوداماجامعهایرانرانهمیتوان
تنوع اینجامعه در كرد. تلقی مدرن تعریفغربی با را آن نه و دانست جامعهایسنتی
ارزشهایزنانكامالنمایاناستومیتوانگفتدربرخیمواردزناناینارزشهارامربوط
بهگذشتهمیدانندودربرخیگروههاپایبندیبهارزشهایدینیاصلیانكارناپذیرودائمی

استكهدرهرشرایطیبایدحفظشود.
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درفرضیهششمبهرابطهبینارزشهایاخالقیوكنشهایاجتماعیزنانپرداختهشده
است.درمنطقهمرفهشهرارزشهایاخالقیباعثمیشودزنانكنشهایاجتماعیبیشتریاز
خودنشاندهند،زیرادایرهموضوعاتاخالقیبسیارفراترازاعتقاداتمذهبیاست.اگرچه
اخالقجوهرهدیناست،امادرتعاریفامروزیناخالقمیتواندپدیدهایمستقلازدین
باشدیعنیافرادبدوناعتقاداتدینیهممیتوانندپایبندبهمسائلاخالقیباشندكهنمونههای
فراوانیازآنهارادرجوامعغربییاحتیجوامعیكهمعتقدبهدینخاصینیستندمشاهده
كنشهای محدودكردن برای عاملی به میتواند اخالق به پایبندی دیگر سوی از میكنیم.
پایینتر نتیجهرسیدیمكهزناندرمناطق این به اینفرضیه تأیید با نیزتبدیلشود. زنان
محدودیتهایبیشتریبرایخودقائلهستندوارزشهایاخالقیبرایآنانحدومرزهاییرا
تعیینمیكند.اینكهزنانمعتقدباشندوظیفهاصلیآنانهمسردارییاتربیتفرزندوحفظ
كیانخانوادهاستمیتواندباوریاخالقییادینیباشد.درآزمونفرضیاتمشاهدهشدكه
درطبقاتپایینباورهایاخالقیعمدتانقشكاهشیدركنشهاراایفامیكند؛درحالیكهدر
طبقاتباالاینعاملدرزنانبیشترآنانراوادارمیكندتادرعرصههایاجتماعیفعالیت
داشتهباشندودرواقعبهدنبالآنهستندتاتأثیربیشتریبرجامعهبگذارندوآنرانوعی

مسئولیتاخالقیمیدانند.
درموردرابطهبینسنوگرایشبهكنشاجتماعیزنان،نتایجحاصلازآزمونكيدو
)6.339=(درسطحمعناداري()P=0/75(نشاندادمیزانگرایشبهنقشاجتماعیدربین
باسنینمختلفمتفاوتنیست.بهعبارتدیگربینسنوگرایشبهكنشاجتماعی زنان

رابطهمعناداريوجودندارد.
بررسیرابطهبینوضعیتتأهلزنانوكنشهایاجتماعیآنانبانتایجحاصلازآزمون
كيدو)1.280=(درسطحمعناداري()P=0/65(نشاندادبینوضعیتتأهلوگرایشبه

نقشاجتماعیرابطهمعناداريوجودندارد.
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درموردتحصیالتزنان،نتایجحاصلازآزمونكيدو)63.190=(درسطحمعناداري(
)P=0/00(نشاندادمیزانگرایشبهنقشهایاجتماعیدربینزنانباتحصیالتمختلف
متفاوتهست.همبستگي)Kendall tau C=0.162(نشاندادكهاگرچهسطحتحصیالت

زنانبیشترمیشود،گرایشآنهابهنقشاجتماعیباشدتضعیفيافزایشپیدامیكند.
درموردمدتاقامتدرتهران،نتایجآزمونكيدو)43.778=(درسطحمعناداري(0/000=
P(نشاندادمیزانگرایشبهنقشاجتماعیدربینزنانبامدتاقامتمختلفتفاوت
است.همبستگي)Kendall tau C=0.155(نشانمیدهدكهچهمدتاقامتزنانبیشتر

میشود،گرایشآنهابهكنشاجتماعیشدتضعیفيافزایشپیدامیكند.
درموردرابطهبینقومیت،نژادومذهبوگرایشبهكنشاجتماعی،نتایجحاصلاز
آزمونكيدو)128.297=(درسطحمعناداري(P=0/000(نشاندادكهمیزانگرایشبه
متفاوتاست.همبستگي نژاديمختلف اقلیتهايقوميو با بینزنان نقشاجتماعیدر
)Cramer V=0.292(نشاندادشدترابطهبینقومیت،نژادومذهبوگرایشبهنقش
اجتماعیدرحدضعیفياست.بطوریكهمیزانگرایشبهنقشاجتماعیدربیناقلیتهاي

قوميونژاديومذهبيبیشتراست.
دو كي آزمون نتایج اجتماعی، مختلف نهادهای در زنان عضویت تأثیر مورد در 
)96.695=(درسطحمعناداري(P=0/000(نشاندادمیزانگرایشبهكنشاجتماعیزنان
باعضویتهايمختلفمتفاوتاست.همبستگي)Cramer V=0.254(نشاندادكهمدت
درحد زنان اجتماعی كنش به گرایش و وشوراها انجمنها در زنان بینعضویت رابطه

ضعیفياست.
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بحث
واقعیتایناستكهبسیاریاززناندرزندگیاجتماعیخویشدارایكنشهاییهستند
كهمطابقارزشهایشاننیست.آنهابهدالیلمختلفازخودكنشهاییبروزمیدهندكهقلبا
مایلبهآننیستند.ابتدادرموردارزشهابحثشدواینكهچهعواملیرویارزشهایزنان
تغییر دچار زمان درطول اما میشوند فرض ثابت اموری اگرچه ارزشها میگذارد. تأثیر
میشوندوحتیدریكلحظهوبایكاتفاقفردیارزشهایقبلیخودراباارزشهایجدید
جایگزینمیكند.بنابراینارزشهاهممانندفرهنگاگرچهاموریثابتهستندامامتغیرند.

درنظریهساختاربندیگیدنزدوعاملمهمعاملیتوساختاردارایرابطهدیالكتیكی
هستند.بهعقیدهاوافراد،فرهنگرامیسازنداماهمینفرهنگوباورهاهماندیشهانسانها
راشكلمیدهندیعنینوعیرابطهتكوینیبینافرادوباورهایفرهنگیحاكمبرجامعهآنها
وجودداردوهردویآنهابركنشهایافرادمؤثرند.بهعقیدهگافمنانسانهادرمحیطهایی
كهدیدهنمیشوندخودواقعیخودرانشانمیدهند؛مثالدرخانهكهدورازچشممردم
استبهگونهایعملمیكنندودرمحیطبیرونییاجامعهكنشهایدیگریدارندچیزیكه
گافمنازآنتحتعنوانكنشهایپشتصحنهوكنشهایجلویصحنهیادمیكند.درواقع
اینپدیدهمیتواندازرویریاكاریباشدیااینكهفردبرایزندگیكردندرجامعهوكسب
درآمدناچاراستخودراهمرنگبادیگراننشاندهد.درتحلیلكنشهایزنانبامطالعه
سهمنطقهتهرانبهششعاملكلیدیومهمرسیدیم.نخستاینكهاگرزناناحساستبعیض
جنسیتیبكنندممكناستدیگرپایبندبهارزشهایخودباقینمانند.درواقعاحساستبعیض
ارزشهایی با دیگری زنان میكنند احساس و میكند سرخوردگی دچار را زنان جنسیتی
احساس زنان وقتی بود. اجتماعی پذیرش عدم دیگر عامل موفقترند. آنان، از متفاوت
میكنندباارزشهاییكهدارندنمیتواننددرجمعهایمختلففعالیتداشتهباشندواصوال
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فردیطردشدهمحسوبمیشوندبرخیازآنانسعیمیكنندخودراباارزشهایجمعی
هماهنگكنندتابتوانندمشاركتمؤثریداشتهباشند.عاملدیگرافولارزشهایاخالقیبود.
مفهومنجابتودرستكاریوموفقیتدرقالبارزشهایاخالقیتعریفمیشودواگراین
ارزشهاتضعیفشوندكنشهایزناننیزدچارتحولمیشود.عاملبعدیضعفاعتقادات
مذهبیبود.هموارهدینداریدرجامعهمابهعنوانیكپدیدهمثبتموردتوجهبودهوحتی
دیندارانازگروههایمرجعجامعهمحسوبمیشدند.آنچهرویدادهتحولدرماهیت
دیننیستبلكهمشاهدهتخلفاتبرخی،هرچندقلیل،ازدیندارانظاهری،نوعیبدبینیرا

درآحادجامعهوازجملهزنانایجادكردهاست.
عاملدیگراحساسترسونگرانیبود.زناندربسیاریمواردچنیناحساسیدارند؛
این به امامسئلهمحدود تاریك. نقاطخلوتو مانند بهویژهدربرخیمحیطهایخاص
مكانهانیستآنهاحتیدرمحیطهایاداریوشغلیخودنیزچنیناحساسیدارند.اگرچه
افرادیكه امادرمحیطهایرسمینیزگاهحتی ایناحساسشاملتمامیزناننمیشود
ظاهرامذهبیهستندمزاحمتهاییرابرایآنهاایجادمیكنندوحتیدرمحیطخانهنیزنسبت
بهزندگیمشترکخوداحساسنگرانیدارند.ایناحساسارزشهایزنانراتغییرمیدهدو
آنهاباورمیكنندكهنمیتوانندبهگفتههایافراددیگراعتمادداشتهباشند.كمنیستندزنانی
كهطالقگرفتهانداماازترسمزاحمتهایاحتمالیوحتیبرخوردهاینامناسبهمكاران

همجنسخودهمچنانخودرامتأهلنشانمیدهندتاآسیبنبیند.
سرانجامدلبستگیبهخانوادهنیزبهعنوانیكعاملمهممیتوانددراینموردتأثیرگذار
باشد.دلبستگیبهخانوادهرادرزنانایرانیبیشترمشاهدهمیكنیمكهمقصودازآنحالتی
بینجمعگراییوفردگراییاست.دردلبستگینسبتبهخانواده،مادرخودرافدایمنافع
فرزندانخودودرحالتیكلیترفدایمنافعخانوادگیخودمیكندامامنافعاجتماعیبرای
آناندرجهاهمیتپایینیپیدامیكند.دوركیمبراینباوربودكهجامعهزمانیمدرنمیشود
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كهاعتمادتعمیمیافتهدرآنرشدكنددرحالیكهنتایجتحقیقنشانمیدهدزنانساكندر
اعتماد بهاعضایخانوادهخوددارند؛یعنینوعی اعتمادرا بیشترینمیزان اینسهمنطقه
درونگروهیقویدرمقابلاعتمادبرونگروهیضعیفوجوددارد.دراینحالتكنشهای

زنانبیشازآنكهمتأثرازارزشهایجمعیباشدمتمایلبهارزشهایخانوادگیاست.
طبقنظریهامتدادزنانحتیدرزمانیكهدرمحلكارخودهستندبازهمنگرانشرایط
خانوادهخودهستند.كمنیستندزنانیكهدرطولساعتهایاداریبارهاوبارهابامادریا
خواهرخودتماسمیگیرندوازاحوالكودکبیمارخودجویامیشوندودغدغهزندگی
مثبت امری اگرچهاصلدوستداشتنخانواده امتدادمییابد. كار تامحل آنان خانوادگی
استامادرموردزنانشاغلگاههمینارزشمثبتبهكنشهاینامطلوبتبدیلمیشودو

مدیرانبسیاریازاداراتوشركتهاترجیحمیدهندازكارمندانمرداستفادهكنند.
نظری چارچوب در مرتون رابرت اجتماعی فشار نظریه از زنان كنشهای درک برای
تحقیقبهرهبردیم.مرتوندرزمرهجامعهشناسانپوزیتویستاستكهمیتواناورامتعلقبه
پارادایمواقعیتاجتماعی)تعریفاجتماعی(دانستوازآنجاكهروشتحقیقاینپژوهش
نیزكمیاست،دیدگاههایمرتونباروشكمیتطابقدارد.مرتوندرتقسیمبندیچهارگانه
خودكهبرمبنایدومتغیرارزشوكنشانجامشدهاست،افرادرادرچهارگروهتقسیمبندی
میكندوآنانراهمنوایان،نوآوران،شكلگرایانوآنومیكهامینامد.ازاینجهتچارچوب
نظریتحقیقبراساسهمیندیدگاهمیتواندمعرفكنشهایزنانباشد.زنانهمنوا،هم
ارزشهایحاكمبرجامعهراقبولدارندوهمكنشهاییمطابقآنانجاممیدهند.زنانیكه
بهعنوانمثالبهحجابباوردارندودرعملنیزآنرارعایتمیكنند.گروهدومزناناگرچه

ارزشهایحاكمبرجامعهراقبولدارنداماباشیوههایانجامآنمخالفندودرواقعبهنوعی
نوآوریدركنشهااعتقاددارند.نسلجدیدزنانرامیتواننسبتبهگذشتهنسلنوآورنامید.
مثالآنانبهارزشحجابمعتقدندامالزوماچادرراپوششمناسبنمیدانندبلكهبراین
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باورندكهخودمیتوانندبرایپوششخودمطابقباارزشهاییكهدارندتصمیمبگیرند.بعد
ازنوآوران،مرتونبهگروهسومیاشارهمیكندكهاگرچهكنشهاییهمسوباجامعهدارنداما
درواقعارزشهایحاكمبرجامعهراقبولندارند.اینگروههمانفرمالیستهایاشكلگرایان
هستند.اینزناندرواقعدچاردگرگونیوتحولدرارزشهایسنتیودینیخودشدهانداما
ازرویناچارییابهخاطرحفظمنافعخودبرایزندگیدرجامعهآنرارعایتمیكنند.
نمیتواناینافرادراصرفاریاكارنامیدبلكهبرخیازآنهاایننوعكنشهاراالزمهزندگیدر
جامعهمیدانندومعتقدندبدونانجامآنطردمیشوندوقادربههیچگونهفعالیتینیستند.

استرالیایی،معتقداستماحتیدرسادهترین خانمماریهولمز،جامعهشناسمعاصر
اقداماتهمدیدگاههایزنانرانادیدهمیگیریمواینناشیازتفكرمردساالرانهایاست
كهدرطولتاریخوجودداشتهوهمچناننیزوجوددارد.اگرچهبهعقیدهاومردساالریدر
دنیایجدیددرعرصهخانوادهتاحدزیادیكاهشیافتهوتعدیلشدهامادرفضایعمومی
جامعهمشاهدهمیشودوهمینموضوعزنانراازفعالیتهایمؤثراجتماعیبازمیداردیانقش
آنهاراكمرنگمیكند)هولمز،2008(.درواقعزنانمایلنددرتصمیمگیریهاییكهبهخودآنها
مربوطاستنقشعملیایفاكنند؛امااینموضوعباتوجهبهموانعفرهنگیدشواربهنظر

میرسد.
از بسیاری در كه دارند تأكید نكته این بر هم هنوز نظریههاییچونسقفشیشهای
و ندارند را مشاركتالزم فرهنگی و اجتماعی و سیاسی امور در زنان كشورهایجهان

نمیتوانندبهپستهایباالیمدیریتیدستیابند.
وباالخرهمرتونچهارمینگروهراآنومیكهامیداندكهنهبهارزشهایجامعهباوردارند
ونهحتیحاضرندكنشهاییمتناسبباارزشهاداشتهباشند.اغلبزنانآنومیكهمانهایی
هستندكهدچارانزوامیشوندوبهنوعیازجامعهوارزشهاوكنشهایمعمولآنفاصله
كشورها سایر به مهاجرت به تن آنانسختشود برای شرایط درصورتیكه و میگیرند
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میدهند.درواقعآنومیكهاقادربهتحملوضعموجودنیستندوسعیمیكنندخودراازاین
شرایطرهاكنند.اگرچهدرمهاجرتبهكشوریدیگرناچارندبازهمبههمنواییباارزشهای
جامعهجدیدبپردازند.ایرانیهاییكهسالهایسالدركشورهایغربیزندگیكردهانداگرچه
ازهومسیك باشندوحتیحاالتی ایرانراداشته هنوزممكناستنوستالژیزندگیدر
)دلتنگینسبتبهوطن(رادرخودبروزدهند،اماعمالسبكزندگیدردنیایغربرا

پذیرفتهوخودراباارزشهاوكنشهایافرادآنجامعهتطبیقدادهاند.
نتایجتحقیقنشانداداوالدربرخیمواردبینزنانساكندرمناطقباالومیانهوپایین
جامعههدف)شهرتهران(تفاوتهایمعناداریبینارزشهاوكنشهایزناندیدهمیشود.هنوز
همبخشیاززنانجامعهماجزوهمنوایانهستندونمونهبارزآنحضورزناندرمراسم
مذهبیوبخصوصمراسممذهبی–سیاسیمانندنمازجمعهاست.آنهاارزشهایخودرا
مقدسمیدانندودرعملنیزكنشهاییمطابقآندارندوچهبساكهدیگرانرانیزتشویقبه
رفتارهاییهمانندخودبكنند.زناننوآورنیزبخشمهمیازجامعهزنانراتشكیلمیدهند.
آنانمعتقدندكنشهابایدمطابقزمانودورهخودتعریفشوند.اماجامعهمابادوگروه
دیگراززناننیزروبروست.زنانشكلگراارزشهایخودراازدستدادهاند.اگرچهدرظاهر
خودراهمرنگجماعتمیكنند.اینموضوعنشانمیدهدكهدرچهلسالبعدازپیروزی
انقالباسالمیهنوزهممسئوالنفرهنگیكشوردرزمینهاقناعآنانموفقنبودهاندوگروه
چهارماززنانرابایدگروهیازدسترفتهدانستكهدیگراعتقادیبهارزشهاوكنشهای
اجتماعیمرسومندارندوهمانطوركهگفتهشداكثریتزناناینگروهمهاجرتكردهیا
بهدنبالمهاجرتهستند.امااینموضوعرانبایدآنچنانبرجستهكردكهنشاندهندهنوعی
سیاهنماییدروضعیتكشورباشد.قطعاآنومیكهاازمجموعزنانكشوردراقلیتهستند
وزنانشكلگرانیزدرصورتیكهبابرخوردهایمناسبومنطقیروبروشوندپتانسیلالزم
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برایهمسوییواقعیبااهدافاجتماعیجامعهرادارند.
كنشهایهمنوایانهزنانبیشتردرمناطقجنوبیشهردیدهمیشد؛درحالیكهكنشهای
بیشتروجود میانیشهروكنشهایشكلگرایانهدرمنطقهشمالتهران نوآورانهدرمنطقه
و شكلگرایی اما است طبیعی امری جوامع تحول روند در نوآوری یا همنوایی داشت.
بخصوصآنومیكبودننشانمیدهدزنانخودرابریدهازفضایاجتماعیموجوداحساس

میكنند.
درپایانمتذكرمیشودمسئوالنمحترمردههایمختلفونهادهایگوناگونبهنتایج
تحقیقاتیماننداینتحقیقتوجهكنندوباسیاستگذاریوترسیمنقشهراهوتبدیلآنبه
برنامههایاجراییوعملیعزمیجدیداشتهباشندتامشكالتفعلیجامعهباهمدلیتمام

آحادوبهویژهزنانبهعنوانیكقشرپیشروبرطرفشود.
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