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بررسی نگرش نسبت به بازنمایی جنسیت در باورهای عامیانهی فرهنگ مازندران
(مطالعهی موردی دانشجویان دانشگاه مازندران)
سید قاسم حسنی

تاریخ پذیرش1979/97/11 :

چکیده
با توجه به شیوههای بازنماییها در قالب باورهای رسمی(ادبیات ،اسطورههای کال،ن ،اشاار،
دین و جها،نبینی کال،ن) و بازنماییها در باورهای غیر رسمی(ضربالمثلها ،داستا،ن ،گفتار ،ادبیات
شفاهی ،جمالت در زندگی روزمره و فولکلور) ،هدف مقاله بررسی نگرش نسبت به بازنمایی
جنسیتی در قالب باورهای غیر رسمی یا عامیانه در نسل جوا،ن است .بنابراین برای بررسی نگرش،
دانشجویا،ن دانشگاه مازندرا،ن به عنوا،ن نسل جوا،ن در نظر گرفته شده است.
پژوهش حاضر سای دارد با بهرگیری از روش کیفی(مصاحبه ،مطالاهی اسناد) به جمعآوری
باورهای عامیانهی مردم مازندرا،ن بپردازد .سپس با استفاده از روش کمی(پیمایش) نگرش
دانشجویا،ن دانشگاه مازندرا،ن را نسبت به باورهای جنسیتی عامیانه مورد سنجش و ارزیابی قرار
دهد.
یافتهها حاکی از آ،ن است که نگرش افراد در نسل جوا،ن نسبت به باورهای عامیانه تغییر یافته و
البته تحت تأثیر فاکتورهای مختلف میتواند تفاوت داشته باشد.
نتایج نشا،ن میدهد که محل سکونت یانی شهریبود،ن و روستاییبود،ن بر نگرش افراد مورد
بررسی تأثیر دارد .در عین حال بین رشتهی تحصیلی و نگرش جنسیتی نسبت به باورهای عامیانه
رابطه وجود داشته است .تفاوت در سرمایهی فرهنگی بین افراد دانشجو بر جهتگیری نگرش
جنسیتی در باورهای عامیانه مؤثر بوده است .جنسیت افراد دانشجو نسبت به نگرش بازنمایی
جنسیتی در باورهای عامیانه اثرگذار است.
واژههای کلیدی :بازنمایی؛ جنسیت؛ باورهای عامیانه؛ تصورات قالبی؛ نگرش؛ مازندرا،ن.

 1استادیار مردمشناسی ،دانشگاه مازندرا،ن،

s_hassani_m@yahoo.com
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تاریخ دریافت1977/19/12:
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مقدمه
مسألهی جنسیت  1بر بیشتر حوزههای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی تأثیرگذار است و مردم
تحت تأثیر این حوزهها ،باورها و نگرشهایی نسبت به آ،ن میپرورانند .جنسیت دارای مانای
فرهنگی 2است که از نظر اجتماعی ساخته میشود و از همین منظر به جنسیت برچسبهایی
شیوههای گوناگو،ن این بازنمایی صورتبندی میشود .در یک جا صورتبندی بازنمایی 4از طریق
روابط سلسلهمراتبی میا،ن دو جنس خود را جلوه میدهد که از طریق فرآیند فرهنگآموزی و
جاماهپذیری افراد را تاریف میکند و در قالب ساختار دوتایی تقابلی قرار میدهد .جنسیت از
طریق این ساختار دوتایی تقابلی که فرهنگ ،آ،ن را بازنما میسازد ،برای افراد ،درونی و یادگرفته
میشود .در این ساختار دوتایی تقابلی ،فرهنگها دو جنسیت ز،ن و مرد را بهطور برابر ردهبندی
نمیکنند.
تاریفهایی که مایارهای اجتماعی و فرهنگی برای دستهبندی افراد جاماه در قالب جنسیت
ارائه میدهند به شیوههای مختلف دیده میشود .مثالً در خانواده ،دین ،زبا،ن ،قدرت ،شغل و
نقشها ،علم ،آموزش ،اقتصاد به عنوا،ن عناصر کلی درو،ن جاماه و فرهنگ تا بازیها ،پوشید،ن،
غذاخورد،ن ،رفتارکرد،ن ،شخصیت و غیره به عنوا،ن عناصر خرد در درو،ن جاماه و فرهنگ
(بم .)2۰۰1 :5در هر یک از این عناصر ،باورهای جنسیتی شکل گرفتهاند .بسیاری از باورها به
صورت رسمی خود را در عناصر اجتماعی و فرهنگی انتقال دادهاند و بسیاری از آ،نها به صورت
غیر رسمی در بین مردم وجود داشته و در قالب عرف اجتماعی ،ضربالمثلها ،داستا،نها ،ترانههای
محلی ،نوع نگاهها و بیا،نها قرار میگیرند .این باورهای غیر رسمی را در بین مردم ،میتوا،ن
باورهای عامیانه نام نهاد.
باور ،نسبت به جنسیت ز،ن چه به صورت رسمی یا عامیانه همواره وجود داشته و تاکنو،ن نیز
استمرار یافته است .این باورها نهتنها در حوزههای فرهنگی و اجتماعیای که در باال برشمردیم
عملی و اجرایی میشود ،بلکه حتی به جنبههای فیزیولوژیکی ،زیستشناختی و روا،نشناختی زنا،ن
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الصاق میگردد که هویت  3او را میسازد .برای همین جنسیت بازنماییشدهی فرهنگ است که به
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اشاره دارند .بسیاری از باورها بر مبنای همین جنبههای نامبرده برای جنبههای فرهنگی  -اجتماعی
بارگذاری میشوند .به عنوا،ن مثال مغز زنا،ن و مردا،ن را میتوا،ن در باورهای چه علمی ،رسمی و
چه غیررسمی جنسیتیشده دید .این که در باورهای عامیانه گفته میشود زنا،ن "ناقصالاقل"
هستند ،نمونهای از باورهای عامیانه است که در بین مردم رواج یا این که در باورهای رسمی نیز
رسمی میتوا،ن نشا،ندهندهی این امر باشد که چگونه از ویژگی فیزیولوژیک برای جنبههای
اجتماعی و فرهنگی استفاده میگردد .در سال  1111مجلهی ویک تایمز 1و نیوز

2

کمیکاستریپهایی را دربارهی تفاوتهای مغز و تأثیرات آ،ن بر رفتارهای جنسیتی چاپ کردند.
یکی از نقاشیهای مجلهی تایمز ادعا میکرد که کورپوس کالوسوم 3زنا،ن عریضتر از مردا،ن است
و همین به تفاوت جنسیتی آ،ن دو میانجامد .این ایده حتی توسط برخی از دانشمندا،ن نیز
بحثهایی در تفاوتهای جنسیتی بهراه انداخت (استرلینک .)2۰۰۰ :4این نوع از باورها نهتنها در
حوزهی رسمی همچو،ن ساینس وجود دارد ،بلکه میتوا،ن در ادبیات رسمی و حتی فلسفه هم
مشاهده کرد .نمود فلسفی آ،ن را میتوا،ن در تفکرات شوپنهاور 5مالحظه کرد .بنابراین باورهای
جنسیتی نسبت به تفاوت بین مرد و ز،ن نهتنها تاریخ طوالنی دارد ،بلکه تا به امروز نیز استمرار
یافته و همچنا،ن بر پایهی همین باورها زنا،ن موقایتهای نقشیتی ،شغلی ،درآمدی و حقوقی
پایینتری را نسبت به مردا،ن دارند.این بخش از بازنمایی جنسیت در باورهای رسمی ،مورد کنکاش
محققا،ن فمینیست قرار گرفته است.
نوع دیگر باورهای جنسیتی هما،ن باورهای عامیانه است که در حوزهی فولکور یا فرهنگ
عامیانه هر منطقه و بومزیستی قرار میگیرد و بازگوکنندهی افکار و احساسات اقشار اجتماعی آ،ن
جاماه است .باورهای عامیانهی جنسیتیشده به صورتهای مختلف در قالبهای ادبیات شفاهی،
ضربالمثلها ،ترانهها ،گفتارها بازنمایی میشوند .این باورها ثابت نیستند و میتوانند تحت تأثیر
تحوالت و دگرگونی شرایط اجتماعی زندگی مردم ،دستخوش تغییر قرار گیرند .در شرایط
کنونی شاهد ظهور عواملی هستیم که بر باورهای عامیانه تأثیرگذار است .به عنوا،ن مثال عواملی
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اظهارنظرهایی دربارهی مغز زنا،ن و مردا،ن وجود دارد .نگاهی به تاریخچهی این نگرش یا باور
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چو،ن شهری /روستاییبود،ن مدر،ن ،طبقه ،سرمایهی فرهنگی ،هویت و طبقه و پایگاه اقتصادی مدر،ن
میتوانند بر نگرشهای افراد نسبت به عناصر فولکوریک اثر بگذارند .در برخی از شرایط و
وضایت ،عوامل ظهوریافته در جاماهی مااصر میتواند به شدت باعث تغییر عناصر فولکوریک
مثالً باورهای عامیانه شوند و در جایی ممکن است که منجر به حذف و در شرایطی دیگر باعث
با فرهنگ فولکوریک وابسته است .بنابراین مکانیسم تاامل کنشگرا،ن با عناصر فولکوریک است
که تایین میکند یک عنصر باقی بماند یا کمرنگ و در کل حذف گردد .در این تحقیق یکی از
عناصر فولکوریک یانی باورهای عامیانه که به صورت جنسیتی در فرهنگ بومی مازندرا،ن وجود
داشته ،بین دانشجویا،ن دانشگاه مازندرا،ن مورد بررسی قرار گرفت.
پیشینهی پژوهش
در مورد این که چگونه فرهنگ ،مفاهیمی چو،ن نقشهای جنسیتی ،تصورات قالبی ،کلیشههای
جنسیتی ،ایدئولوژیهای جنسی

1

و باورهای ذهنی مردم را نسبت به جنسیت شکل میدهد،

مطالاات گسترده و وسیای صورت گرفته است .تاریخ پژوهش دربارهی باورهای عامیانه نسبت به
زنا،ن را میتوا،ن از کتاب عقایدالنساء یا کلثومننه نوشتهی آقاجمال خوانساری دید .این کتاب،
قدیمیترین سند مکتوب دربارهی اخالق ،آداب و رسوم زنا،ن عامی ایرا،ن است که در دورهی
صفویه و در زما،ن شاهسلیما،ن صفوی نوشته شده است .کتاب ،بازگوکنندهی عقاید و باورهای
موجود جاماهی آ،ن روز است .محتوای کتاب ،نقد غیر مستقیم خرافات زنانه و گردآوری و ضبط
آ،نهاست و ارزش و اهمیت کتاب هم این زاویه است(ذوالفقاری.)1313،
زارع شاهآبادی و سلیمانی( )1331در پژوهش خود تحتعنوا،ن «تبیین دوگانگی تصورات قالبی
جنسیتی از نظر دانشجویا،ن دانشگاه یزد» ،از طریق روش پیمایشی روی  231نفر به عنوا،ن حجم
نمونه به یافتههایی رسیدهاند که در آ،ن کلیشههای پسرا،ن بیشتر ناظر بر قدرت ،عقالنیت ،استقالل،
خشونت و شاغل ابزاری و مدیریتی است .درحالیکه کلیشههای جنسیتی دخترا،ن اشاره به
عطوفت ،تأثیرپذیری ،وابستگی و گرایش به شاغل خدماتی در بین آ،نها دارد .نتایج بهدستآمده از
این پژوهش نشا،ن داد که نگرشهای دانشجویا،ن ،حاکی از اظهار نوعی دوگانگی در باورهای
Gender ideologies
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جنسیتی و پذیرش تفاوتهای بین دو جنس ،مشابه تصورات رایج در جاماه از جانب آ،نهاست
که میتوا،ن برای آ،نها همریشههای زیستی و هم زمینههای اجتماعی و روانی قائل شد.
سایدی و نورباال ( )1315در فصلنامهی تازههای علوم شناختی در مقالهای تحت عنوا،ن
«تصورات قالبی جنسیتی ،»1به ارزیابی اثر مواجهه با نمونههای غیرکلیشهای بر کاهش تصورات
مطالاه و مشاهدهی فیلم ،تأثیرات مواجهه با نمونههای غیرکلیشهای سنجیده شد .این مطالاه که بر
روی دانشجویا،ن دانشگاه تهرا،ن صورت گرفت ،شرکتکنندگا،ن در مواجههی ضمنی با نمونههای
کلیشهای جنسیتی و غیرکلیشهای قرار گرفتند و باد از آ،ن هر گروه در آزمو،ن تداعی ضمنی شرکت
کردند .تصورات قالبی با آزمو،ن تداعی ضمنی) (TATاندازهگیری و دادهها با آزمو،ن  Tمستقل
تحلیل شد .یافتهها نشا،ن داد که بین تصورات قالبی ضمنی گروههای کنترل و آزمایش در هر دو
مطالاه ،تفاوت ماناداری وجود دارد .علمی و الیاسی( )1333در مقالهای تحت عنوا،ن «عوامل
اجتماعی مؤثر بر میزا،ن پذیرش کلیشههای جنسیتی» بر روی جاماهی آماری تحقیق  333نفر و
حجم نمونه برابر  152نفر به میزا،ن پذیرش کلیشههای جنسیتی در بین زنا،ن شاغل همسردار
شهرستا،ن سراب پرداختند که یافتههایشا،ن نشا،ن داد ویژگیهای شخصیتی ،ابزاری نظری فاال،
پرانرژی ،مستقل ،پرخاشگر ،مدیر ،قوی و توانا به مردا،ن و ویژگیهای شخصیتی بیانی یا
روحیهبخش نظیر عاطفی ،حساس ،جذاب ،آرام ،صبور ،مضطرب ،وابسته به دیگرا،ن و نگرا،ن ،به
زنا،ن نسبت داده شدهاند.
در مقالهای تحت عنوا،ن «بازنمایی کلیشه و ضدکلیشه ز،ن» که توسط قندهاریو،ن و
رستمی( )1311نوشته شده است ،به بازنمایی کلیشهی جنسیتی و بازنمایی تصویر ز،ن در تبلیغات
تلویزیونی میپردازد که براساس روش تحلیل گفتما،ن انتقادی فرکالف 2انجام شد.
پژوهش دیگری که به موضوع نگرش به نقشهای جنسیت با تأکید بر فرهنگ عامه
ضربالمثلها پرداخته است ،در شهر بابل انجام شد(جانالیزاده و ارشادیا،ن .)1315 ،یافتههای این
پژوهش نشا،ن میدهد که اکثریت جمایت نمونه مورد بررسی ،دارای نگرشی متوسط و بنیادین
نسبت به نقشهای جنسیتی و ضربالمثلهای مرتبط با آ،ن بودند.
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قالبی وابسته به نقش جنسیتی پرداختند .روش مورد استفاده ،مبتنی بر دو آزمایش مرتبط ،از طریق
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آمیکودی و کروتی )2۰1۰(1در مقالهای تحت عنوا،ن «چگونه فرهنگ ،تصورات قالبی جنسیتی
را شکل میدهد» به سه فرهنگ آمریکایی ،کرهای و چینی پرداختند .براساس این مطالاه،
تفاوتهای فرهنگی نسبت به جنسیت در بین این سه فرهنگ وجود دارد.
ناصری و ناصری( )1314در مطالاهشا،ن بر روی  4۰۰نفر در شهرستا،ن مهرا،ن به بررسی عوامل
نگرش دانشجویا،ن دختر و پسر را نسبت به نابرابری جنسیتی نشا،ن داد.
ماصومی و رحیمینژاد در مطالااتشا،ن به پرسشهای جنسیتی در ضربالمثلها پرداختند.
مقالهشا،ن تحت عنوا،ن «ز،ن و ضربالمثلهای جنسیتی» ( )1311به میزا،ن استفاده از این
ضربالمثلها در بین مردم شهر تهرا،ن پرداختند .ادعای تحقیقشا،ن آ،ن بود که میزا،ن کاربرد
ضربالمثلهای جنسیتی در حجم نمونه مورد نظر در حد بسیار کم بوده است.
هما،ن طور که در اغلب تحقیقات ذکر شده در باال میبینیم ،بیشترین تمرکز بر کلیشهها و
تصورات قالبی جنسیتی است .کمتر پژوهشی به نگرش بازنمایی جنسیت در باورهای عامیانه توجه
کرده است .مقالهی حاضر سای بر این موضوع دارد که نسل جوا،ن ،نسبت به باورهای عامیانهای
که از گذشته به حال رسیده و جنسیت را در خود بازنما میکنند ،چه نگرشی دارند.
چارچوب نظری پژوهش
بازنماییها
کلیشهسازی جنسیتی
کلیشهسازی یا تصورات قالبی 2که از واژهی یونانی  Steroبه مانای جامد ،سفت و سخت
مشتق شده است ،استراتژیای است که در هر اجتماع یا یک زمینهی فرهنگی ،کنشگرا،ن مانایی در
تفاوتهای درو،ن فرهنگ ارائه میکنند .کلیشهها یا تصورات قالبی ،ایدهها و فرضیاتی در حال
جریا،ن هستند که دربارهی گروههای خاصی از افراد(به عنوا،ن مثال این گروه میتواند زنا،ن باشد)،
مانند دو روی یک سکه عمل میکنند .آ،نها از یک سو به طبقهبندی گروهها میپردازند و از سوی
دیگر به ارزیابی آ،نها اقدام میکنند .بنابراین این کلیشهها دربرگیرندهی سویهای ارزشی هستند که
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مؤثر بر نگرش دانشجویا،ن نسبت به نابرابریهای جنسیتی پرداختند .نتایج پژوهش ،تفاوت بین
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قضاوتی جهتدار را در بر میگیرند .کلیشهسازی فرآیندی است که براساس آ،نها جها،ن مادی و
جها،ن ایدهها در راستای ایجاد مانا ،طبقهبندی میشوند تا مفهومی از جها،ن شکل بگیرد.
کلیشهسازی؛ کنشی ماناسازانه است و برای درک چگونگی عمل بازنمایی ،بررسی عمیق
کلیشهسازیها ضروری است(هال .)1111 ،آ،ن چه که کلیشهها انجام میدهند این است که گروهی
داشته باشد به کل گروه تامیم میدهند(اریکسو،ن.)53:1315 ،
یکی از انواع کلیشهسازی که در فرهنگ نظام پدرساالری به عنوا،ن نوعی از استراتژی مورد
استفاده قرار میگیرد و مردا،ن ،نسبت به زنا،ن ،به خاطر وجود تفاوت ،ماناسازی میکنند،
کلیشهسازیهای جنسیتی است .ماموالً کلیشهسازیهای جنسیتی ،مبتنی بر کلیشههای تبایض
جنسیتی 1است(میشل )54: 1311 .که در آ،ن ،مردا،ن صفاتی را برای زنا،ن قائل میشوند که براساس
این صفات ،تاریفهایی برای زنا،ن چه به لحاظ جایگاه و چه به لحاظ نقش ،ارائه میگردد .همین
تااریف به نوعی بر جاماهپذیری و فرهنگآموزی جنسیت منجر میشود که در آ،ن نهادهای
جاماهپذیرکننده براساس آ،ن ،زنا،ن را در خانواده ،آموزش ،مدرسه ،روابط گروه همساال،ن و
رسانههای همگانی(گیدنز ،) 131 :1312،دین و نهادهای دیگر جاماهپذیر میکند .بنابراین بازنمایی
از طریق تصورات قالبیای که برای جنسیت به وجود میآورد ،میتواند از طریق فرآیند
جاماهپذیری ،برچسبها و تاریف و بازتاریفهای جنسیتی را تداوم بخشد(استنلی و وایز،
.)2۰۰2
طبیعیسازی جنسیتی
طبیایسازی ،فرآیندی است که از طریق آ،ن ،ساختهای اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی به
صورتی عرضه میشوند که گویی اموری آشکارا طبیای هستند .طبیایسازی در فرهنگها میتوانند
بسیاری از تمایزات و تفاوتها و ماانی درونی آ،نها را به صورت عادی جلوه دهد؛ بهگونهای که
افراد نسبت به آ،ن باور درونی دارند .جایی که کنشگرا،ن در کلیشهسازی یا تصورات قالبی ،نسبت
به آ،ن میاندیشند و ماانی را در تفاوت بازنما میسازند ،در طبیایسازی ،این بازنمایی بهخودی
خود وجود دارد .به عنوا،ن مثال بسیاری از تفاوتهای درو،ن جاماه یا موقایتها ،چو،ن از قبل
وجود داشتهاند ،برای کنشگرا،ن وجود دارند؛ در واقع پرسشی برای آ،ن قائل نمیشوند .مثالً
Sex discrimination stereotypes
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از مردم را با اطالق برخی کیفیتها یا ویژگیهایی که ممکن است در بخش اندکی از آ،نها وجود
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نابرابری طبقاتی ،نژادی ،جنسیتی به صورت عادی بازنما میشوند .روال،ن بارت از اندیشمندانی
است که مفهوم طبیایسازی را به گویاترین شکل ممکن در بحث اسطورهسازی مطرح کرد .در
واقع از نظر او اسطورهها واقایتها را طوری تاریف و مخدوش میکنند که امر اجتماعی و
فرهنگی را طبیای جلوه میدهند .در واقع طبیای جلوهداد،ن ،هما،ن پنها،نکرد،ن و ناپدیدکرد،ن است؛
طرحوارهی جنسیتی

1

طرحواره چارچوب ،شناخت عامی است که فرد دربارهی یک موضوع خاص دارد و به ادراک
او ساما،ن و جهت میدهد(لیکا،ن )2۰۰۰ ،در واقع این چارچوب شناخت عام ،میتواند طرحی را
برای جاماه بریزد که افراد براساس آ،ن میتوانند انواع کلیشهها و طبیایسازیها را صورت دهند.
در واقع طرحواره ،نوعی گفتما،ن در هر جاماه است .به عنوا،ن مثال ،طرحواره را میتوا،ن در قالب
طرحوارهی پدرساالری عنوا،ن کرد که تااریف جنسیتی در آ،ن شکل میگیرد و تصورات قالبی،
برچسبها و بدیههسازیها را شکل میدهد .حتی در این مورد ،میتوا،ن کل فرهنگ را یک
طرحواره دانست .طرحواره میتواند برای جنسیت هم بهکار رود(استار 2۰15 ،و هافمن و برادرز،
 .)2۰۰1یانی فرهنگ پدرساالر ،طرحوارهی جنسیتی یا مجموعهای از تداعیهای مرتبط با جنسیت
را ارائه میدهد و گرایش افراد را براساس جنسیت طبقهبندی میکند و جنسیت از این طریق بازنما
میشود.
انواع بازنماییهای مربوط به باورهای جنسیتی
براساس استراتژی سهگانهای که بازنماییهای جنسیتی که در باال در قالب سه نمونه نظری بیا،ن
شد ،باورها را میتوا،ن به دو گونه طبقهبندی کرد .1 :باورهای رسمی و  .2باورهای عامیانه؛ در
هریک از این باورها ،نگرش جنسیتی نسبت به ز،ن وجود دارد؛ یانی نوعی موضعگیری که برای
جایگاه ،نقش و وظایف و امتیازات مردا،ن و زنا،ن در جاماه قائل میشوند .این باورها را
طرحوارهها ،کلیشهها و طبیایسازیها تقویت میکنند .در واقع باورها تحتتأثیر طرحوارهها ،بر
توساهی کلیشهها و تصورات قالبی و بازتولید و بازترکیب آ،ن رشد مییابند و بهگونهای طبیای و
بدیهه در تفکر کنشگرا،ن جاماه تزریق میشود.

Gender Schema Theory
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یانی دست به طبیایسازی میزند؛ انگار که چیزی طبیای است(بارت.)11 :1314 ،
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طرحواره

کلیشه و تصورات قالبی

طبیایگو،نکرد،ن

بازنمایی جنسیت
نمودار شمارهی یک -بازنمایی جنسیتی در باورها

بازنمایی جنسیتی از طریق سه استراتژی نامردهشده ،یانی طرحواره ،کلیشهسازی و
طبیایسازی در هر جاماه برای باورها به دو گونه وجود دارد :اول باورهای رسمی و کلی است که
ماموالً در اسطورهها ،ادبیات ،اشاار ،دین و عناصر دیگر ،فرهنگ رسمی خود را جلوه میدهد؛
دوم باورهای غیر رسمی یا هما،ن باورهای عامیانه که در سنتهای فولکلوریک مردم عامه در طول
تاریخ شکل گرفتهاند.
بازنمایی جنسیتی در باورهای رسمی
باورهای رسمی یانی باورهایی که محلی /بومی /قومی نیستند؛ بلکه در قالب رسمی و عام
جاماه در ادبیات ،اسطورههای کال،ن ،اشاار ،دین و جها،نبینی کال،ن بین کنشگرا،ن جاماه وجود
دارد .حتی برخی از این باورها ،جنبهی جها،نشمول هم دارند و بین بسیاری از جوامع ،وجه
اشتراکی را میتوا،ن در آ،ن دید .در این جا میتوا،ن به برخی از باورها که جنبهی جها،نشمول دارند،
اشاره کرد؛ به عنوا،ن مثال این باور که "مردا،ن در ریاضی و علوم از زنا،ن بهتر هستند" ،در بسیاری
از کشورها چه درحالتوساه و چه پیشرفته وجود دارد؛ اما نقدهایی بر این باور از طرف فمنیستها
و دیگرا،ن مطرح شده است(برگنر)2۰13 ،؛ بههرحال نوعی از باور است که جنسیت را بازنما
میسازد .باور دیگر "زنا،ن احساساتیتر هستند" ،در اغلب جوامع به زنا،ن منتسب است و حتی
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برخی از رفتارها و نقشها را بر مبنای این باور به او تفویض میکنند؛ چراکه چو،ن زنا،ن این
ویژگی را دارند ،باید در این قالب بگنجند و به نوعی آ،ن را امری طبیای میدانند .این کلیشههای
جنسیتی بهگونهای است که مردا،ن را مجبور به بروزنداد،ن احساساتشا،ن میکند و به نوعی به
سرکوب احساسات منجر میشود .باور دیگر "مردا،ن گرایشهای جنسیتی بیشتری دارند" نیز از
و همواره آغازگر آ،ن بودهاند و برای زنا،ن شرمآور و نامناسب تلقی میشود.
عالوه بر این که بازنمایی جنسیت در باورهای رسمی که در باال برشمردهایم ،جنبهی
جها،نشمول به خود میگیرد ،در ساختار ملی بسیاری از جوامع نیز وجود دارد .به عنوا،ن مثال
بازنمایی جنسی در اساطیر :ماموالً مسألهی جنسیت ناشی از برداشت مردانه است .در اساطیر
آریایی اگرچه روشن نیست که ز،ن و مرد چگونه پیدا شدند ،ولی در شاهنامه نخستین انسا،ن مردی
است بهنام کیومرث که به مانا و مفاهیم گوناگو،ن تفسیر شده است .در داستا،نهای اساطیری
شاهنامه ،ز،ن مظهر شیطنت و بدکاری مارفی شد و همچنین شیطا،ن همانند ز،ن و یا به چهرهی زنا،ن
برای فریب مردا،ن ظهور پیدا میکند.
در گزینهگویهای فلسفی و ادبی نیز در خصوص بازنمایی جنسیت ،باورهایی وجود دارد که
نوعی کلیشهسازی و تبایض را در خود حمل میکند .بدبینانهترین گفتههای فلسفی را میتوا،ن در
فلسفهی شوپنهاور دید که نسبتهای ناروا و کلیشههای زنندهای دربارهی زنا،ن میگوید(نگاه کنید
به کاپلستو،ن 1332 ،و جاناوای.)1111 ،
بازنمایی جنسیت را میتوا،ن در باورهای رسمی در قالب زبا،ن و ادبیات هم مشاهده کرد .در
واقع عنصر واژگانی و دستوری در ادبیات بیشتر به سمت مرد ساختار یافته است .مثالً تمام پیکر
ز،ن در زبا،ن ادبی و حتی در زبا،ن مامول و عامیانه استااری است .اگرچه استااره یک بحث
زیباییشناختی در ادبیات است ،ولی بیانگر استبداد میباشد .به عنوا،ن مثال در متن قاموسنامه،
تفاوت جنسیتی به گونهای بازنمایی شده است که ز،ن در قالب طرحواره و کلیشه خاص قرار داده
میشود .در قابوسنامه اینگونه آمده است :ز،ن پاکرو و پاکدین باید و کدبانو و شویدوست و
شرمناک و پارسا و کوتاهزبا،ن و کوتهدست و چیزنگهدارند .تا نیک بود که گفتهاند ز،ن نیک ،عاقبت
زندگی بود .بازنمایی جنسیت در باورهای رسمی چو،ن ادبیات سادی ،نظامیگنجوی و ناصرخسرو
به صورت نگرش غالبی بیا،ن شده است.

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 3:53 +0430 on Friday May 24th 2019

باورهای فرهنگی است که میگوید مردا،ن نسبت به زنا،ن از توانایی جنسی بیشتری برخوردار بوده

بررسی نگرش نسبت به بازنمایی جنسیت در باورهای عامیانه فرهنگ مازندران99...............................

بازنمایی جنسیتی در باورهای عامیانه
عالوه بر آ،ن که بازنمایی جنسیتی خود را در فرهنگ رسمی به صورت باورهای شکلگرفته در
قالب ادبیات ،اساطیر ،دین ،زبا،ن نمود میدهد ،بازنمایی جنسیتی همچنین در فرهنگ مردمی که
هما،ن فرهنگ فولکوریک است ،دیده میشود .با جستجو در فرهنگ عامه و یا فرهنگ فولکوریک
عرفها ،باورهایی وجود دارد که به صورت جنسیتی خود را جلوه میدهند .بنابراین در فرهنگ
غیررسمی همانند فرهنگ رسمی ،بازنمایی جنسیتی به صورت باور قدرتمند وجود دارد؛ این
بازنمایی در قالبهای استراتژیک کلیشهسازی ،طرحواره و طبیایسازی در فرهنگ فولکوریک در
باورهای عامه مردم حضوری پررنگ داشته است .بهعنوا،ن مثال "عروس هزارداماد" ،ز،ن که رسید
به بیست ،باید به حالش گریست؛ "دختر ترشیده" و خیلی از باورها و گفتهها که در فرهنگ
غیررسمی میتوا،ن این بازنمایی جنسیت را دید.همهی فرهنگهای بومی – محلی ،دارای
بازنماییهای جنسیتی خاص خود هستند که در فرآیند تاریخی در ساختاری ذهنیتی و زبانی هر
اجتماع شکل گرفته است .ایرا،ن کشوری است که از تنوع فرهنگی برخوردار است .هما،نطور که
در این تنوع فرهنگی میتوا،ن گونهها و محتواهای فرهنگ فولکلوریک را مشاهده کرد؛ این
فرهنگهای بومی  -محلی از بازنماییهای متنوعی در قالب زبانی برای جنسیت برخوردارند .یکی
از این نمودهای فرهنگ بومی  -محلی را در ایرا،ن میتوا،ن منطقهی مازندرا،ن عنوا،ن کرد که از
فرهنگ فولکلوریک خاص خود برخوردار بوده و دارای بازنمایی جنسیتی در باورهای عامیانه
نسبت به زنا،ن است.
بازنمایی جنسیتی در باورهای عامیانهی مازندران
هما،نطورکه گفته شد فرهنگ غیررسمی یا فرهنگ مردمی(فولکوریک) دارای اشکال و
صورتهای گوناگونی است که در قالب ترانهها ،ضربالمثلها ،قصهها ،افسانهها ،گفتهها ،باورها،
خوابدید،نها ،آداب ،عرفها ،آیینها خود را نشا،ن میدهد .هر جاماهای برای بیا،ن افکار،
اندیشهها و عواطف ،از زبا،ن خاص خود بهره میگیرد که آ،ن را با توجه به زیستبوم و تاریخ
ریشهی خود در آ،ن فرهنگ و اجتماع در قالب هر یک از عناصر فرهنگ عامه /فولکوریک تزریق
میکند و نوعی باورمندی برای آ،ن به وجود میآورد .در متن فرهنگ فولکوریک بسیاری از امورات
زندگی اجتماعی و فرهنگی خود را در عناصر درونی جلوه میدهند؛ مثالً گیاها،ن ،حیوانات،
شادیها ،غم و خیلی از موارد که در زندگی بشر وجود دارد(موتوکوماروامی 2۰۰1 ،و بنت،
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 .)1133یکی از حوزههایی که در متن فرهنگ فولکوریک خود را بازنما میسازد ،جنسیت است و
مردم آ،ن فرهنگ ،باورهایی نسبت به جنسیت قائل میشوند و در عناصر درونی فرهنگ فولکوریک
آ،ن را به استراتژیهای مختلف نمایا،ن میسازند.
در مازندرا،ن مانند بسیاری از فرهنگهای فولکوریک و محلی ،نسبت به ز،ن ،باورهایی وجود
و رسوم محلی ،ضربالمثلها ،آیینها ،افسانههای محلی با استفاده از استراتژیهای ذکرشده،
جنسیت ز،ن را تاریف کند .در واقع مردم با این روایتهای موجود در فرهنگ فولکوریک که به
صورتهای مختلف خود را بازنما میسازند ،جایگاهی برای ز،ن قائل میشوند .نمونههایی از این
باور های عامیانه را در فرهنگ فولکوریک مازندرا،ن با مثال خواهیم آورد که ببینیم چگونه جنسیت
در باورهای عامیانه مردم مازندرا،ن بازنما میشوند:
 دتِر که مار دارنه ،شه خنه ره خار دارنه
(دختری که مادر دارد ،شوهرداری را خوب بلد است)
 خواخِره دِل ره شی ونه ،برار ره گِنه ز،ن چه نورنی؟
(خواهر دلش شوهر میخواهد به برادرش میگوید چرا ز،ن نمیگیری)
 آش دوسر مزه دارنه ،ز،ن نومزهسر
(خورد،ن آش سر دیگ مزه دارد و ز،ن هم در دورا،ن نامزدی جذابیت بیشتری دارد)
 مر بیماروخاخِر بتونه دَوه بیهمسایه نتونه
(مرد بدو،ن خواهر و مادر میتواند زندگی کند اما بدو،ن همسایه نه)
 خوی ز،ن چپه
(خواب ز،ن چپه)
 مرد به پا ایارنه ،ز،ن به سازه ورنه
(مرد با زحمت مال جمع میکند ،ز،ن خرج میکند)
 اول صبائی خو ره ز،ن سه تاریف نکن
(اول صبح خواب را بر ز،ن نگو)
 صباحی که شونی بیرو،ن با ز،ن کش بخری ،خار نیه
(صبح که بیرو،ن میروی با ز،ن برخورد کنی روز خوبی نخواهید داشت)
 عُذرِ وَچه مار زنه کچه
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(به بهانه گرسنگی بچه ،مادر به نا،ن و نوایی میرسد)
 این زنا سواره را پیاده ،پیاده ره آواره کنه
(این ز،ن بدبخت میکند)
 ز،ن اگه خار بیه استخوا،ن فک کم نیه
 سالح ز،ن اشکشه
(ز،ن با گریه همه چیز را درست میکند)
 زنا،ن یه چیز را پنها،ن کنه اونم چیزی که ندونه
(زنا،ن کالً دهنلقاند)
 ز،ن همش باید بوی قورمهسبزی هاده
(ز،ن فقط باید کدبانو باشد)
 ز،ن تا نزا دلبره تا بزا ماره
(ز،ن تا نزایید دلرباست وقتیکه زایید مادر میشود)
هدف پژوهش
 شناسایی باورهای عامیانه جنسیتیشده و انواع آ،ن در فرهنگ بومی مازندرا،ن. بررسی نگرش افراد دانشجو نسبت به باورهای عامیانه جنسیتیشده.روش پژوهش
در پژوهش حاضر با بهرهگیری از روش کیفی(مصاحبه ،مطالاهی اسناد) به جمعآوری باورهای
عامیانه مردم مازندرا،ن پرداخته شد .سپس با استفاده از روش کمی(پیمایش) نگرش دانشجویا،ن
دانشگاه مازندرا،ن ،نسبت به باورهای جنسیتی عامیانه مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت.
هما،نطور که بیا،ن شد باورهای عامیانه جنسیتی را میتوا،ن در قالب ادبیات شفاهی ،ضربالمثلها،
گفتارها و غیره در فولکلور مازندرا،ن یافت؛ به همین دلیل برای پیداکرد،ن این باورها یا از اسناد و یا
از افراد سنتی سنین باال باید استفاده کرد .در انتخاب افراد باید دقیقاً اشخاصی در نظر گرفته میشد
که از مخز،ن ذهنی مناسبی نسبت به باورها و ضربالمثلها برخوردار باشند؛ برای همین از روش
گلولهبرفی استفاده شد تا افراد مورد نظر پیدا شوند .پس از پیداکرد،ن این افراد سای شد در یک
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جمای آ،نها را دعوت کرده و گفتوگو صورت گیرد؛ مناسببود،ن کار از این جهت امتیاز داشت
که در گفتوگو ،ذهن افراد میتوانست نسبت به یادآوری باورها و ضربالمثلها همدیگر را
تحریک کنند و بسیاری از آ،نها را بیا،ن کنند .تاداد افرادی که در این مصاحبه متمرکز استفاده شد،
1۰نفر بودند .البته انتخاب این تاداد اصالً بر مبنای اشباع داده نبود؛ زیرا هدف ،تنها پیداکرد،ن آ،ن
بود تا این باورها به دست گروه هدف داده شود تا نگرشهای خود را بیا،ن دارند .بنابراین این جا
از روششناسی کیفی برای تکمیل روششناسی کمی استفاده گردید .از آ،ن جا که ضربالمثلها و
باورهای مورد نظر برای آ،نکه جوابگوی پرسشها برای نگرش گروه هدف باشد در یک جلسهی
مصاحبه متمرکز بهدست آمد .هما،نطور که گفته شد ،هدف ،فقط بهدستآورد،ن دادهها در
خصوص ضربالمثلها و باورهای جنسیتی و مبنا تنها یک کار توصیفی در این سطح از
روششناسی کیفی بود.
در روششناسی کمی نیز از روش پیمایشی یانی جمعآوری دادهها در خصوص نگرش از
طریق تکنیک پرسشنامه استفاده گردید .چو،ن در این روش سای شد از طریق پرسشنامهای ،بر
گردآوری اطالعات در گروه ماین تأکید شود .پرسشنامهها بر مبنای هما،ن باورها و
ضربالمثلهای بهدستآمده از مصاحبهی متمرکز ،تبدیل به سؤاالت شد و بین پرسششوندگا،ن
مورد نظر پخش گردید تا اطالعات مربوطه بهدست آید.
مفاهیم
بازنمایی
به بیا،ن کوتاه ،بازنمایی یانی تولید مانا از طریق زبا،ن .بازنمایی یانی استفاده از زبا،ن برای گفتن
چیزهای مانادار دربارهی جها،ن یا نمایاند،ن جها،ن به دیگرا،ن .در تاریف دیگر بازنمایی عبارت
است از کاربرد زبا،ن ،نشانهها و تصاویر که نماینده یا مارف چیزها هستند(.هال .)33 :1311 ،با
توجه به این تاریف میتوا،ن گفت که هر فرهنگی دارای نظام بازنمایی از طریق زبا،ن خاص خود
است که همه چیز را در قالبهای مانایی بازنما میکند.
بازنمایی جنسیتی
یکی از قالبهای مانایی که در هر فرهنگی بازنما میشود ،جنسیت است .در این مفهوم هر
فرهنگی دارای کاربرد زبانی و نشانگا،ن ویژهای برای جنسیت میباشد .در واقع جنسیت چه ز،ن و
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چه مرد ،مفهوم خنثی نیستند؛ بلکه از طریق تولید مانا در ساختار زبانی بازنما میشوند .بنابراین
میتوا،ن گفت بازنمایی جنسیتی یانی تولید مانا و بهکارگیری زبا،ن و نشانگا،ن که کنشگرا،ن برای
جنسیت بهکار میبردند.
باورهای عامیانه
عامه یا باورهای رایج بین مردم ،طبقهبندی کرد .این باورها لزوماً به عنوا،ن فاکتهای علمی نیستند؛
اما میتواند توسط مردم و اعضای یک اجتماع پذیرفته شوند .باورهای عامیانه به طرق مختلف در
یک فرهنگ ظاهر میشود؛ برخی از آ،نها مختص یک گروه هستند و در قالب ساختار زبانی آ،ن
گروه بیا،ن میشوند؛ به عنوا،ن مثال تجلی بیا،ن باورهای عامیانه را میتوا،ن در شکل ضربالمثلها یا
اصطالحاتی دید که توسط مردم بهکار میروند .در مجموع باورهای مردمی یا اعتقادات مردمی
یکی از عناصر و اجزاء فولکلور است که شامل طیف گستردهای از رفتارها ،عبارات و باورها
میشود(.برونر 2۰۰1 ،و دوروتی 1)2۰12 ،این باورها میتواند جهت جنسیتی به خود
بگیرند(اوالرین موی و همکارا،ن 2۰13 ،و الفونت سوزا،ن.)2۰1۰،

2

فرضیههای پژوهش
 -1بین جنس و نگرش نسبت به بازنمایی جنسیت در باورهای عامیانه رابطه وجود دارد؟
 -2بین شهریبود،ن و روستاییبود،ن و نگرش نسبت به بازنمایی جنسیت در باورهای عامیانه رابطه
وجود دارد؟
 -3بین سرمایهی فرهنگی و نگرش نسبت به بازنمای جنسیت در باورهای عامیانه رابطه وجود
دارد؟
 -4بین رشته تحصیلی در حوزه علوم انسانی و علوم پایه و نگرش نسبت به بازنمایی جنسیت در
باورهای عامیانه رابطه وجود دارد؟
 -5بین طبقهی اجتماعی -اقتصادی افراد و نگرش نسبت به بازنمایی جنسیت در باورهای عامیانه
رابطه وجود دارد؟
Bronner, Simon. Noyes, Dorothy
OLARINMOYE, Adeyinka Wulemat......LaFont Suzanne

1
2
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 -1بین هویت غلیظ یا رقیق فرهنگ بومی و نگرش نسبت به بازنمایی جنسیت در باورهای عامیانه
رابطه وجود دارد؟
یافتههای پژوهش
جاماهی آماری در این پژوهش دانشجویا،ن دانشگاه مازندرا،ن هستند که به صورت نمونه از
دو حوزهی تحصیلی علوم انسانی و علوم پایه(تجربه) گزیش شدهاند .روش نمونهگیری ،تصادفی
ساده چندمرحلهای بود .بر اساس نمونهگیری ،ابتدا به تفکیک رشتهها ،چه در علوم انسانی و چه
در علوم تجربی انتخاب شدهاند .در مرحله باد بر اساس نمونهگیری تصادفی ساده از هر رشته،
دانشجویانی انتخاب و مورد مطالاه قرار گرفتند و با استفاده از فرمول زیر حجم نمونه تایین
گردید( 113دانشجو از علوم انسانی و علوم پایه).

برای تحلیل اطالعات ،از آمار توصیفی و از فنو،ن آماری پیشرفته با استفاده از نرمافزار  SPSSو
از آمار استنباطی رگرسیو،ن و تحلیل مسیر استفاده شد .متغیرها و مارفها همراه با میزا،ن پایایی آ،ن
در جدول شماره یک خالصه شده است .میزا،ن پایایی از طریق نرمافزار  SPSS16بهدست آمد.
 .2توزیع آماری پاسخگویان
از تاداد  113دانشجو در دو حوزهی تحصیلی علوم انسانی و علوم پایه به تفکیک جنسیت،
 3۰درصد پاسخگویا،ن در مجموع دانشجویا،ن دختر و  31درصد دانشجوی پسر بودند .از نظر
تکنیک حوزهی تحصیلی  5۰درصد ،حوزهی تحصیلی علوم انسانی و  5۰درصد در حوزهی علوم
پایه بودند .در ضمن به لحاظ تفکیک جنسیت در هر دو حوزهی تحصیلی 13 ،درصد پاسخگویا،ن،
دانشجویا،ن دختر در علوم انسانی و  31درصد برای دانشجویا،ن پسر در علوم انسانی تشکیل
میشد .همین درصد نیز برای حوزهی تحصیلی علوم پایه(تجربی) نیز مورد بررسی قرار گرفت .از
نظر سنی محققین حاضر تفاوتی قائل نشد.
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آزمون فرضیهها
برای سنجش میزا،ن تأثیرگذاری هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته یانی نگرش
جنسی باورهای عامیانه از دیدگاه دانشجویا،ن ،در حوزهی تحصیلی ،ابتدا فرضیهها ساخته شد .در
این جا سای میشود کل متغیرها براساس فرضیهها در یک جدول قرار گرفته و شرح آ،ن داده شود.
دانشجویا،ن نسبت به بازنمایی جنسیتی را در باورهای عامیانه فرهنگ بومی استا،ن مازندرا،ن نشا،ن
میدهد.
جدول شمارهی یک -معرفهای متغیر وابسته و مستقل با پایایی آنها

وابسته

شاخص

معرفها

نگرش بازنمایی

آشنایی با باورهای عامیانه ،بهکاربرد،ن آ،ن توسط خود و

جنسیت در

توسط افراد ،تأیید آ،ن هنگام بهکارگیری توسط دیگرا،ن ،میزا،ن

باورهای عامیانه
جنسیت
مستقل

شهریبود،ن و
روستاییبود،ن
پایگاه اقتصادی-
اجتماعی
رشتهی تحصیلی
هویت غلیظ و رقیق
نسبت به فرهنگ
بومی
سرمایهی فرهنگی

آلفای کرونباخ
(پایایی)
./5/2

استفاده از باورهای عامیانه جنسیتیشده
دانشجویا،ن دختر و پسر نسبت به بازنمایی جنسیت

31/3

زندگی در شهر و تأثیر آ،ن بر نگرش جنسیتی ،زندگی در
روستا و نسبت آ،ن با نگرش جنسیتی ،اصالتاً روستایی و

15/3

محل زندگی در شهر ،اصالتاً شهریبود،ن
پایگاه اقتصادی-اجتماعی باال و متوسط و پایین ،رفاه خوب
در خانواده ،درآمد باال یا پایین خانواده
علوم انسانیبود،ن و تأثیر در نگرش ،علوم پایه و یا
تجربیبود،ن و تأثیر بر نگرش

1۰/3
33/1

از هویت غلیظ برخورداربود،ن ،میزا،ن فاالیت در فرهنگ
بومی ،دانش از فرهنگ بومی ،حس عاطفی داشتن به فرهنگ
بومی ،نگرش نسبت به فرهنگ بومی ،آگاهی از فرهنگ

15/1

بومی و میزا،ن شناخت
میزا،ن سرمایهی نهادینه ،تجسمیافته و عینیتیافته برای افراد
دانشجو و نسبت آ،ن با نگرش جنسیتی

متغیرهای مستقل

 21مارف

کل متغیرها

 35مارف

11/3
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جدول زیر در واقع رگرسیو،ن چندگانه را در متغیرهای بهکاربردهشده نشا،ن میدهد که نگرش
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جدول شمارهی دو -رگرسیون عوامل تأثیرگذار بر نگرش جنسیتی در باورهای عامیانه
عوامل
شهریبود،ن و
روستاییبود،ن

ضریب

ضریب

میانگین

همبستگی

تعین

مجذورات

۰/3۰1

٪11

1313/134

معنیداری
۰/۰۰۰

ضریب

آزمون

خطی

لونf

1/11۰

41/354

آزمونT

1/11۰

ضریب

فرض

اهمیت

تحقیق

142۰

تأیید

پایگاه
اجتماعی
رشتهی
تحصیلی
هویت
سرمایهی
فرهنگی

۰/431

۰/21۰

2331/411

۰/۰۰۰

1/121

45/354

1/1۰۰

۰/44۰

تأیید

۰/53۰

۰/345

451۰/511

۰/۰۰۰

۰/351

11/311

3/111

۰535

تأیید

۰/522

۰/131

252۰3/313

۰/۰۰۰

۰/131

25/311

4/411

۰/31۰

تأیید

در جدول باال با توجه به متغیرهایی که به صورت عوامل تأثیرگذار محاسبه گردید ،ضریب
همبستگی بین شهریبود،ن و روستاییبود،ن با نگرش جنسیت در باورهای عامیانه نسبتاً قوی و
مثبت است( .)۰/3۰1ضریب خطی نیز  1/11۰را نشا،ن میدهد که با تغییر در شهریبود،ن و
روستاییبود،ن میتواند بر نگرش جنسیتی تأثیرگذار باشد .ضزیب همبستگی بین طبقه و پایگاه
اقتصادی بین دانشجویا،ن نشا،ندهندهی رد فرضیه است؛ یانی تأثیری در این که دانشجو از چه
طبقهای باشد نسبت به نگرش او در باورهای عامیانهی جنسیتیشده وجود ندارد( .)٪۰15برای
ضریب همبستگی و  ۰/123برای رابطهی مانیداری.
ضریب همبستگی بین رشتهی تحصیلی و نگرش جنسیتی در باورهای عامیانه تأثیر این فرض
را با مانیداری نشا،ن میدهد( .)۰/431ضریب خطی یانی با تغییر رشته از حوزهی انسانی و پایه
میتوا،ن تأثیر آ،ن را بر نگرش جنسیتی در باورهای عامیانه دید( .)1/121بنابراین براساس یافتههای
ضریب همبستگی با توجه به تغییر در دو حوزهی تحصیلی ،میتوا،ن تغییر در باورهای عامیانه
جنسیتیشده را در نگرش دانشجویا،ن مشاهده کرد.
ضریب همبستگی در بخش هویت با نگرش جنسیتی باورهای عامیانه در فرهنگ بومی
مازندرا،ن نشا،ن از تأیید میدهد .برای کل دانشجویانی که دارای هویت بومی بیشتر بودند ،سطح
مانیداری بین دو متغیر مذکور رابطه وجود دارد و میتوا،ن تأیید آ،نرا دید(.)۰/53۰
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اقتصادی-

٪15

۰/1۰۰

1/4۰1

۰/122

۰/۰31

۰/111

۰/341

۰/۰23

رد

بررسی نگرش نسبت به بازنمایی جنسیت در باورهای عامیانه فرهنگ مازندران61...............................

ضریب همبستگی در فرضیهی سرمایهی فرهنگی هم تأیید رابطه را نشا،ن میدهد .در واقع
میتوا،ن گفت که سرمایهی فرهنگی میتواند بر نگرش جنسیتی در باورهای عامیانه فرهنگ بومی
مازندرا،ن بر ساخت ذهنی دانشجویا،ن مؤثر باشد(.)۰/522
براساس ضریب اهمیت(بتا) ،هویت بومیداشتن بیشترین تأثیر را بر نگرش جنسیتی در
میدهد(.)٪11
مقایسهی نگرش دانشجویان دختر و پسر در دو حوزهی تحصیلی
طبق فرضیهی اول ،در خصوص مقایسهی جنسیت دانشجویا،ن در دو حوزهی تحصیلی،
بررسی شد؛ که در این بررسی سای شد میا،ن جنسیت با نگرش ،نسبت به بازنمایی جنسیت در
باورهای عامیانه رابطهای نشا،ن داده شود .فرض پژوهش در این جا ،آ،ن بود که بین جنسیت و
نگرش جنسیتی در باورهای عامیانه فرهنگ بومی مازندرا،ن میا،ن دانشجویا،ن دختر و پسر چه
رابطهای دیده شده است؛ یانی آیا دو جنس ،نگرش یکسانی نسبت به بازنمایی جنسیت در
باورهای عامیانه دارند؟ برای این آزمو،ن از تیتست دو گروه مستقل استفاده شد که در جدول
شماره دو آمده است .در نگرش دخترا،ن و پسرا،ن نسبت به عوامل تأثیرگذار که در جدول شماره
سه بررسی شد ،تفاوت وجود دارد؛ زیرا میانگینها برابر نیست و انحراف مایار نیز تفاوت دارد.
تاداد دانشجویا،ن دختر در هر دو حوزه  123نفر و تاداد پسرا،ن  15نفر بود .در واقع هر دو جنس
دربارهی تأثیر عوامل مؤثر بر بازنمایی جنسیت باورهای عامیانه در فرهنگ بومی مازندرا،ن نگرش
یکسانی ندارند .در جدول شماره سه نگرش دو جنس در ارتباط با همهی عوامل مؤثر بر نگرش
جنسیت به بازنمایی جنسیت در باورهای عامیانه به تفکیک دو جنس مورد بررسی و خالصه شده
است.
این جدول نشا،ن میدهد که دانشجویا،ن پسر بیشتر تحتتأثیر عوامل یادشده ،نسبت به
باورهای عامیانه جنسیتیشده ،گرایش بیشتری نسبت به دانشجوا،ن دختر دارند؛ در همهی
حوزهها این تااریف نگرش را میتوا،ن دید؛ به عنوا،ن مثال سطح مانیداری را میتوا،ن در همهی
عوامل دید؛ با توجه به این که فرضیهی طبقه و پایگاه اقتادی در جدول محلی رد شد ،از این
جدول میتوا،ن متوجه شد که سطح مانیداری وجود دارد .در این برای دخترا،ن دانشجو،
شهریبود،ن و روستاییبود،ن ،رشتهی تحصیلی ،هویت ،طبقه و سرمایهی فرهنگی نسبت
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باورهای عامیانه دارد و عامل شهریبود،ن یا روستاییبود،ن ،درجهی کمتر این تأثیر را نشا،ن
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دانشجویا،ن پسر تأثیر کمتری داشت .سطح مانیداری ،نشا،ندهندهی این تفاوت است .مثالً سطح
مانیداری در شهریبود،ن /روستاییبود،ن ،رشتهی تحصیلی ،طبقهی هویت و سرمایهداری به ترتیب
 ٪12 ، ٪15 ، ۰/1۰۰ ، ۰/۰۰۰1و  ٪15بوده است که تفاوت نگرش را در دو جنس نشا،ن میدهد.
بنابراین در عوامل ذکرشده با توجه به مرتبهی میانگین دانشجویا،ن پسر نسبت به دختر( 112/4در
در برابر  11/41در عامل طبقه 111/43 ،در برابر  1۰1/33در عامل هویت و  11/33در برابر 14/23
در عامل سرمایهی اجتماعی) تحتتأثیر عوامل ذکرشده بیشتر قرار دارند .در واقع میتوا،ن گفت
که دخترا،ن کمتر تحتتأثیر عوامل یادشده ،نگرشی بازنمایی شده جنسیتی در باورهای عامیانه را
قبول دارند.
جدول شمارهی سه -تفاوت نگرش دو جنسیت دربارهی عوامل مؤثر بر نگرش نسبت به بازنمایی جنسیتی در
باورهای عامیانه
عامل

عامل

عامل

عامل

عامل

شهری روستایی

رشتهی تحصیلی

طبقه

هویت

سرمایهی فرهنگی

۰/۰۰1

۰/۰1۰

٪15

٪12

٪15

مرتبه

دختر

1۰3/1

11/۰3

11/41

1۰1/33

14/23

میانگین

پسر

112/4

1۰5/55

1۰2/23

111/43

11/43

آزمون

نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف نگرش نسبت به بازنگری جنسیتی در باورهای عامیانهی فرهنگ بومی
مازندرا،ن انجام گرفته است .برای آ،ن که نگرش نسبت به باورهای عامیانه که به صورت جنسیتی
مطرح میشد در شرایط کنونی در نسل اکنو،ن بررسی قرار شود ،دانشجویا،ن دانشگاه مازندرا،ن به
عنوا،ن نمونهی هدف انتخاب گردیدند تا دیده شود که آیا باورهای عامیانه جنسیتیشده در این
نسل هم تداوم یافته است.
براساس نتایج بهدستآمده از میا،ن عامل نامبردهشده :عوامل یادشده بهشدت بر تغییر نگرش،
نسبت به باورهای عامیانهی جنسیتی تأثیرگذار بودهاند .به عنوا،ن مثال شهریبود،ن و روستاییبود،ن
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برابر  1۰3/1در عامل شهری روستایی 1۰5/55 ،در برابر  11/۰3در عامل رشته تحصیلی1۰2/23 ،
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بر نگرش افراد دانشجو نسبت به بازنمایی جنسیت مؤثر بوده است؛ جایگاه افراد نسبت به مکا،ن
زندگیشا،ن نشا،ن از این امر میداد .افرادی که در خانوادهی سنتی روستایی زندگی میکردند ،نسبت
به افراد شهری مدر،ن از نگرش بیشتری برخوردار بودند؛ یانی به برخی از باورهای عامیانه نسبت
به جنسیت ،تصور مثبتتری داشتند.
البته این رابطه زمانی بود که عوامل دیگر میتوانست اثرگذار باشد؛ اما در مجموع در رشتههای فنی
و پایه ،این نگرش نسبتاً کمتر به نظر میرسید .از عواملی که در ارتباط با نگرش نسبت به بازنمایی
جنسیتی در باورهای عامیانه میتوا،ن اشاره کرد ،هویت بود .افراد دانشجو با غلظت هویتی بیشتر،
از نگرش وسیعتری نسبت به افرادی که هویت رقیقتری داشتند ،برخوردار بودند .البته این تفاوت
فاحشی نبود؛ ولی هرچه هویت غلیظتر میشد ،نگرش نسبت به بازنمایی جنسیتی در باورهای
عامیانه بیشتر خودنمایی میکرد.
در خصوص سرمایهی فرهنگی نیز باید گفت که افراد دانشجو در مجموع با سرمایهی
فرهنگی باالتر از جهتگیری نگرش جنسیتی کمتری در باورهای عامیانه برخوردار بودند .این امر
نشا،ن میدهد که سرمایهی فرهنگی بیشتر افراد ،میتواند بر نگرشهای او اثرگذار باشد .البته این
به آ،ن مانا نیست که افراد با سرمایهی فرهنگی باال در ارتباط با فرهنگ فولکوریک قید بیشتری
نداشته باشد .از آ،ن جا که این مسأله مورد بررسی تحقیقی قرار نگرفته ،نمیتوا،ن نتیجهای از آ،ن
استنباط کرد.
از نکاتی دیگر که در این پژوهش انجام گرفته است ،رابطهی افراد دانشجو به تفکیک جنسیت
با نگرش جنسیتی در باورهای عامیانه بود .بررسی نشا،ن میدهد که جنسیت افراد دانشجو نسبت
به نگرش بازنمایی جنسیتی در باورهای عامیانه مؤثر بوده است .با توجه به مقایسهای که این
عوامل بر نوع نگرش بین دو جنسیت مورد سنجش انجام شد ،دانشجویا،ن پسر بیشتر تحتتأثیر
عوامل قرار گرفتهاند .درحالیکه دانشجویا،ن دختر این نگرش ،تغییر یافته بود .این نمونه نشا،ن
میدهد که دانشجویا،ن دختر نسبت به بازنمایی جنسیتی در باورهای عامیانه نگرش نقادانهتری
دارند و این باورها را مورد نقد قرار میدهند.
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بین رشتهی تحصیلی و نگرش جنسیتی نسبت به باورهای عامیانه ،رابطه وجود داشته است.
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