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چکیده:
حضور زنان در اجتماعی در جوامع يمسئلهدر یکی دو قرن اخیر 

معاصر برجستگی و نمود خاصی یافته است.  تغییر در نگرش به زنان بدون 
تغییر در رابطه با وضعیت زنان در جوامع مختلف هرگونهاي تردید مقدمه

ر در است.  از این منظر، گذار به وضعیت برابري جنسیتی مستلزم تغیی
شود.  ها نسبت به نابرابري جنسیتی و لوازم و عناصر آن دانسته مینگرش
ي حاضر در راستاي شناسایی وضعیت نگرش به زنان در ایران با توجه مطالعه

ي انسانی هاي توسعهخاص به تغییرات ناشی از آن مبتنی بر شاخص
ي اصلی هاي مورد استفاده براي آزمون فرضیهاست.  دادهیافتهسازمان

، موج پیمایش WVSها هاي پیمایش جهانی ارزشتحقیق از مجموعه داده
با 2007اخذ شده است.  این پیمایش در ایران در سال 2008تا 2005هاي سال

ها، تحلیل ي آماري انجام شده است.  با توجه به وضعیت دادهنمونه2667
ایران بوده است و با در هاي استان از مجموع استان21مبتنی بر نوشتار حاضر

هاي آنها در استان هاي خراسان جنوبی و شمالی که دادهنظر گرفتن استان
استان 19هاي پژوهش حاضر بر حسب اند.  تحلیلخراسان رضوي ادغام شده

دار میان وضعیت ها حاکی از ارتباط معنیباقیمانده صورت پذیرفته است. یافته
هاي آن یعنی درآمد سرانه، یرمجموعهو ز(HDI)ي انسانی شاخص توسعه

امید به زندگی و سطح آموزش با نگرش به زنان در ابعاد مختلف است؛ 
ي انسانی به د که شاخص توسعهدهنهمچنین نتایج رگرسیونی نشان می

هاي درصد از واریانس نگرش مثبت به زنان در استان4/35تنهایی بیش از 
کند.ایران را تبیین می

سیتیني انسانی، فرهنگ، زنان، برابري جتوسعهیدي:مفاهیم کل
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مسألهیانبمقدمه و 
بسیاري از متفکران بر این باورند که تاریخ بشر به نوعی روایت تـاریخی مردسـاالري و   

يگیـري عقایـدي قـالبی در حـوزه    مردسروري بوده است و چنین فرایندي منجر به شـکل 
ن معموالً بعنوان موجودات احساساتی و مـردان  زنااز این منظر، میان جنسیتی شده است.

هـا مـردان بعنـوان موجـودات     در اغلب فرهنگشوند.بعنوان موجودات عقالنی توصیف می
نـد گردتـر هسـتند قلمـداد مـی    قوي و زنان بعنوان موجوداتی که به لحاظ جسمانی ضعیف

جنسـیتی را ایجـاد و   هاي هاي قالبی فرهنگی این دیدگاهرباو،در واقع).1997، 1(گیبسون
بر ایـن  .انددادهشکل جنس مقابلنسبت به ها راانسانو چارچوب ادراکی نمایدتقویت می

بخشی متعلق به مردان و دیگري متعلق به زنان.؛شودجهان به دو بخش تقسیم میاساس،
عرفی ماحساسات و عواطف متعلق به دنیاي زنانه و فعالیت و تحرك متعلق به دنیاي مردانه 

شـود. تفکر قطبی شدن در مورد جنسیت توسط زبان دائماً تولیـد و بازتولیـد مـی   . شودمی
در چنـد  مندي نابرابري تا سالیان اخیر بوده اسـت.  چنین فرایندي سبب نهادینگی و قاعده

هاي مختلف، بـه ویـژه بـا وقـوع انقالبـات صـنعتی و       اخیر، با وقوع تغییرات در حوزهيدهه
هاي زنان و توانمندي آنها در اجتماع معطـوف گشـته و ایـن امـر     توجه به تواناییاطالعاتی، 

انسـانی  يهاي توسعهرشد شاخصهاي نابرابري شده است.سبب تضعیف بسیاري از بنیان
).2010، 2(بایرنانداند که در این مسیر نقش مهمی ایفاء نمودهنیز از جمله عواملی بوده

نقـش  اند.تري در تمام جوامع داشتهموقعیت اجتماعی پائیندم تاریخ، زناناز سپیده
گیـري عمـومی و   زنان عمدتاً به کارهاي تولید مثل و تربیت بچه محدود شده بـود؛ تصـمیم  

حتی امروز هم، مـردان  ). 1978، 3طور مسلطی در قلمرو مردان بود (دالیقدرت سیاسی به
در واقع یکی از نخستین ی مسلط هستند. هاي اقتصادي و زندگی عمومهنوز در اکثر حوزه

هایی که همراه با فرایند مدرنیزاسیون و توانمندي انسان مطرح شده اسـت، پرسـش   پرسش
).2003، 4است (گورزندگی اقتصادي و سیاسی بودهتسلط مردان در تمام جوامع براز علت 

وجـود داشـته   تقسـیم کـار جنسـیتی   رو اهمیت داشته است که نوعی چنین پرسشی از آن
هـاي خـارج از   فعالیتيحالی که مردان بر همهداري پیوند داد، دراست که زنان را با خانه

این دلیل که سیاسـت بـا سـازماندهی    به شد، مسلط شدند. خانه که شامل سیاست هم می
نیروي اجبار براي دفاع و اجراي قانون و نظم همراه است، مادامی که سازمان دفاع و امنیت 

). 2009، 5شـرما هاي دولتـی مسـلط بـاقی ماندنـد، زنـان از صـحنه حـذف شـدند (        عالیتف
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کـار فیزیکـی   يهاي تولیدي در جوامع کشاورزي و صنعتی نیز دربرگیرندهعالوه، فعالیتبه
زنـان عمـدتاً از زنـدگی    هـا منجـر شـد.    مردان در ایـن فعالیـت  يسنگین بود که به سلطه

اي طـور فزاینـده  اقتصـادي بـه   يهاي عمـده زمان که فعالیتاقتصادي خارج از خانه تا آن
، 1النـگ هاي عقالنی بیشتري نسبت به فعالیت فیزیکی بودند، حذف شـدند ( نیازمند فعالیت

2007.(
ایـن  يهـاي دولتـی، همـه   هاي تکنولوژیکی اخیر و تمایز کـارکردي فعالیـت  پیشرفت

بر دانش، قدرت بازو بـراي تولیـد اساسـاً    مبتنی يدر جامعهعوامل را دگرگون کرده است.
افـراد و توانـایی عقالنـی مبتنـی     ياین جامعه بر خالقیت، مهارت در ادارهکارکردي ندارد. 
عـالوه، در  بـه مردان مهـارت دارنـد.  ياندازهاین موارد، زنان حداقل به ياست که در همه

ی تنـزل یافتـه اسـت؛ امیـد بـه      جوامع فراصنعتی، مرگ و میر نوزادان به سطح بسیار پائین
هـایی کـه   زندگی بیش از دو برابر شده است و تکنولوژي کنترل موالید، انتخاب تعداد بچـه 

، 2(اینگلهـارت و ولـزل  سـازد خواهد داشته باشد و تعیین زمان آن را ممکن مـی یک زن می
بچه صـرف  کردن شان را با بارداري و بزرگزنان اکثر دوران بزرگسالی).345-343: 1389

اند و دیگر موفقیت که حتی کارهاي نظامی هم از قدرت بازو فارغ شدهنهایتاً اینکنند. نمی
طـور فزاینـده از   هـا، بـه  هاي عظیم مردان خشن مبتنی نیست؛ جنگنظامی بر داشتن توده
گیرند و موفقیت در جنگ بر تکنولوژي برتر و طراحی ماهرانه یا بهتـر  فواصل دور انجام می

کارکردهـاي  يعالوه، بـا توسـعه  به)1997، 3ها دیپلماسی کارآمد مبتنی است (براچرآنز ا
تمرکـز دولـت مـدرن نیسـت؛    يرفاهی دولت، سازماندهی ابزارهاي اجبار دیگر تنها هسـته 

همزمان با وقوع این اتفاق، انحصار سیاسی مردان هم رو به تحلیل گذاشت.
طـور بنیـادي خصوصـیت قـدرت را در     مانی، بـه هاي تکنولوژیکی و سـاز این دگرگونی

حـال  انسانی تغییر داده است: قدرت فیزیکی و اجباري دريموافقت با روند عمومی توسعه
پیامـدهاي  )2007، 4(هندرسـون گردداي عقالنی و ارتباطی میطور فزایندهنزول بوده و به

ی، اخیراً آشکار شده است و این تغییرات براي برابري جنسیتی در زندگی اقتصادي و سیاس
هاي دار مانند نقشاین حقیقت است که خصوصیات فرهنگی ریشهيکنندهاین امر منعکس

در کل جوامع صنعتی و حتی با شدت بیشـتري  تدریج در حال تغییر هستند.جنسیتی، به
ی ها نسبت به برابري جنسیتاي در نگرشهاي بین نسلی عمدهدر جوامع فراصنعتی، تفاوت

يانـدازه هرگز قبالً در تـاریخ تمـدن، زنـان بـه    ). 2003، 5وجود دارد (اینگلهارت و نوریس
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ادي و هاي زندگی از آزجوامع معاصر فراصنعتی در انتخاب آموزش، اشتغال، همسر و سبک
تـوان در  را مـی شـروع آن يچه نقطـه اگراین تغییر تازه است. اند؛برابري برخوردار نبوده

رأي به زنان پس از جنگ جهانی اول در بعضی از کشـورها یافـت، امـا اعطـاي     اعطاي حق
ایـن امـر در گـرایش    اختیارات به زنان تنها به تازگی به رونـد غالـب تبـدیل شـده اسـت.     

ســوي هــاي ملــی و در دگرگــونی بــهگســترده بــه افــزایش نماینــدگی زنــان در پارلمــان 
مـردان  «سـنتی  يه در آن عقیـده شـود کـ  بخش منعکس میهاي ارزش رهاییگیريجهت

طـور چشـمگیري حـداقل در جوامـع     بـه » رهبران سیاسی بهتري نسبت بـه زنـان هسـتند   
این تأکید فزاینده بر برابري جنسـیتی بخشـی از تغییـر    حال استحاله است. فراصنعتی در

فیـت  انسانی و کیيپیش رانده و توسعهاي است که نیروهاي ضد تبعیض را بهگرایانهانسان
تغییر در جهـت  » رشد موج«ها این نگرش.)2003، 1(هایدندهددموکراسی را توسعه می

انگیـزِ  تبیین تغییرات شگفتکنند.پذیرش اجتماعی بیشتر برابري جنسیتی را منعکس می
ویژه در جوامع فراصنعتی تنها به مجموعه عوامـل  هاي جنسیتی، به حال ظهور در نقشدر

.انـد ردد و در ایـن راسـتا، محققـان بـر عوامـل مختلفـی تأکیـد کـرده        گخاصی مرتبط نمی
هـاي هاي نهادي و تبیـین انسانی، تبیینيهاي نوسازي در ابعاد متفاوت مانند توسعهتبیین

).2001، 2کنیککنند (گلیگ، گیسوب وفرهنگی با یکدیگر رقابت می
توانند ها میین انتخاباانسانی گسترش انتخاب مردم است.يهدف اساسی از توسعه

هـا معمـوالً بـه دسـتاوردهایی بهـا      انسـان بسیار زیاد باشند و یا در طول زمان تغییر کنند.
بهتـر و خـدمات   يآیند: مثل دسترسی بـه دانـش، تغذیـه   دهند که سریعاً به دست نمیمی

ـ   بهداشتی بهتر، محیط اجتماعی امن، امنیت در برابر جرائم و خشونت ذت هـاي فیزیکـی، ل
یحی، آزادي سیاسی و فرهنگی و حـس مشـارکت در اجتمـاع.    ربردن از ساعات تعطیل و تف

هدف توسعه، ایجاد محیطی توانمند براي مـردم اسـت تـا از یـک زنـدگی خـالق، سـالم و        
هاي بسـیار مهمـی کـه    یکی از حوزه). 1995انسانی، ي(گزارش توسعهطوالنی لذت ببرند

انسـانی و پیامـدهاي آن قـرار دارد، موضـوع     يتوسعهيوجهمورد تهادر زیرمجموعه گزاره
انسـانی،  يهاي توسـعه ها و گزارشچنین است که در تمامی برنامهبرابري جنسیتی است.

است. بحثی مورد توجه بوده برابري جنسیتی و توانمندي زنان 
ت هاي اخیر، وضعیـت زنـان و نگـرش بـه برابـري جنسـیتی تغییـرا      در ایران، در سال

اي کـه  بـه گونـه  بسیاري یافته است و این تغییرات عمدتاً به صورت نامتجانسی بوده است.
هایی دیگر با راستاي توانمندي زنان و در حوزهها (تحصیلی، آموزشی) دراي از حوزهدر پاره

عالوه بر تفاصـیل فـوق، ایـران از جملـه کشـورهایی      ها همراه بوده است؛افزایش محدودیت
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يراي وسـعت بسـیاري اسـت و منـاطق شـهري در نقـاط مختلـف ایـن پهنـه         است کـه دا 
به دلیل وسـعت بسـیار و همچنـین بـه دلیـل بافـت متفـاوت        اند.جغرافیایی گسترده شده

انسـانی در  يهاي توسعههاي ایران به لحاظ اقتصادي و شاخصاجتماعی، استانـفرهنگی
گونه که عنوان شد تردیدي نیست همانند. گیرهاي مختلفی قرار میها و گاه در رتبهدسته

ثر و انسانی اثرات مـؤ يهاي توسعهیافتگی به ویژه در شاخصها در میزان توسعهاین تفاوت
از گذارنـد.  سیاسی بر جـاي مـی  ـهاي جهت یافته در راستاي فرهنگیماندگاري بر ارزش

انسانی بـه لحـاظ   يتوسعههاي ایران را متناسب با سطحتوان استاناین منظر است که می
نوشـتار حاضـر در واقـع در پـی     شناسی نمـود.  بندي و گونهشاخص برابري جنسیتی دسته

بررسی چنین تناظر و انطباقی میان این دو مقوله اثرگذار در کشور ایـران اسـت و بـر ایـن     
هاي اصلی این تحقیق به قرار زیر هستند:اساس پرسش

هاي ایران بـر شـاخص برابـري    سانی در استانانيهاي توسعهآیا وضعیت شاخص-
ها اثر دارند؟جنسیتی آن استان

انسانی، بـیش از سـایرین بـر شـاخص     يهاي شاخص توسعهکدام یک از سنجه-
کنندگی واریـانس شـاخص برابـري جنسـیتی     برابري جنسیتی اثرگذار است و میزان تبیین

یک به چه میزان است؟توسط هر

پژوهشمبانی نظري 
بري جنسیتیبرا

اي را کشور عضو سازمان ملل متحد اعالمیـه 189، 2000در سال يدر اجالس هزاره
هزاره) که هدف سـوم  ي(مشهور به اهداف توسعهتحقق هشت هدف امضاء کردنديدرباره

برابـري جنسـیتی، میزانـی کـه زنـان      . آن ارتقاء برابري جنسیتی و توانمندسازي زنان بود
استعدادهایشان براي انتخاب مستقالنه دارنـد را مـنعکس   يراي توسعههاي برابري بفرصت

حـال ظهـور در   انگیـزِ در تبیین تغییرات شگفت).345: 1389(اینگلهارت و ولزل، کندمی
ویژه در جوامع فراصنعتی تنها بـه مجموعـه عوامـل خاصـی مـرتبط      هاي جنسیتی، بهنقش
اند.  لفی تأکید کردهگردد و نویسندگان متعدد بر عوامل مختنمی

هاي جنسیتی این اسـت  ترین موضوع در ادبیات معاصر در مورد تحلیلاولین و اساسی
هــا را ایــن تفــاوتکــه زنــدگی روانــی و درونــی زنــان بــا زنــدگی مــردان متفــاوت اســت.

اند از: اند که عبارتشناسان در چهار موضوع کلی خالصه کردهجامعه
ه تنها از حیث موقعیت بلکه از لحاظ شـرایط نیـز نابرابرنـد، بـدین     مردان و زنان ن-1

یـابی کمتـري   هاي خویشـتن معنا که زنان از منابع مادي، منزلت اجتماعی، قدرت و فرصت
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ایـن موضـوع بـه طبقـه، نـژاد، شـغل، قومیـت،        نسبت به مردان همطراز خود برخوردارند.
شود.مذهب، تحصیل، ملیت و عوامل دیگر مربوط می

دانـد و  هی اجتمـاعی مـی  در سـازماند عمـدتاً انشناسها را جامعهاین تفاوتأمنش-2
د.  نشمارثر نمیؤشناسانه را چندان معوامل زیست

نـد، امـا   هاي ذاتی با همنوعان خـود متفاوت ها از حیث خصوصیات و استعدادانسان-3
شود. میاین نکته الگوي مهمی براي تبیین و تمایز بین زن و مرد محسوب ن

هاي جنسی بر این اصل استوار است که زنان و مردان هـر دو  تمام فرضیات نظریه-4
هـا چـه زن و چـه مـرد قادرنـد      یعنـی انسـان  ؛هاي یکسان دست یابندد به موقعیتتواننمی

هاي تازه اي بیافرینند و یا خود را با موقعیتهاي تازهموقعیت خود را تغییر دهند و موقعیت
هـاي  ند و این یکی از نقاط مهم تفاوت نظر با کسانی است کـه معتقدنـد تفـاوت   سازگار کن

دهند.  ناپذیري قرار میدر شرایط تغییره ناچارجنسیتی اموري الیتغیر هستند و انسان را ب
اند:  هاي جنسیتی را به دو گروه تقسیم کردهها و تحلیلبه طور کلی تبیین

رابري زن و مرد. دار بهاي طرفمارکسیستينظریه-1
هاي مدافع برابري زن و مرد.  لیبراليهنظری-2

عی دارنـد بـر اسـاس ایـدئولوژي     سـ هـاي مارکسیسـت   ، فمنیسـت نخسـت ينحلهدر 
داري آنان معتقدنـد کـه نظـام سـرمایه    مارکسیستی تحت ستم بودن زنان را توجیه کنند. 

ن تحقق برابري براي زنـان و کـارگران   نفسه نظامی نابرابر است و در این نظام نابرابر امکافی
این گروه معتقدند کـه راه دسـتیابی بـه برابـري دگرگـون کـردن کـل        فراهم نخواهد شد.

گـران،  به نظر این دسته از تحلیـل داري و جایگزین کردن نظام سوسیالیستی است.سرمایه
بنابراین، به ؛دستیابی به برابري واقعی فقط در نظام سوسیالیستی و کمونیستی میسر است

آن حداکثر، رسیدن به نوعی اصالح خواهد بـود، بایـد از   يههاي جزئی که نتیججاي تالش
هاي مارکسیسـت معتقدنـد کـه    فمینیستداري را واژگون کرد.طریق انقالب، نظام سرمایه

(یعنـی  مـزد شود، اول انجام کار بـی داري در دو امر خالصه مینقش زنان در جوامع سرمایه
داران خـدمت کنـد)، دوم   داري، و مراقبت از مرد بعنوان نیروي کار تا بتواند به سـرمایه خانه

مـزد  داري است که در اصل از کار بـی به هر حال، این سرمایهپرورش نسل بعدي کارگران.
).1993، 1بل(ماندبهره نمیبرد هر چند که مرد نیز از این سود بیزنان سود می

هاي لیبرالیستی این است که زنان باید از همـان حقـوق و امتیـازاتی    ترین بحث تحلیلمهم
که مردان دارند برخوردار گردند. 

کنند کهعنوان میدار اصالحات آن است که مهم مورد توجه زنان فمینیست طرفيمسئله
شـرایط اجتمـاعی و   يهبلکـه زاد ، هاي میان دو جنس، تفاوتی ماهوي و ذاتی نیستندتفاوت

1 Bell
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،بنابراین محیط و شـرایط اجتمـاعی از آنـان دو   ؛مقتضیات سنی و جنسی هستنديهنتیج
سازد، در حالی که از لحاظ طبیعی و از بـدو تولـد هـر دو بـا شـرایط      متفاوت میاتیموجود

اما گروه دیگري از طرفداران برابري گذارند.حیات میيهکامالً برابر خلق شده و پا به عرص
يکه به طور کلی قبل از ارائه هر نوع تحلیـل جنسـیتی سـه مسـئله    زن و مرد وجود دارند 

کنند:  اساسی و عمده را مطرح می
ها به زنـدگی بـا مـردان ادامـه     ها و ستمتوانند با توجه به انواع تبعیضآیا زنان می-1

دهند و یا جدا شدن امري ضروري و واجب است. 
سی و یا در نظام اجتماعی جستجو شناهاي جنسیتی را باید در زیستتفاوتأمنش-2
کرد؟  

مسائل سیاسـی از چـه مشـی و روشـی بایـد تبعیـت جسـت؟ بایـد خـود را از          در-3
ط و اوضـاع  ی(به قصد دگرگون کردن شراهاي سیاسی کنار کشید و یا مشارکت فعالجریان

،)1974(در کتابی با عنوان جدال جنسیت1شوالمیت فایرستونسیاسی) را پیشه ساخت. 
او ». تـوان آن را مشـاهده کـرد   جنسیتی آن قدر پیچیده است که نمیيطبقه«نویسدمی

معتقد است که فرودستی زنان نه تنها در نظام دستمزدها و نظام حقـوقی بلکـه در تمـامی    
).1951، 2(السوئلمناسبات و روابط فردي و خانوادگی به طرزي نامرئی حاکم است

هاي فرهنگی نیـز در ایـن   ي و تبیینهاي نهادي، تبیینهاي نوسازعالوه بر آن، تبیین
هـاي  اي از محققـان تغییـر وضـعیت زنـان در عرصـه     پارهکنند.زمینه با یکدیگر رقابت می

در ایـن زمینـه   انـد. گیري دولت رفاه در جوامع غربی دانسـته مختلف زندگی را ناشی شکل
کـرد  ا بـه مـردان اعطـاء مـی    شود که دولت سرکوبگر سـنتی، انحصـار سیاسـت ر   عنوان می

زنان مدرن براي گذران زندگی نیازي به وابستگی به خانواده یـا مـردان   ).1988، 3(کارنیرو
هـا را  هاي زنان به خانه را از بین برده و آناین اساس، دولت رفاه وابستگیبرآور ندارند.نان

قتصـادي، سیاسـی و   تـر زنـدگی ا  هـاي گسـترده  تر در چرخههاي برجستهبراي ایفاي نقش
يکننـده گسترش دولت رفـاه همچنـین مـنعکس   ).2003، 4(ونهاننکنداجتماعی مهیا می

هـاي  اي و دولـت هاي تـوده پیش از رشد دموکراسیظهور قرارداد اجتماعی جدیدي است. 
(اینگـوچی و  کردنـد گیرنـده عمـل مـی   هاي باجهاي سنتی عمدتاً بعنوان ماشینرفاه، دولت

ها قدرت سرکوبشان را براي زورگیري تمـام مـازاد اقتصـادي مـردم و     آن).1997، 5نیومن
مقابـل،  در). 265: 1997، 6بردنـد (دیامونـد  کـار مـی  خشنودي منافع دارندگان قـدرت بـه  
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هاي رفاه دموکراتیک که به مردم پاسخگو هستند، منابع اضافی را بـراي رفـاه بیشـتر    دولت
یـف جدیـدي از قـرارداد اجتمـاعی     کـه ایـن رونـد، تعر   کنندگذاري میمردم دوباره سرمایه

هـا در دولـت رفـاه و    گذاري بیشتر حکومتاین اساس، سرمایهبر).160: 1993، 1بل(ستا
گذاري کمتر بر نیروهاي سنتی سرکوبگر وابسته به سلطه مرد مانند ارتـش، برابـري   سرمایه

: 1966، 2هورتـون و کـارول  (اکسـتین، دونالـد،  همـراه خواهـد آورد  جنسیتی بیشتري را به
دیگري که از آن بعنوان عامل رشد برابري جنسیتی یاد شده اسـت، ظهـور   يلفهؤم).234

همزمان با وقوع این اتفاق، مزیت نسـبی  ).2001، 3یانگسی(جامعه مبتنی بر دانش است
که برابري رودبر این اساس، انتظار میشود.نمود، محو میکه قدرت بازو به مردان اعطا می

). 358: 1389ولـزل،  و(اینگلهـارت جنسیتی با ظهور جامعه مبتنی بر دانش افزایش یابـد 
آنهـا خاطرنشـان   در این زمینه، متفکران دیگري بـر تغییـرات نهـادي تأکیـد نمـوده انـد.       

بحـث تـوجیهی   هاي دموکراتیک به سود برابري جنسیتی گرایش دارند. کنند که سنتمی
شود اینست که نهادهاي دموکراتیک براي زنان حقـوق بیشـتر و   راستا عنوان میکه در این

هـا وجـود دارنـد،    تري براي شنیدن صدایشان نسبت به آنچه در دیکتاتوريمجراهاي افزون
)، 159: 1996(5هـانتینگتون اسـاس نظـر   بـر ).1992، 4( مکس و دیامونـد کنندفراهم می

سـتان غربـی   گرایانه و دموکراتیک، تفکیک جوامع پروتهاي فردترین تفکیک در ارزشعمده
.از جوامع اسالمگرا است

اند که رشـد منـابع   ها را با این پیشنهاد گسترش دادهفرضرونالد اینگلهارت این پیش
شود کـه بـر ابـراز    اي میهاي رهایندهمختلف مبتنی بر نوسازي و توسعه موجب رشد ارزش

: 2002، 6(بسـتونی نمندسازي افـراد بـه ویـژه زنـان هستند    کنند و منشأ تواوجود تأکید می
اقتصـادي، تغییـرات   ـاجتمـاعی ياینگلهارت و همکاران در مراحل متفاوت توسـعه . ).45

صـنعتی شـدن نخسـتین فراینـد عمـده تغییـر       «نماینـد. فرهنگی متفاوتی را معرفی مـی 
ظهـور  همـراه آورد.  دهـد و بوروکراتیـک شـدن و سکوالریسـم را بـه      فرهنگی را رشد مـی 

دهـد: بـه جـاي عقالنیـت،     فراصـنعتی فراینـد دوم تغییـر فرهنگـی را شـکل مـی      يجامعه
تمرکزگرایی و بوروکراتیک شدن، روند جدید در جهت افزایش تأکید بر خودمختاري فردي 

آنهـا عقیـده دارنـد کـه     ).21: 1389(اینگلهـارت و ولـزل،  » هاي ابراز وجود اسـت و ارزش
صـنعتی  يهاي صنعتی به فراصنعتی، تعدادي از نهادهاي کلیدي جامعـه ارزشدگرگونی از

هاي فراصنعتی، کاهش احترام سیاسی، رشد ارزشـ در قلمرو اجتماعیکند. را تضعیف می
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بـراي ایـن متفکـران،    آورد. به اقتدار و رشد تأکید بر مشارکت و ابراز وجود را به همراه می
ادي فردي، تنوع انسانی، برابري جنسیتی و استقالل مدنی تأکید هاي ابراز وجود بر آزارزش
گرایانه بر آزادي فردي و سیاسـی  تأکید فرامادييهاي ابراز وجود در بردارندهارزش"دارد.

هاي معترضانه شهروندان، تساهل نسبت به آزادي دیگـران  به ویژه برابري جنسیتی، فعالیت
شـود ی هسـتند کـه در رضایــت از زنـدگی مـنعکس مـی      به ویژه زنان و تأکید بر رفاه ذهن

).1957، 1(لیپست

برابري جنسیتیهاي توسعه انسانی و شاخص
توسعه به لحاظ پیشینه، به صورت فراگیري پـس از جنـگ دوم جهـانی دوم    يلهمقو

بشـیریه  بوده (ارزشی بودن، چندبعدي بودن هایی چوناین مقوله واجد ویژگیمطرح شد.
طـرز تلقـی عامـه و    مستلزم تغییرات اساسی در سـاخت اجتمـاعی،  روو از این) 13: 1384

ایـن  کن کردن فقر است.کاهش نابرابري و ریشهنهادهاي ملی و نیز تسریع رشد اقتصادي،
يگرفتـار شـدن در چرخـه   پذیري،زنان به جهت جنسیت، سلطهکه اساساًبودبدین معنی 

نبودنـد  ابعـاد آن  يتوسـعه در همـه  رودر امـ تسلط مـردان، قـادر بـه مشـارکت    تبعیض و
انسـانی  يدر سالیان اخیر توجه به سایر ابعاد توسعه به ویژه توسـعه ).1381طلب، (شادي

يتوسـعه يانسانی میزانی که شرایط اجتماعی به افراد اجازهيتوسعهمعطوف شده است.
در ؛)2003،اینگلهـارت کنـد (ولـزل و  دهـد مـنعکس مـی   استعدادشان براي انتخاب را می

انسانی در هـر  يمهم و حساسی از میزان پیشرفت توسعهينتیجه، برابري جنسیتی سنجه
انسـانی، مبحـث   يتوسـعه يهـاي مهـم حـوزه   چنین است که یکی از برنامهجامعه است.

به تدارك و تسلط بیشـتر بـر منـابع و    توانمندسازييبرنامهتوانمندسازي زنان بوده است. 
بـراي  توانمندسازي فرایندي است که طی آن افرادشود.سب منافع براي زنان اطالق میک

دهند که باعث تسلط آنها در تعیین سرنوشت هایی انجام میفعالیتغلبه بر موانع پیشرفت،
متـأثر از  توانمندسازي زنان در امر توسعه،يمقوله). 123: 2004، 2تیاتوسه(شودخود می

هـاي بـوزروپ اسـت.   فرهنگ سیاسی به طور عمده برخاسته از یافتـه تی ونظریات فمینیس
هاي توسعه به کار گرفته شده در کشورهاي جهـان سـوم   بوزروپ نشان داده است که برنامه

ریـزان بـه   به زعـم او، برنامـه  ناموفق بوده یا حتی در جهت عکس توسعه عمل کرده است.
ئل مربوط بـه  او معتقد است که باید میان مسااند.معناي واقعی نابرابري جنسیتی پی نبرده

هـاي توسـعه در   آفرین نیستند و مسائل جنسیتی که مرکز ثقل برنامهزنان که لزوماً مشکل
آید و جنسیتی به وجود میيهمسائل جنسیتی بر اثر فاصلامور زنان است، تمایز قائل شد. 

1 Lipset
2 Tiatose



93تابستان ، 4، شمارههشتم، دورهاجتماعیفصلنامه توسعه 164

دیگـر سـوي  از است.در جامعه هاي جنسی موجود جنسیتی حاصل نظام تبعیضيهفاصل
و توانمندسازي خواستار قدرت دادن به زنـان در راستاي یهاي فمینیستنظریهگرایشاتی از 

بـوده  حـق تعیـین سرنوشـت    افزایش توان آنها براي اتکا به خود و گسترش حق انتخـاب و 
ع رفـ و در جامعـه هـا جنسـیتی   نـابرابري این متفکران بـر اهمیـت توسـعه در رفـع     . است

با تأکیـد  سارا النگه )2003، 1کنند (سلیگسونتأکید میهاي قانونی بین زن و مرد تبعیض
معتقد است که براي انسانی يهاي توسعهبر اهمیت فرایند توسعه به ویژه در ارتقاء شاخص

رفـاه، دسترسـی، آگـاهی،    توانمندسازي زنان باید پنج مرحله را طـی کـرد کـه عبارتنـد از:     
انسـانی و  ياینگلهارت و ولزل توسعهيبا توجه به نظریه.)125(همان: ترلمشارکت و کن

هـاي ابـراز وجـود یـا بـه عبـارتی دیگـر        هـاي ارزش فراصنعتی عامل رشـد مقولـه  يجامعه
-هاي ابراز وجود (رهاینده) شـامل ارزش ارزشهاي شاخص مقوله"باشد. می"رهاینده"

بـر  ، شاخص استقالل و تساهل نسبت به دیگران است.هاي فرامادیگرایی، برابري جنسیتی
هاي اساسی افراد در جوامع فراصنعتی نگـرش مثبـت نسـبت بـه     این اساس، یکی از ویژگی

اینگلهارت و همکـارانش برآننـد   ).132: 2009(اینگلهارت و ولزل، "برابري جنسیتی است
اسـت کـه در ایـن فراینـد     انسـانی  يکه نوسازي در حال تکامل به سوي فرایندهاي توسعه

گردد کـه اسـتقالل افـراد،    ادي موجب وقوع تغییرات فرهنگی میاقتصاجتماعی ـ  يتوسعه
جب رشـد نـوع جدیـدي از    برابري جنسیتی و دموکراسی را ترقی داده و به احتمال زیاد مو

بخشـند و تقویـت و   انسان را از جهات مختلف بهبود میشود که رهایی گرا میجوامع انسان
-هاي ابراز وجود به شمار میترین عامل رشد ارزشانسانی مهميهاي توسعهرتقاء شاخصا

يدیگـري از فراینـد توسـعه   يآنها بر این باورند که رشـد برابـري جنسـیتی، جنبـه    روند.
سوي دموکراسی قابل مقایسه بـوده و بـا   انسانی است که از لحاظ اهمیت با روند جهانی به

فراصنعتی، روند برابري جنسیتی یکی از يدر مرحله"ی بسیاري دارد.آن قرابت و پیوستگ
) و برابـري  29-48: 2003(اینگلهـارت و نـوریس،   "شـده اسـت  هـاي مهـم نوسـازي   جنبـه 

انسانی شده است، به ایـن دلیـل کـه    يجنسیتی تبدیل به عنصر مرکزي در تعریف توسعه
ایـن  اساسی برابري انسانی است.يبههاي مدنی و سیاسی و حقوق انسانی، جنمانند آزادي

شـده، بخشـی از   هـاي جنسـیتی تثبیـت   کنند که این دگرگونی از نقشمتفکران عنوان می
هاي ابـراز وجـود اسـت کـه افـزایش      تر مرتبط با رشد ارزشگرایانه گستردهدگرگونی انسان

آورد مـی هاي متعـدد بـه همـراه   جنبهتبعیض را در هاي ضدتساهل، تنوع انسانی و جنبش
).241: 1994، 2پیو و تیت(

1 Seligson
2 Poe and Tate
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پژوهشفرضیه
هـاي  اسـتان برابري جنسیتی انسانی بر وضعیت يهاي توسعهها یا شاخصسنجه-

.ارنددایران اثر معنادار 

شناسی پژوهشروش
افزار روش تجزیه و تحلیل و نرمالف) 

ون پایایی مـدل  به منظور آزمروش تحقیق این پژوهش مبتنی بر تحلیل ثانویه است. 
ونبـاخ اسـتفاده شـده اسـت؛     یید آن از آلفـاي کر أاصلی تحقیق (مدل برابري جنسیتی) و ت

SPSSافزار ي اصلی پژوهش از نرمها براي انجام آزمون فرضیهسازي دادههمچنین در آماده

هاي آن ي آماري این پژوهش، کل ایران و واحد تحلیل، استانجامعهبهره برده شده است. 
اصـلی  يپس از آنکه مقبولیت مدل به لحاظ پایایی و اعتبار مشخص گردید، فرضـیه است.

ي انسانی بر نگرش به زنان در سطح استانی با استفاده هاي توسعهثیر شاخصأیعنی میزان ت
. از رگرسیون مورد سنجش قرار گرفته است

هاداده) ب
هاي مربوط به نگرش به زنانداده-1

هـاي  اصـلی تحقیـق از مجموعـه داده   يهاي مورد استفاده بـراي آزمـون فرضـیه   داده
اخـذ شـده اسـت.    2008تـا  2005هاي پیمایش سال، موج WVSها پیمایش جهانی ارزش

در این رسیده است. آماري به انجام ينمونه2667با 2007این پیمایش در ایران در سال 
ها استان محل سکونت پاسخگو، در یکی از متغیرهاي آن ثبت شده است، لذا مجموعه داده
در میزان نگرش به زنان پاسخگویان به تفکیک استانی مهیـا شـده اسـت.   يامکان مقایسه

ف نفر بودند، حـذ 40ها زیر آنها در مجموعه دادهيهایی که تعداد نمونهاین پژوهش استان
هـاي ایـالم، بوشـهر، چهارمحـال و بختیـاري، سـمنان،       در جریان ایـن امـر اسـتان   شدند. 

ها حذف شـده و  استان موجود در مجموعه داده30کهگیلویه و بویراحمد و یزد، از مجموع 
انسـانی آنهـا در   يهـاي توسـعه  هاي خراسان جنوبی و شمالی نیز به لحاظ آنکه دادهاستان
) به تفکیک در دسترس نبود، با استان خراسان WVSبه پیمایش (سال نزدیک 1384سال 

همچنـین  هـا آمـده اسـت؛   رضوي ادغام گردیده و در کل با نام استان خراسـان در تحلیـل  
هـاي پیمـایش   کرمانشاه و زنجان در مجموعه دادههاي کردستان، هاي مربوط به استانداده

لـذا  ؛هـاي مـا حـذف گردیدنـد    از تحلیلنیز داراي نواقصی بودند که WVSها جهانی ارزش
هـاي ایـران بـوده و بـا در نظـر گـرفتن       اسـتان از مجمـوع اسـتان   21تحلیل ما مبتنی بـر  

هـاي آنهـا در اسـتان خراسـان رضـوي ادغـام       هاي خراسان جنوبی و شمالی که دادهاستان
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يوزیـع نمونـه  تاستان باقیمانـده خواهـد بـود.    19ها مبتنی بر در مجموع تحلیلاند.شده
گزارش شده است. 1مورد مطالعه بر اساس سن، جنس، زبان و مذهب در جدول

ي مورد مطالعه بر اساس سن، جنس، زبان و مذهبتوزیع نمونه:1جدول 
ردیف ناستا فراوانی سن مذهب جنسیت

29-15 49-30 98-50 شیعه سنی ارمنی زرتتی بهایی دیگر مرد زن نامشخص

1
آذربایجان 145 77 50 18 141 3 0 0 0 1 69 74 2

شرقی
درصد 6,2 53,1 34,5 12,4 97,2 2,1 0 0 0 0,7 47,6 51 1,4

2 آذربایجان غربی
درصد

110 62 38 10 71 36 0 0 0 3 54 55 1
4,7 56,4 34,5 9,1 64,5 32,7 0 0 0 2,8 49,1 50 0,9

3 اردبیل 50 34 14 2 49 1 0 0 0 0 23 26 1
صددر 2,1 68 28 4 98 2 0 0 0 0 46 52 2

4 اصفهان 181 91 69 21 175 5 0 0 1 0 91 90 0
درصد 7,7 50,3 38,1 11,6 96,7 2,8 0 0 0,6 0 50,3 49,7 0

5 تهران 540 236 214 90 522 7 3 2 2 1 268 265 7
درصد 23 43,7 39,6 16,7 96,7 1,3 0,6 0,4 0,4 0,2 49,6 49,1 1,3

6 سانخرا 267 118 112 29 255 10 0 0 2 130 133 4
درصد 11,4 44,2 41,9 10,9 95,5 3,7 0 0 0,7 48,7 49,8 1,5

7 خوزستان 129 58 59 12 112 14 1 1 1 65 63 1
درصد 5,5 45 45,7 9,3 86,8 10,9 0,8 0,8 0 0,8 50,4 48,8 0,8

8
سیستان و 
بلوچستان 70 36 29 5 26 44 0 0 0 38 32 0

درصد 3 51,4 41,4 7,1 37,1 62,9 0 0 0 0 54,3 45,7 0

9 فارس 150 83 61 6 145 0 0 0 0 5 73 77 0
درصد 6,4 55,3 40,7 4 96,7 0 0 0 0 3,3 48,7 51,3 0

10 قم 44 24 19 1 42 0 0 0 0 2 21 23 0
درصد 1,9 54,5 43,2 2,3 95,5 0 0 0 0 4,5 47,7 52,3 0

11 قزوین 44 19 21 4 42 2 0 0 0 0 17 22 5
درصد 1,9 43,2 47,7 9,1 95,5 4,5 0 0 0 0 43,6 50 11,4

12 کرمان 89 33 40 16 88 0 0 0 0 1 46 43 0
درصد 3,8 37,1 44,9 18 98,9 0 0 0 0 1,1 51,7 48,3 0

13 گلستان 60 33 26 1 58 2 0 0 0 0 31 29 0
درصد 2,6 55 43,3 1,7 96,7 3,3 0 0 0 0 51,7 48,3 0

14 گیالن 100 42 57 1 97 2 0 0 0 0 48 50 2
درصد 4,3 42 57 1 97 2 0 0 0 0 48 50 2

15 لرستان 70 52 15 3 68 1 0 0 0 1 35 35 0
درصد 3 21,4 74,3 4,3 97,1 1,4 0 0 0 1,4 50 50 0

16 مازندران 120 70 36 14 114 3 0 0 2 0 59 60 1
درصد 5,1 58,3 30 11,7 95 2,5 0 0 1,7 0 49,2 50 0,8

17 مرکزي 60 31 17 12 60 0 0 0 0 0 29 29 2
درصد 2,6 51,7 28,3 20 100 0 0 0 0 0 48,3 48,3 3,3

18 هرمزگان 45 13 18 14 35 10 0 0 0 0 24 21 0
درصد 1,9 28,9 40 31,1 77,8 22,2 0 0 0 0 53,3 46,7 0

19 همدان 69 40 27 2 64 2 0 2 0 1 34 35 0
درصد 2,9 58 39,1 2,9 92,8 2,9 0 2,9 0 1,4 49,3 50,7 0

کل 2343 1152 922 261 2164 142 4 5 7 16 1155 1162 26
درصد 100 49,3 39,4 11,2 92,4 6,1 0,2 0,2 0,3 0,7 49,3 49,6 1,1
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هاي مربوط به میزان توسعه انسانیداده-2
ریـزي و نظـارت   ها از معاونـت برنامـه  انسانی استانيمیزان توسعههاي مربوط بهداده

ریزي و مدیریت اقتصاد کالن (سابق) اخذ شده است.  راهبردي رییس جمهوري، دفتر برنامه
انسانی عبارت از متغیرهاي زیر خواهد بود:                 يتوسعهHDIبر اساس شاخص 

ي انسانیابعاد توسعه:2جدول 

انسانیيتوسعه
HDIشاخص 

میزان درآمد سرانه
سطح آموزش
امید به زندگی

ها که شامل شاخص درآمدي (درآمد سرانه)، شاخص آموزشی و شـاخص امیـد بـه    این داده
اسـت بـراي   WVSمقـارن بـا سـال پیمـایش     کـه تقریبـاً  1384زندگی است، بـراي سـال   

گزارش شده است:زیر يهاي مورد تحلیل این پژوهش به شیوهاستان

انسانی به تفکیک استانيمیزان توسعه:3جدول 

شاخص امید به زندگینام استان
Life expectancy

شاخص آموزشی
Education

شاخص درآمدي
Income

يشاخص توسعه
HDIانسانی

726/0825/0599/0716/0آذربایجان شرقی
705/0805/0588/0699/0آذربایجان غربی

717/0831/0562/0703/0لاردبی
763/0877/0654/0765/0اصفهان
766/0909/0714/0796/0تهران

697/0861/0612/0723/0خراسان
732/0856/0625/0738/0خوزستان

سیستان و 
653/0782/0520/0652/0بلوچستان

741/0865/0636/0747/0فارس
747/0878/0699/0765/0قزوین

742/0867/0590/0733/0قم
712/0854/0598/0721/0کرمان
714/0842/0662/0726/0گلستان
766/0843/0651/0753/0گیالن
702/0834/0575/0703/0لرستان
731/0850/0634/0738/0مازندران
729/0853/0621/0734/0مرکزي

720/0834/0601/0718/0هرمزگان
714/0840/0577/0710/0مدانه
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گیري و اعتبار سازه هاي اندازهمتغیرها، مدل)ج
اصلی نگرش به زنان در این مطالعه مشـتمل بـر چهـار    يگیري براي سازهمدل اندازه

بـر ایـن اسـاس،   هاي مختلف تحصیلی، شغلی و سیاسی بـوده اسـت.  گویه در ابعاد و حوزه
هاي فوق شـکل گرفتـه و اعتبـار آن مبتنـی بـر      شاخص برابري جنسیتی با استفاده از گویه

آلفاي کرونباخ و مقدار ویژه مورد ارزیابی قرار گرفت.  

هاي نگرش به برابري جنسیتیگویه:4جدول 

نگرش به برابري جنسیتی
)Gender Equality(

مخالفت با اینکه مردان رهبران سیاسی بهتري هستند
تر استمخالفت با اینکه تحصیالت براي پسران مهم

مخالفت با اینکه مردان حق بیشتري براي اشتغال دارند
مخالفت با اینکه مردان مدیران تجاري بهتري هستند

انسـانی هـم در سـطح متغیرهـاي     يهاي برابري جنسیتی و نیز توسعهاعتبار شاخص
کرونباخ و نیز تحلیل عاملی اکتشافی مـورد بررسـی   پنهان و هم در سطح کل مدل با آلفاي 

تبـدیل  يگیري به لحـاظ اعتبـار، اجـازه   هاي اندازهیید مدلأاین کار عالوه بر تقرار گرفت. 
نتایج در جدول زیر گزارش شده است:آنها به یک عامل را به ما خواهد داد.

يمدل فرهنگ سیاسی و توسعههاي نتایج آلفاي کرونباخ و مقدار ویژه براي شاخص:5جدول 
انسانی

متغیر پنهان یا شاخص
متغیرهاي مشاهده شده مربوط به 

آن
Observed Variables

آلفاي کرونباخ
Cronbach's Alpha

مقدار ویژه
Eigenvalue

برابري جنسیتی
Gender Eqality

سیاسیيبرابري در حوزه

767/0481/2 تحصیلیيبرابري در حوزه
شغلیيري در حوزهبراب

اداري و مدیریتیيبرابري در حوزه

انسانیيتوسعه
Human

DevelopmentT
)HDI(

درآمد سرانه
Per Capita Income

873/0539/2 امید به زندگی
Life Expectancy

سطح آموزش
Education
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پژوهشهاي یافته
به برابري جنسیتی و توسعه انسانیها، نگرش ها بر حسب نمره شاخصبندي استانرتبه

یـک از  عـاملی هـر  يشـود بـر اسـاس نمـره    بندي که در جدول زیر گزارش مـی رتبه
عـاملی  يطور که قابل مشـاهده اسـت، میـان رتبـه    همانها از شاخص مذکور است.استان

تهران، فارس، ها نظیر انسانی تعدادي از استانيتوسعهينگرش به برابري جنسیتی و رتبه
خراسان، گلستان، آذزبایجـان شـرقی و اصـفهان همـاهنگی تقریبـاً کامـل وجـود داشـته و         

تعـداد  انسانی آنهـا تقریبـاً مسـاوي اسـت.    يهاي نگرش به برابري جنسیتی و توسعهرتبه
دیگري نیز نظیر سیستان، گیالن، اردبیل، خوزستان، قم، کرمان، مرکزي و همـدان تفـاوت   

شان در حد سه و یا چهار مرتبه اسـت.  انسانی و نگرش به برابري جنسیتیيهتوسعيرتبه
اولی اسـتان  باشد. هاي آنها بسیار فاحش میالبته دو استان نیز وجود دارند که تفاوت رتبه

بندي نگرش به برابري جنسـیتی کسـب   آذزبایجان غربی است که جایگاه نخست را در رتبه
اسـتان کسـب نمـوده    19در میـان  انسـانی را يتوسعه18يکرده، اما در همان حال رتبه

نگـرش بـه   12ي ي انسـانی و رتبـه  توسـعه 2ياستان دوم نیز قزوین است که رتبهاست؛
کـم و  يها نیز فاصـله در مورد سایر استانبرابري جنسیتی را به خود اختصاص داده است.

انسـانی آنهـا مشـاهده    يتوسـعه هاي نگرش به برابري جنسـیتی و  بیش منطقی میان رتبه
شود.   می

انسانیيو توسعهبرابري جنسیتیهاي ها بر اساس شاخصهاي استانرتبه:6جدول 

ردی
استانف

رتبه توسعه انسانی
(مجموع نمرات 

متغیرها)

شاخص امید 
به زندگی

شاخص 
آموزشی

شاخص 
درآمدي

رتبه شاخص 
برابري 
جنسیتی

1410171211آذربایجان شرقی1
181818151آذربایجان غربی2
1712161819اردبیل3
33345اصفهان4
11112تهران5
111761013خراسان6
877814خوزستان7

سیستان و 8
1919191915بلوچستان

56566فارس9
242212قزوین10
10541417قم11
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6دول ي جادامه
12158139کرمان12
6131237گلستان13
4111510گیالن14
161614174لرستان15
781073مازندران16
999916مرکزي17
1311141118هرمزگان18
151313168همدان19

رتب شـده و در  شاخص برابري جنسیتی آنها ميها بر اساس رتبه، استان7در جدول 
هـاي آنهـا   رتبهيانسانی آنها نیز درج شده تا امکان مقایسهيتوسعهيکنار هر استان رتبه

بهتر فراهم گردد.

انسانیيو توسعهشاخص برابري جنسیتیيرتبه:7جدول
انسانیيتوسعهيرتبهشاخص برابري جنسیتیيرتبهاستان

118آذربایجان غربی
21تهران

37زندرانما
416لرستان
53اصفهان
65فارس

76گلستان
818همدان
912کرمان
104گیالن

1114آذربایجان شرقی
122قزوین

1311خراسان
148خوزستان

1519سیستان و بلوچستان
169مرکزي

1710قم
1813هرمزگان
1917اردبیل
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محاسبه رگرسیون
انسـانی بـر   يهاي توسـعه ثیر شاخصأیید اعتبار مدل، در این بخش میزان تأپس از ت

کـدام  در این مرحله ابتدا متغیرهاي هرروند شاخص برابري جنسیتی محاسبه خواهد شد. 
انسانی و شاخص برابري جنسـیتی بـه یـک عامـل کاسـته شـده و       يهاي توسعهاز شاخص

مزیـت  ر متغیر وابسـته انجـام پـذیرفت.   ثیر رگرسیونی متغیر مستقل بي تأسپس محاسبه
تـر بـودن       شـابه در آن اسـت کـه عـالوه بـر دقیـق      هـاي آمـاري م  رگرسیون بر سایر آزمون

رهـاي وابسـته را بـر    به محقق خواهد داد که جایگـاه متغی بینی هاي آن، قدرت پیشتبیین
خص خواهـد  رگرسیونی عالوه بر آنکـه مشـ  يلذا محاسبهل تعیین کند؛اساس متغیر مستق
انسانی توانایی تبیـین نگـرش بـه برابـري جنسـیتی را دارد یـا خیـر،        ينمود که آیا توسعه

يجایگاه هر استان در میزان و وضعیت شاخص برابري جنسیتی را با توجه به میزان توسعه
انسانی آن استان مشخص خواهد نمود.

ابري جنسیتیشاخص برانسانی بر يثیر رگرسیونی توسعهأنتایج ت:8جدول

مدل
ضریب همبستگی 

چندگانه
R

ضریب تعیین
2R

ضریب تعیین تعدیل 
شده

Adjusted R
Square

خطاي استاندارد 
برآورد استاندارد

Std. Error of the
Estimate

1607/0354/0339/042/0

توان عنوان کرد که متغیر مستقل که در اینجا عبـارت اسـت از   می8بر اساس جدول 
واریانس متغیر وابسته (شاخص برابري جنسـیتی) را  35/0، حدود )HDI(انسانیيعهتوس

حلیل رگرسیونی را نشان خواهد داد.جدول زیر نیز نتایج تکند. تبیین می

شاخص برابري جنسیتیانسانی بر يثیر رگرسیونی توسعهأنتایج ت:9جدول 

Sig.
يآماره
t

ارد نشدهضرایب استاندضرایب استاندارد شده
Betaانحراف استانداردB

عدد ثابت- 001/0568/3-547/0725/2929/7
004/0421/3231/1577/3HDI

انسانی بر شاخص يثیر توسعهأرگرسیونی تيبر اساس ضرایب استاندارد نشده معادله
برابري جنسیتی به قرار زیر خواهد بود: 

عـاملی برابـري   ي= نمـره -929/7+577/3انسـانی اسـتان)  يهعاملی توسـع ي(نمره
جنسیتی سطح استانی
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انسـانی)  يتـوان عنـوان نمـود: (توسـعه    همچنین بر اساس ضرایب استاندارد شده می
= شاخص برابري جنسیتی.547/0

انسـانی  يثیر رگرسیونی هرکـدام از متغیرهـاي توسـعه   أنیز ضرایب و ت10در جدول 
گانـه مـورد   کـدام بـه صـورت جدا   سرانه، سطح آموزش و امید به زنـدگی هـر  یعنی درآمد 

محاسبه قرار گرفته است.

هاانسانی بر فرهنگ سیاسی به تفکیک عامليثیر رگرسیونی توسعهأنتایج ت:10جدول
داريسطح معنی
Sig.

يآماره
t

ضرایب استاندارد نشدهضرایب استاندارد شده
Betaردانحراف استانداB

عدد ثابت-415/0149/1613/3- 024/0471/2
درآمد سرانه004/0052/3238/2425/5
عدد ثابت-401/0579/4424/6- 054/0770/1
آموزش0058/0947/2262/4412/6
عدد ثابت- 524/0077/2541/7- 010/0904/2
امید به زندگی000/0876/3632/3745/10

انسـانی بـه صـورت    يشود، هر کدام از متغیرهـاي توسـعه  که مشاهده میگونه همان
بـه جـز   را دارا هسـتند.  نگرش به برابري جنسـیتی بینی سطح بروز جداگانه نیز توان پیش

داري آن اندکی باالتر از مقدار معمول است، دو متغیـر دیگـر   میزان آموزش که سطح معنی
شـاخص برابـري جنسـیتی   معنـادار بـر   کـامالً (درآمد سرانه و امید به زندگی) بـه صـورت  

ثیریشـترین تـأ  داراي بامیـد بـه زنـدگی   متغیـر  لذا بر اساس این نتـایج،  أثیرگذار هستند؛ت
) 415/0درآمـد سـرانه (  ) بر شاخص برابري جنسیتی بوده است و پس از آن متغیر524/0(

اثر اندکی کمتري بر شاخص برابري جنسیتی داشته است.

گیرينتیجه
نگـرش  هر کشور وضعیت زنان و نوع يهاي مهم براي سنجش توسعهیکی از شاخص

است، زیرا توسعه تنها در ارتباط با تولید ناخالص ملی و سطح درآمد سرانه سنجیده به آنان
از آنجا که بلوغ سیاسی و اجتماعی را . شامل بلوغ سیاسی و اجتماعی نیز هستشود ونمی
بنـابراین حضـور فعـال و    ،د و رفتار جامعه با زنان آن تعیین نمـود برخوريتوان از نحوهمی

برابـري جنسـیتی در   بر ایـن اسـاس،   .ثر زنان از دیرباز حائز اهمیت بوده استؤمشارکت م
اي یافته اسـت. فرهنگی نقش برجستهعنوان عنصر اصلی گفتمان سیاسی ـ معاصر بيدوره

ها بـه برابـري   انسانی بر نگرشيهاي توسعهخصحاضر به بررسی اثر شايرو مطالعهاز این
جنسیتی پرداخته است.



173شناختی برابري جنسیتی در ...تحلیل جامعه

انسانی برآمده از تئوري يهاي نظري قدرتمند در این زمینه رهیافت توسعهاز رهیافت
یک شدن، توانمندشـدن  ي انسانی عنصر حیاتی دموکراتاز دیدگاه توسعهباشد.نوسازي می

اجتماعی منجر به رها شدن افراد از قید و ـصاديي اقتشهروندان است؛ لذا چنانچه توسعه
بندهاي اجتماعی و اقتصادي شود، قاعدتاً مجال بیشتري براي رشد برابري جنسیتی فـراهم  

پـردازان جدیـد نوسـازي معتقدنـد:     نظریـه ). 52: 1389و ولـزل، خواهد شـد (اینگلهـارت  
هـاي  ا بـوده و ارزش اجتمـاعی آنهـ  ـترجیحات [ارزشی] مردم بازتاب وضـعیت اقتصـادي  «

حالیکه معیشـت مـادي و امنیـت    درکند.ذهنی متعالی آنها را تبدیل به نیازهاي مبرم می
هـاي  بقـا بـه شـمار آمـده و مـردم اولویـت      يفیزیکی در شرایط کمیابی از التزامـات اولیـه  

دهنـد، در وضـعیت شـکوفایی و    اصلیشان را در این شرایط به اهداف مـادي اختصـاص مـی   
»کید کنندأبخش تهاي ابراز وجود و رهاییچه بیشتري دارد که بر ارزشحتمال هررونق، ا

هـاي پیمـایش   ). تز کانونی این نظریه که با شواهد جدید حاصـل از داده 2009(اینگلهارت، 
شـود، آن اسـت   یید میأت2002تا 1981درصد جمعیت جهان) از سال 85جامعه (81در 

بینـی و  مبتنـی بـر آن در جوامـع در جهـت قابـل پـیش      هايکه برابري جنسیتی و نگرش
از نظـر نویسـندگان ایـن    اجتماعی در حال تغییـر اسـت.  ـي اقتصاديهماهنگ با توسعه

هاي مختلف هر کشـوري از سـطوح   مقاله، از آنجا که سطوح فروملی همانند استان یا ایالت
یی گـاه فـاحش در وضـعیت    هـا و اقتصادي برخوردار بوده و تفاوتانسانی يمتفاوت توسعه

ملـت داراي  ـ انسانی آنها وجود دارد، اگر تز کانونی ایـن نظریـه در سـطح دولـت    يتوسعه
تر و در سطوح مختلف فروملی نیز حساس رات در سطوح پایینیاعتبار باشد، لذا باید به تغی
هـاي ایـران   نرو نوشتار حاضر، این نظریه را در سطح اسـتا از اینبوده و داراي اعتبار باشد.

هاي ایران نتایج این پژوهش حاکی از اعتبار این نظریه در سطح استانآزمون نموده است.
35انسانی تا حـدود  يتا آنجا که به نتایج این پژوهش مربوط است، سطح توسعهباشد. می

اینگلهارت و ولزل کند.هاي ایران تبیین میدرصد رشد برابري جنسیتی را در سطح استان
بر این باورند که نظام ارزشی جوامع بازتاب تعامل میان نیروهاي محـرك نوسـازي و تـداوم    

در حقیقت، تکامل شاخص برابري جنسیتی و ارتقاء مثبت نگرش به زنان تأثیر سنت است. 
انسـانی  يرشد نیروهاي منسجم رهاینده در توسـعه يکنندهمنعکسهاي مختلفدر حوزه

واریـانس  قابل ذکر اسـت، نظـر بـه آنکـه بخشـی از      ). 114: 1389بوده است (اینگلهارت،
تـوان عنـوان   گردد، لـذا مـی  انسانی تبیین میيهاي توسعهبرابري جنسیتی توسط شاخص

نمود که برابري جنسیتی ایران به طور عام و نگرش به زنان بـه طـور خـاص بـا متغیرهـا و      
ثیرات قـومی و مـذهبی،   أیرانـی، تـ  هاي خاص فرهنگ اها و مؤلفهعوامل دیگري نظیر سنت

... نیـز قابلیـت   سیاسی ويثیر انقالب اسالمی، توسعهأرشد شهرنشینی و طبقات متوسط، ت
.یابدتبیین می
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