
 

 

 

 

 (شهر خاش: )مطالعه موردی  نگرش جنسیتی و اثرات آن برمیزان سواد

 *1لیال جالل آبادی

  2لیلي اويسي

 چکیده
هر موزشي در شآ –نسیتي اقتصادی و فرهنگي موثر بر نابرابری ج –هدف از اين پژوهش بررسي برخي از عوامل اجتماعي : هدف

 . بودخاش 

حقیق عه آماری تجام .انجام شد یو اسناد يدانیبود و به روش م يشيمایپ قاتیجز تحق ياز نظر روش شناس قیتحق نيا روش:

 لیو تحل هيتجز یبرا. تخاب شدنداننفر به صورت تصادفي  80که ازمیان آنها  تر و پسر بودندارای فرزندان دخوالدين د تماميشامل 
 ن،یگانیم یها از آزمون يفیر توصاستفاده شد. در قسمت آما يو آمار استنباط يفیدر دو بخش آمار توص spssداده ها از نرم افزار 

 تفاده شد.ت اساطالعا لیو تحل يبررس یبرا رسونیپ يتگاز آزمون همبس يو در قسمت آمار استنباط ،يدرصد، فراوان

ي باشد. م 95/1و   41/6نحراف معیار ايدئولوژی برابر با امیانگین و   -1: آمده از پژوهش حاکي از آن استنتايج بدست   یافته ها:

ه عوامل کیجه گرفت وان نتتبراين مي به لحاظ آماری معني دار است. بنالذا تفاوت میانگین ايدئولوژی در نابرابری جنسیتي 
یانگین م -2اش است. خي شهر آموزش –ايدئولوژی  و ازدواج در سنین پايین دختران ،عامل موثری در نا برابری جنسیتي  ،فرهنگي

ران مهمي در ادامه تحصیل دخت مي باشد ودر نتیجه میزان تحصیالت مادر عامل 96/0و  77/1و انحراف معیار سواد مادر برابر با 
 سوب مي شود. مح

ي از جانب يری جنسیتامعه پذج و وزشي رابطه مستقیمي دارندآم –عوامل اقتصادی مانند درآمد با نابرابری جنسیتي  نتیجه گیری:

خواهد ظر به وجود قه مورد نر منطدوالدين و تفکرات سنتي خانواده مبتني بر بي فايده دانستن تحصیل دختران، نابرابری آموزشي را 
  آورد.

 خاششهرآموزشي ، نظريات فیمینیستي ، ايدئولوژی  ، –نابرابری جنسیتي ژگان کلیدی: وا
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 مقدمه
نابرابری و در پي آن اليه بندی يکي از همه گیرترين و کهن ترين پديده های است که جامعه بشری همواره با آن روبرو 
شده است تفاوت بین اعضای يک جامعه پهنه ای بسیار گسترده دارد که از ويژگي های طبیعي آغاز مي شود و به ويژگي 

اجتماعي  –اجتماعي پايان مي يابد اگر در جامعهای ويژگي های طبیعي افراد بر پايه مالکهای فرهنگي  –های اقتصادی 
ارزيابي شود و بر اين اساس برخي ويژگي های ارزشمند و بقیه بي ارزش تلقي گردد يا حتي اگر برخورداری از برخي 

جر شود تفاوت طبیعي به نابرابری اجتماعي ويژگي های طبیعي به دستیابي به موقعیت های مطلوب منزلت قدرت من
اجتماعي  –تبديل مي شود . يکي از ويژگي های افراد جنسیت آنهاست که در بیشتر جوامع بر پايه  معیار فرهنگي 

ارزيابي مي شود .در اين بستر فکری معموال زنان کم ارزش تر از مردان پنداشته مي شوند و موقعیت های فرودست 
دست مي  آوردند در سالهای اخیر جنسیت در کنار قومیت به يکي از پايه های اساسي نابرابری اجتماعي منزلت قدرت را ب

تبديل شده است . شکل های گوناگوني از نابرابری جنسیتي در سطح جهان ديده مي شود که يکي از انواع مهم آن 
بر سر راه تحصیل دختران به خصوص در  نابرابری آموزشي در بین دو جنس مختلف است بدين ترتیب که موانع مختلف

کشورهای جهان سوم وجود دارد که مانع پیشرفت تحصیلي آنان و در نتیجه عدالت اجتماعي و برابری زن و مرد شده 
است .براساس آامارهای ارائه شده دو سوم از يک میلیارد جمعیت بزرگسال بي سواد و محروم دنیا را زنان تشکیل مي 

یدن به توسعه پايدار و تسريع فرايند توسعه تحقق عدالت اجتماعي الزم است در برنامه ريزی ها و دهند.لذا برای رس
تصمیم گیری ها زنان را به عنوان نیروی فعال و سازنده مورد توجه قرار دهند و زمینه های اجتماعي و اقتصادی و 

 ات آموزشي و ... استفاده کنند.انفرهنگي مناسب را فراهم نموده تا زنان نیز بتوانند از فرصتهاو امک
در کشور ايران و باالخص استان سیستان و بلوچستان نیز بداليل بافت فرهنگي  و قومیتي و ساير داليل از ديرباز  

نابرابری جنسیتي در زمینه های مختلف وجود داشته است چنانکه زنان در طول تاريخ از مسیر رشد و رسیدن به برابری 
ند که يکي از اشکال نابرابری جنسیتي ،وضعیت آموزشي زنان بوده است زنان در مقايسه با مردان جنسیتي بازمانده ا

همواره از سطح آموزشي پايین تری برخوردار بوده اند که اين نابرابری ناشي از سه عامل مختلف اجتماعي،اقتصادی و 
از سوی سازمانها،ارگانها و موسسات مختلف  فرهنگي در جوامع سنتي مي باشد.در سالهای اخیر هر چند تالشهای زيادی

اجتماعي و فرهنگي برای کم کردن اين نابرابری ها و رسیدن به عدالت اجتماعي زنان ومردان شده است ولي در برخي 
مناطق از جمله شهرستان خاش که در زمینه های فرهنگي دارای بافت  سنتي تر هستند اين بي عدالتي ها بیشتر مشهود 

نگونه جوامع زنان با موانع مختلف و نا برابری گوناگوني روبرو هستند و طعم تلخ اينگونه بي عدالتي ها را بیشتر است در اي
مي چشند در حقیقت قربانیان اصلي چه از لحاظ رواني و چه از لحاظ برخورداری از امکانات آموزشي و ... به شمار مي 

برآن حاکم است زنان از شرايط اشتغال ،درآمد،تحصیل و ... به مراتب از آيندزيرا در جامعه ای که ايدئولوژی مرد ساالری 
مردان پايین تر بوده اند تنها از طريق مشارکت هر چه بیشترآنان در عرصه های مختلف  اجتماعي و حضور موثر آنان در 

با توجه به عوامل مطرح  .آيدجامعه است که امکان فرايند توسعه در جهت تامین عدالت اجتماعي و اقتصادی به وجود مي
به نظر مي رسد عوامل فرهنگي )ايدئولوژی ،اعتقادات (عامل  -1شده فرضیات پژوهش به شرح ذيل صورت بندی شدند: 

میزان تحصیالت مادر عامل مهمي در ادامه تحصیل  -2جنسیتي شهر خاش است.  –موثری در نابرابری آموزشي 
شده عموما در رابطه با برخي از متغیرها همچون ، سطح مطالعات انجام  فرزندان محسوب مي گردد.

سواد،درآمد،ايدئولوژی، اشتغال يا عوامل ديگر ی است که اين نابرابری را تحت تاثیر قرار مي دهد . نتايج مطالعات انجام 
ارتباط است  شده نشان مي دهد که اوال بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعي در جامعه با افزايش میزان تحصیالت زنان در

. ثانیا وجود تبعیضات فرهنگي و به خصوص تفاوت های اجتماعي بین زن و مرد مانع جدی در افزايش سطح سواد زنان 
(عوامل مختلفي 1377و فرهنگي است .)بامداد ، است و عامل توسعه الزاما در بر دارنده رفع تبعیضات و موانع اجتماعي 

وجود امکانات آموزشي و بخصوص مادر خانواده، ايدئولوژی، فرهنگ،  در وهمچون درآمد خانواده ، سطح تحصیالت پ
تخصصي و حرفه ای، امکان کسب هويت و ... عوامل موثر در جهت ارتقائ وضعیت زنان و تحقق عدالت اجتماعي است 

ماعي با های پايگاه اقتصادی و اجتضمن تأکید بر متغیرهای درآمد، شغل، تحصیالت و مجموع شاخص .ال. شتدی .
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شهرنشیني، عضويت سازماني مؤثر در میزان مشارکت سیاسي افراد گويای آن است که سواد يکي از متغیرهای بسیار 
 (.1999، بارکانپابیشرز و )قدرتمند و موثر بر میزان مشارکت است 

، زنان دارای  «ايرانيعوامل و موانع و راهبردهای مشارکت مدني زنان »تحت عنوان در پژوهشي (  1387عبداللهي )
 .ي با خاستگاه اقتصادی اجتماعي باالتر ) تحصیالت و شغل ( مشارکت مدني بیشتری دارنديهاخانواده
به متغیر تحصیالت به « های ارتقای مشارکت زنان در ابعاد سیاسي و اقتصادیمکانیسم»( در مقاله 1385راد )صمدی

( در پژوهشي مشارکت 1382موحد ) .اسي و اقتصادی زنان پرداخته استساز مشارکت سیترين عامل زمینهعنوان عمده
سیاسي زنان را در رابطه با میزان تحصیالت، نظام قشر بندی و نوع شغل زنان بررسي کرده و توجه به موانع فرهنگي و 

در بیشتر جوامع انساني  :ينظريه های نابرابری جنسیت. اجتماعي و تالش در جهت رفع آنها را مورد تأکید قرار داده است
زيع است .پايه تو طبیعي –، اجتماعي جنس پديده ای زيستي  واقع در بردارنده ويژگیهای فرهنگيجنسیت که در 

فرصتها و پاداش ها قرار مي گیرد. به طور کلي نابرابری جنسیتي عبارت است از : نابرابری نابرابرامکانات ، موقعیت ها، 
 .(1370 ني،موجود.)ساروخا در داشتن امکانات زن و مرد

هر گونه رفتار ، سیاست ،زبان و ديگر کنش هايي که نشان دهنده ديدگاه ثابت ، فراگیر و نهادينه شده اعضای جامعه  
نسبت به زنان به عنوان موجوداتي فرودست باشد. به معنای نابرابری جنسیتي است . چهار مضمون شاخص نظريه های 

نخست آنکه زنان ومردان نه تنها موقعیت های متفاوتي در جامعه دارند بلکه در موقعیت های نابرابری جنسي مي باشد . 
نابرابری قرار گرفته اند . زنان در مقايسه با مرداني که در همان جايگاه اجتماعي زنان جای دارند . از منافع مادی ، منزلت 

جايگاه اجتماعي مي توانند بر طبقه ، نژاد ، شغل ،  اجتماعي ، قدرت و فرصت های تحقق نفس کمتری برخوردارند . اين
موقعیت ، دين ، آموزش و ملیت و يا هر عامل مهم اجتماعي ديگر مبتني باشد. دوم آنکه اين نابرابری از سازمان جامعه 
سرچشمه مي گیرد و از هیچگونه تفاوت مهم زيست شناسي يا شخصیتي میان زنان ومردان ناشي نمي شود . سومین 

مون نظريه نابرابری اين است که هر چند افراد انساني ممکن است از نظر استعداد و ويژگي های شان با يکديگر تا مض
اندازه ای تفاوت داشته باشند ، اما هیچ گونه الگوی توفق طبیعي مهمي وجود ندارد که دو جنس را از هم متمايز سازد . 

مقايسه با مردان از قدرت کمتری برای برآوردن نیاز به تحقق نفس  نابرابری جنسیتي برای آن وجود دارد که زنان در
برخوردارند . در حالیکه هردو در اين نیاز سهیمند . چهارم اينکه همه نظريه های نابرابری فرض را بر اين مي گیرند که 

آسان و طبیعي از خود نشان  هم مردان و هم زنان مي توانند در برابر ساختار و موقعیت های اجتماعي برابرانه تر، واکنشي
 (.1374، دهند . به عبارت ديگر آنها بر اين عقیده اند که دگرگون ساختن موقعیت زنان امکان پذير است . )بشیريه

در اين مقاله ، سعي ما براين است که آموزش و تحصیل زنان را ، از منظر فمینیسم مورد  :فمینیسم و آموزش زنان
سلم است ، همه جريانهای فمینیستي از آموزش و تحصیل زنان دفاع مي کنند . ولي نوع بررسي قراربدهیم . آنچه م

برخورد جريان ها با اين مسئله و نوع برنامه ها،دفاعیات وراهکارهای پیشنهادی ايشان دراين رابطه متفاوت است.تاريخ 
صیل زنان است که مانند موج فمینیست شاهدبروزنوسانات خاصي در جريانات دفاع اززن،دررابطه با آموزش و تح

چندين سال بعدبا سرعت ديگر و در جهت ديگری به حرکت در آمده  ،درسالهای خاصي برخاسته ودوباره فروکش کرده
( انتشاريافت، اصلي ترين علت فروتری زنان،محرومیت زنان 1972کتاب حقانیت حقوق زن که در سال ) » است . در 

ن کتاب نابرابری های میان مردان وزنان را نتیجه تفاوت طبیعي نمي داند، بلکه ازآموزش وتحصیل معرفي شده است.اي
مطرح شد،برای 1960که از اوايل ونیمه دهه نتیجه محرومیت زنان از آموزش و تحصیل قلمداد مي کند.ولي موج فمینیسم

علت محرومیت زنان ازآموزش  و دفاع ازتحصیل و آموزش زنان ، نظريه هايي در رابطه با بازسازی مفاهیم ارائه مي دهد
مسلماًنوع جبهه گیری هريک ازگرايش «اين مي داند که دانش موجود ،ازديدمردان به جهان نگريسته است.اوتحصیل ر

وتحصیل  امرآموزش سوسیال و فمینیست های جديد(در برابر ،راديکال ،مارکسیسم ،های پنجگانه) فمینیست های لیبرال
 (.1382  ،) مهدوی وخسروشاهيوآراءکلي وجهان بیني فلسفي اين گرايش ها،تغذيه میشود.زنان ازآبشخورنظرات 

اين دسته از فمینیست ها به نظرات اقتصادی خود بهای زيادی داده و همه چیز را از منظر  : فمینیست های مارکسیسم
، اين مسئله را نیز در آن جريان فلسفه مارکسیستي مي بینند ، قهراً وقتي به مسئله آموزش و تحصیل زنان مي رسند 

کلي تفسیر مي کنند ، يعني اصول مبارزه برای دفاع از آموزش و تحصیل زنان را ، تابعي از مبارزه طبقاتي مي پندارند . 
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بنابراين گوشخراش ترين فرياد مارکسیستهای فمینیسم ، برای دفاع از حقوق زن ، اين است که آنها را از محیط خانه به 
مي جامعه منتقل کند تا با سرمايه داری و نظام بورژوايي بجنگند و برای آموزش زنان نیز برنامه هايي در اين کار عمو

راستا ارائه مي دهد . مسلماً الزمه کار عمومي برای تولیدات کالن ، اين است که آموزش عمومي يکسان برای زن و مرد 
مارکسیستي برای هدف تولید واقتصاد بهتر ، از همه مسائل جزئي ، از با هدف تولید بیشتر و بهتر طراحي شود . در برنامه 

 (.1382 ) مشیرزاده،جمله ويژگي های زنان ، صرف نظر مي کند .
فمینیست های افراطي راديکال ، که در اواخر دهه شصت بوجود آمدند بیش از هر چیز در اين »  : فمینیست های راديکال

فمینیست های راديکال که نگرشي بسیار افراطي درباره فرهنگ « تکیه دارند . پديده بر احساسات و روابط شخصي 
مي بینند . ) يعني در تالش مردان برای تسلط بر « ديالکتیک جنسیت » مردساالری دارند ، موتور حرکت تاريخ را در 

توان نتیجه گرفت که ريشه  زنان ( . از ديدگاه افراطي اين فمینیست ها و چنین سطح تقابلي بین دو جنس مرد و زن مي
فرودستي زنان از نگاه آنها ، نه تنها در مرحله وضع قوانین ، بلکه در همه جوانب ، ناشي از خوی سلطه جويي مردان مي 
باشد . پس اين گروه بايد برای برنامه ها آموزش و تحصیل زنان اهدافي خاص قائل شوند . اهدافي که بیش از هر چیز 

جنس مرد را تقويت نموده و برای زنان در دانش و آموزش و حتي استفاده از واژه های مؤنث در کتب مبارزه جنس زن با 
درسي ، برنامه ای طراحي نمايند که آموزش زنان را در تقابل با آموزش مردان قرار داده و قدرت مبارزه با مردان را در 

ت هم که پس از دهه هفتادم شکل گرفت ، متأثر از جريان سوسیال فمینیس» اما . (1374، ريترز )زنان زياد کنند .
و اين جريان همانقدر که نظام سرمايه داری را در تبعیض جايگاه آموزشي زن و مرد مؤثر مي « فمینیست راديکال است 

ف داند ، به همان اندازه معتقد است نظام جنسیتي و خود طبیعت مردساالری مردان نیز در اين امر مقصرند . اما بر خال
اين چهار گروه از فمینیست های فرامدرن که دارای ديدگاههای پست مدرنیزم مي باشند . و معتقدند که زنان برای 
رهايي و برای بدست آوردن حق مساوی با مردان از جمله تساوی حقوق در جايگاه و شئون آموزشي بايد بر فرامدرن 

در همه کتب آموزشي ارائه کرد . البته اين گروه بر « زنان » و « مردان » بدين اعتقاد هستند که ، بايد تعريفي جديد از 
خالف فمینیست های راديکال ، معتقدند ، که زن به همسر ، فرزند و خانواده نیازمند است . بنابراين از نظر ايشان در 

درسي از جمله مواردی  حذف نمادهای جنسي از کتب» آموزشي زنان بايد نهاد خانواده را در نظر داشت .  اهداف و جايگاه
است که فمینیست های جديد و گروههای ديگر بر آن اصرار مي ورزند و در سالهای اخیر بعضي از نشريات داخلي ، 

 (1375 )جاراللهي،« بلندگوی نظريات فمینیست های جديد بودند . 
دستاوردهای فکری بعضي از روشنفکران ديني که بي حد و مرز و بدون اذن شريعت ، مرزهای   :فمینیست های اسالمي

نسبیت و تغییر در احکام را گسترده اند ، دست آويز فمینیست های اسالمي شده است . هر چند که فقها و مجتهدين 
نان و از جمله امر تحصیل و آموزش تحت ضوابطي که شريعت ارائه مي دهد ، مي توانند بعضي از قوانین در باب مسائل ز

زنان را بنا بر عناوين ثانويه ، مصالح عامه و حکومتي تغییر داده و طبق مقتضیات زمان و مکان تفسیر کنند . ولي طرح 
 بیسلي،)نسبي گرايي فرهنگي بدون ضوابط شرع و اذن شارع به اشکال ديگری منجر به اسارت زن ، خواهد شد . 

1385). 
توجه داشت ، هر کس که با ديد اسالمي ، از حق مسلم آموزش زن و مطالبات شرعي وی در زمینه تحصیل البته بايد 

 : ضعیف فمینیست ها از آموزش و تحصیل زنان یاتدفاعدفاع مي کند ، به عنوان فمینیست اسالمي متهم نشود. 
که اصل جهان بیني و فلسفه ايشان  دفاعیات فمینیست ها از آموزش و تحصیل زنان ، متعالي و مستحکم نیست ، چرا

ضعیف است . وقتي دفاعیات فمینیست ها از آموزش و تحصیل زنان را با دفاعیات اسالم از اين ارزش مقايسه کنیم ، 
لوس » بلندی نگاه اسالم و کوتاهي منظر فمینیست ها در اين باره مشخص مي شود . به عنوان مثال ؛ فمینیستي مثل 

ظن به زبان فلسفه بسیار مي نگرد و معتقد است اگر زنان در عرصه دانش فلسفه ، نبوغ و درخشندگي  با سوء« ايريگارای 
خاصي از خود بجای نگذاشتند ، فقط به اين جهت بوده که فیلسوفان ، زبان فلسفه را مردانه کرده اند . اين فمینیست 

در همین راستا و برای  (1375) بامداد، یشنهاد مي کند .برای دفاع از زنان در داشتن فلسفه ، مبارزه با زبان فلسفه را پ
که يکي از فمینیست هاست پیشنهاد مي دهد که بايد با تأمل دوباره ای به « ايريگارای » رسیدن به هدف فوق الذکر 

باشد ،  بايد برداشت مثبتي از مفهوم الهي) نامتناهي ( بیابد تا مناسب زنان» سنت الهیات پرداخت . وی معتقد است : 
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چون خدای مسیحیت به عنوان نمونه ، امر تخیلي مردانه ، تجربه زنان را به عنوان منبع استناد حذف مي کند . وی الزم 
مي بیند که چهره ای بیابد که نمونه امر تخیلي زنانه باشد ، خدای زن ، خدايي است که بتواند به چند گانگي . تفاوت ، 

به عبارت ديگر ، به آن چیزهايي که در محدوده تجربه ديني مردساالرانه نمي توانند  «شکوه بدن » سیالیت ، موزوني و 
از طرف ديگر بعضي از مدافعان دفاع از حقوق زن ، به علت عدم آگاهي از « تصويری زنده داشته باشند ، شکل دهد . 

ن ، در بعضي از مناطق ، عوامل مباني و نظرات بلند اديان الهي تحريف نشده در خصوص ترويج علم و دانش برای زنا
فرهنگي نظیر اديان را مسبب عقب ماندن زنان در امر آموزش مي دانند و برای پیشرفت آموزش و تحصیل زنان راه حل 

 .(1385 ،وديگران اکلشال )مبارزه با افکار ديني را پیشنهاد مي دهند .
ل زنان ، نظر گاهي بسیار غیر منصفانه دارند ، ايشان فمینیست های غیر متدين ، درباره تأثیر اسالم در آموزش و تحصی

نمودن زنان و دختران از تحصیل را از نظرات متعالي اسالم در دفاع از  عملکردهای ناروای بعضي از مسلمانان در محروم
، به پیکره آموزش و تحصیل زنان جدا نمي کنند از اين رو بسیار ناجوانمردانه به منظور دفاع از حق آموزش و تحصیل زن 

دين و ديانت حمله مي کنند . بعضي از فمینیست ها مسائلي نظیر حجاب و انفکاك زن و مرد را ، از موانع تحصیل و 
آموزش زنان قلمداد مي نمايند ، در حالي که حجاب و انفکاك ، خود از عواملي است که با ايجاد سالمت ذهن و روح 

 (.1382 احمدی، )ب تر را فراهم مي کندافراد ، بستر آموزش و تحصیل بیشتر و مناس
کیلومتر مربع در مرکز  23105شهرستان خاش با مساحت : موقعیت شهرستان خاش: معرفي اجمالي منطقه موردمطالعه

اين شهرستان دارای کیلومتر است.  180قرار گرفته و فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان  استان سیستان و بلوچستان
، 1390آبادی مي باشد. جمعیت شهرخاش بر طبق سرشماری سال  799دهستان و  11بخش،  3مرکز شهری و  2تعداد 

باشد. میانگین بارش ساالنه در اين . شهرستان خاش دارای آب و هوای گرم و خشک مياست نفر بوده 57298برابر با 
 درجه سانتي گراد در تغییر است. 37درجه سانتیگراد الي  7از  میلي متر و متوسط دمای آن 9/174شهرستان 

    
 شهر خاش ييایجغراف تینقشه موقع. 1شکل

                                                                                                                      گاننگارند منبع :    

       

 روش 

به اين  .ني و اسنادی در شهر خاش انجام شدبه روش میداو  بودتحقیقات پیمايشي  جزاين تحقیق از نظر روش شناسي 
در اين راستا با استفاده از اسناد و اطالعات موجود، . ته با روش لیکرت بهره جستساخنظور محقق ابتدا ازپرسشنامه خودم

متغیر وابسته اين تحقیق ساختار جنسیتي است مصاحبه، پرسشنامه و مشاهده میداني، اطالعات مورد نیاز جمع آوری شد. 
،سطح  درآمد ،ايدئولوژی ، اشتغال :و پس از تعیین متغیرهای مستقل آن شاخص هايي تهیه شد اين مولفه ها عبارتند از

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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خانواده که دارای فرزندان دختر و پسر بوده اند به صورت  80 و ارتباطات و... جامعه آماری پژوهشسواد،امکانات آموزشي 
در دو بخش آمار توصیفي و آمار استنباطي استفاده  spssبرای تجزيه و تحلیل داده ها از نرم افزار  .تصادفي انتخاب شدند

همبستگي  مون های میانگین، درصد، فراواني، و در قسمت آمار استنباطي از آزموندر قسمت آمار توصیفي از آزشد. 
 استفاده شد.بررسي و تحلیل اطالعات  برای پیرسون

 توزيع فراواني جنسیت و سواالت .1جدول

 فراواني تجمعي درصد فراواني 

 48.8 48.8 39 مرد

 100.0 51.3 41 زن

  100.0 80 جمع

 منبع:نگارنده

 

 هایافته 
 :نتايج توصیفي

  :بررسي میزان تأثیردرآمد خانواده در ادامه تحصیل فرزندان
درآمد خانواده در ادامه تحصیل فرزندان در مقاطع باالتر به چه میزان تأثیرگذار است » نتايج بدست امده از اين پرسش  

درصد مخالف با تاثیر  5/2افق ،درصد مو 3/41درصد کامال موافق ، 3/56پاسخ ،  80،حاکي از اينست که از مجموع «
درآمد خانواده در ادامه تحصیل فرزندان بوده اند بنابراين درآمد خانواده مي تواند تا حد بسیار زيادی در تحصیل فرزندان 

 .به خصوص دختران موثر واقع گردد
 میزان تأثیردرآمد خانواده در ادامه تحصیل فرزندان در مقاطع باالتر. 2جدول 

 فراواني تجمعي درصد فراواني گزينه ها

 56.3 56.3 45 کامال موافق

 97.5 41.3 33 موافقم

 100.0 2.5 2 مخالف

  100.0 80 جمع

 منبع:نگارنده
   :بررسي تأثیرنوع شغل پدر درادامه  تحصیل فرزندان

حاکي از اينست که از «  نوع شغل پدر درادامه  تحصیل فرزندان به چه اندازه مي باشد » نتايج بدست امده از پرسش
درصد  3/1درصد مخالف و  0/5درصد بي تفاوت،  0/5درصد موافق ، 8/38درصد کامال موافق ، 0/50پاسخ  80مجموع 

کامال مخالف  با تاثیر نوع شغل پدر  در ادامه تحصیل فرزندان بوده اند بنابراين نوع شغل پدر  مي تواند تا حد بسیار 
 صوص دختران موثر واقع گردد.زيادی در تحصیل فرزندان به خ

 تأثیرنوع شغل پدر درادامه  تحصیل فرزندان .3جدول

 فراواني تجمعي درصد فراواني گزينه ها

 50.0 50.0 40 کامال موافق

 88.8 38.8 31 موافقم

 93.8 5.0 4 بي تفاوت

 98.8 5.0 4 مخالف

 100.0 1.3 1 کامال مخالف

  100.0 80 جمع

 نگارندگانمنبع:         
 :بررسي تأثیراشتغال بکار مادر درادامه  تحصیل  فرزندان
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مورد بررسي قرار گرفت که نتايج «اشتغال بکار مادر درادامه  تحصیل  فرزندان تأثیر »ادامه پرسشي در رابطه بادر 

درصد بي  8/8درصد موافق ، 8/48درصد کامال موافق ، 8/23پاسخ  80بدست امده ،حاکي از اينست که از مجموع 
درصد کامال مخالف  با تاثیر اشتغال بکار مادر در ادامه تحصیل فرزندان بوده اند  5/7درصد مخالف و 3/11تفاوت، 

 بنابراين اشتغال بکار مادر مي تواند تا حد زيادی در تحصیل فرزندان به خصوص دختران موثر واقع گردد.
 رزندانتأثیراشتغال بکار مادر درادامه  تحصیل  ف . 4جدول 

 فراواني تجمعي درصد فراواني گزينه ها

 23.8 23.8 19 کامال موافق

 72.5 48.8 39 موافقم

 81.3 8.8 7 بي تفاوت

 92.5 11.3 9 مخالف

 100.0 7.5 6 کامال مخالف

  100.0 80 جمع

    منبع:نگارندگان          
   :بررسي تأثیرمیزان تحصیالت پدر در تحصیل فرزندان

پاسخ  80حاکي از اينست که از مجموع «میزان تأثیرتحصیالت پدر در تحصیل فرزندان  » بدست امده از پرسش نتايج 
درصد مخالف با میزان تحصیالت پدر در ادامه 5/7درصد بي تفاوت،  8/3درصد موافق ، 0/50درصد کامال موافق ، 8/38

د تا حد زيادی در تحصیل فرزندان به خصوص دختران  تحصیل فرزندان بوده اند بنابراين میزان تحصیالت پدر مي توان
 موثر واقع گردد.

 تأثیرمیزان تحصیالت پدر در تحصیل فرزندان. 5جدول

 فراواني تجمعي درصد فراواني گزينه ها

 38.8 38.8 31 کامال موافق

 88.8 50.0 40 موافقم

 92.5 3.8 3 بي تفاوت

 100.0 7.5 6 مخالف

  100.0 80 جمع

 منبع:نگارندگان       
   :بررسي تأتیرتحصیالت مادر بر تحصیل فرزندان

مورد بررسي قرار گرفت که نتايج بدست امده ، حاکي از «تأتیرتحصیالت مادر بر تحصیل فرزندان» سؤالي دررابطه با
خالف با درصد م0/10درصد بي تفاوت،  5/7درصد موافق ، 5/32درصد کامال موافق ، 0/50پاسخ 80اينست که از مجموع 

تحصیالت مادر  در ادامه تحصیل فرزندان بوده اند بنابراين میزان تحصیالت مادر مي تواند تا حد بسیار  زيادی در 
 تحصیل فرزندان به خصوص دختران موثر واقع گردد.

 تأتیرتحصیالت مادر بر تحصیل فرزندان .6جدول 

 فراواني تجمعي درصد فراواني گزينه ها

 50.0 50.0 40 کامال موافق

 82.5 32.5 26 موافقم

 90.0 7.5 6 بي تفاوت

 100.0 10.0 8 مخالف

  100.0 80 جمع

 منبع:نگارندگان         
 :بررسي تأثیر تعداد فرزندان خانواده در میزان تحصیالت  آنان
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، حاکي از «مؤثر مي باشدتعداد فرزندان خانواده در میزان تحصیالت  آنان به چه اندازه » نتايج بدست امده از پرسش
درصد مخالف  8/8درصد بي تفاوت، 0/25درصد موافق ، 3/41درصد کامال موافق ، 8/23پاسخ  80اينست که از مجموع 

درصد کامال مخالف  با تاثیر  تعداد فرزندان خانواده در ادامه تحصیل فرزندان بوده اند بنابراين  تعداد فرزندان  3/1و 
 د زيادی در تحصیل فرزندان به خصوص دختران  موثر واقع گردد.خانواده مي تواند تا ح

 آنانزندان خانواده در میزان تحصیالت تأثیر تعداد فر. 7جدول 

 فراواني تجمعي درصد فراواني گزينه ها

 23.8 23.8 19 کامال موافق

 65.0 41.3 33 موافقم

 90.0 25.0 20 بي تفاوت

 98.8 8.8 7 مخالف

 100.0 1.3 1 کامال مخالف

  100.0 80 جمع

 منبع:نگارندگان       
 :بررسي نقش اطرافیان و خويشاوندان در ادامه تحصیل فرزندان

است نشان دهنده اين مطلب  «نقش اطرافیان و خويشاوندان در ادامه تحصیل فرزندان » نتايج بدست امده در مورد سؤال
 3/1د مخالف و درص 5/7درصد بي تفاوت 0/15درصد موافق ، 0/45درصد کامال موافق ، 3/31پاسخ 80که از مجموع 

با تاثیر اطرافیان و خويشاوندان در ادامه تحصیل فرزندان بوده اند بنابراين اطرافیان و خويشاوندان درصد کامال مخالف 
 .تواند تا حد زيادی در تحصیل فرزندان به خصوص دختران موثر واقع گرددمي

 يشاوندان در ادامه تحصیل فرزنداننقش اطرافیان و خو . 8جدول

 فراواني تجمعي درصد فراواني گزينه ها

 31.3 31.3 25 کامال موافق

 76.3 45.0 36 موافقم

 91.3 15.0 12 بي تفاوت

 98.8 7.5 6 مخالف

 100.0 1.3 1 کامال مخالف

  100.0 80 جمع

 منبع:نگارنده    
  :جلوگیری از ادامه تحصیل فرزندان دخترانبررسي میزان تأثیرازدواج در سنین پايین در 

،حاکي از «میزان تأثیرازدواج در سنین پايین در جلوگیری از ادامه تحصیل فرزندان دختران » نتايج بدست امده از پرسش
درصد مخالف  5/12درصد بي تفاوت 8/8درصد موافق ، 5/32درصد کامال موافق ، 8/43پاسخ 80اينست که از مجموع 

کامال مخالف  با تاثیر  ازدواج در سنین پايین در جلوگیری از ادامه تحصیل فرزندان بوده اند بنابراين  ازدواج درصد  5/2و
 در سنین پايین مي تواند تا حد  بسیار زيادی در تحصیل فرزندان به خصوص دختران موثر واقع گردد.

 صیل فرزندان دخترانمیزان تأثیرازدواج در سنین پايین در جلوگیری از ادامه تح .9جدول 

 فراواني تجمعي درصد فراواني گزينه ها

 43.8 43.8 35 کامال موافق

 76.3 32.5 26 موافقم

 85.0 8.8 7 بي تفاوت

 97.5 12.5 10 مخالف

 100.0 2.5 2 کامال مخالف

  100.0 80 جمع

 منبع:نگارندگان     
 :از مدرسه بر ادامه تحصیل فرزندان  میزان تأثیردوری مسافت بررسي
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مورد بررسي قرار گرفت،نتايج بدست « تأثیردوری مسافت  از مدرسه بر ادامه تحصیل فرزندان» در ادامه پرسشي درباره
درصد بي  5/2درصد موافق ، 3/36درصد کامال موافق ، 0/40پاسخ 80امده از اين پرسش  حاکي از اينست که از مجموع 

درصد کامال مخالف  با دوری  از مدرسه به عنوان   عامل بازدارنده در ادامه تحصیل  0/5درصد مخالف و 3/16تفاوت
فرزندان به بوده اند بنابراين دوری  از مدرسه به عنوان   عامل بازدارنده مي تواند تا حد بسیار زيادی در تحصیل فرزندان 

 .خصوص دختران موثر واقع گردد
 وری مسافت از مدرسه بر ادامه تحصیل فرزندانمیزان تأثیرد .10جدول 

 فراواني تجمعي درصد فراواني گزينه ها

 40.0 40.0 32 کامال موافق

 76.3 36.3 29 موافقم

 78.8 2.5 2 بي تفاوت

 95.0 16.3 13 مخالف

 100.0 5.0 4 کامال مخالف

  100.0 80 جمع

 منبع:نگارندگان  
 :در تحصیل دختراني مانند تلويزيون و راديو و ... بررسي نقش رسانه های جمع
نقش رسانه های جمعي مانند تلويزيون و راديو و ...  در تحصیل دختران به چه اندازه » نتايج بدست امده از سؤال 

 8/8درصد بي تفاوت،8/23درصد موافق ، 8/58درصد کامال موافق ، 8/8پاسخ  80حاکي از اينست که از مجموع «است
مخالف با تاثیر رسانه های جمعي مانند تلويزيون و راديو و ...  در ادامه تحصیل فرزندان بوده اند بنابراين رسانه درصد 

 های جمعي مانند تلويزيون و راديو و ...  مي تواند تا حد  زيادی در تحصیل فرزندان به خصوص دختران موثر واقع گردد.
 ون و راديو و ...  در تحصیل دختراننقش رسانه های جمعي مانند تلويزي .11جدول 

 فراواني تجمعي درصد فراواني گزينه ها

 8.8 8.8 7 کامال موافق

 67.5 58.8 47 موافقم

 91.3 23.8 19 بي تفاوت

 100.0 8.8 7 مخالف

  100.0 80 جمع

 منبع:نگارندگان
  :بررسي میزان تأثیر اعتقادات )دين ،مذهب( جامعه در ادامه تحصیل دختران
درصد  5/42درصد کامال موافق ،5/27پاسخ 80نتايج بدست امده ازپژوهش حاضرگواه اين مطلب است که از مجموع 

درصد کامال مخالف  با تاثیر اعتقادات )دين ،مذهب( جامعه در 5/2درصد مخالف و 8/8درصد بي تفاوت 8/18موافق ،
جامعه مي تواند تا حد زيادی در تحصیل فرزندان به  ادامه تحصیل فرزندان بوده اند بنابراين اعتقادات )دين ،مذهب(

 .خصوص دختران موثر واقع گردد 
 میزان تأثیر اعتقادات )دين ،مذهب( جامعه در ادامه تحصیل دختران .12جدول 

 فراواني تجمعي درصد فراواني گزينه ها

 27.5 27.5 22 کامال موافق

 70.0 42.5 34 موافقم

 88.8 18.8 15 بي تفاوت

 97.5 8.8 7 مخالف

 100.0 2.5 2 کامال مخالف

  100.0 80 جمع

 منبع:نگارندگان
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 :نتايج استنباطي
 به نظر مي رسد ايدئولوژی عامل موثری درنابرابری جنسیتي شهر خاش است. : فرضیه اول

مي باشدد. آمداره هدای  95/1و  41/6نتايج جداول فوق حاکي از اين است که میانگین و انحراف معیار ايدئولوژی برابر با 
79,84/11,.01/0محاسبه شده برابر با    Pdft  مدي باشدد لدذا تفداوت میدانگین ايددئولوژی در ندابرابری

بنابراين مي تدوان نتیجده گرفدت کده ايددئولوژی عامدل  ( به لحاظ آماری معني دار  است. 9جنسیتي با نورم پرسشنامه)
 موثری درنابرابری جنسیتي شهر خاش است.

 میزان تأثیر ايدئولوژی بر نابرابری جنسیتي شهر خاش. 13جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی Test value T انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 000/0 79 -84/11 9 95/1 41/6 80 ايدئولوژی

 منبع:نگارندگان

 میزان تحصیالت مادر عامل مهم در ادامه تحصیل فرزندان محسوب مي گردد.    فرضیه دوم:
مي باشدد. آمداره هدای  96/0و  77/1نتايج جداول فوق حاکي از اين است که میانگین و انحراف معیار سواد مادر برابر با 

79,32/11,.01/0محاسبه شده برابر با    Pdft  ( مي باشد لذا تفاوت میانگین سواد مادر با نورم پرسشنامه
( به لحاظ آماری معني دار  است. بنابراين مي توان نتیجه گرفت که میزان تحصیالت مادر عامل مهم در ادامه تحصیل  3

  فرزندان محسوب مي گردد.
 میزان تحصیالت مادر در ادامه تحصیل فرزندان میزان تأثیر .14جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی Test value T انحراف معیار  میانگین تعداد متغیر

 000/0 79 -32/11 3 96/0 77/1 80 سواد مادر

 منبع:نگارندگان
 

 نتیجه گیری بحث و
يافته های پژوهش نشان داد که ايدئولوژی و همچنین میزان تحصیالت مادر عامل مهمي در ادامه تحصیل فرزندان به 

آموزشي در شهر خاش  محسوب مي شود   –خصوص فرزندان دختر است ،درنتیجه عامل موثری برنابرابری جنسیتي 
،نتايج حاصله «مقاطع باالتر به چه میزان تأثیرگذار است درآمد خانواده در ادامه تحصیل فرزندان در » درپرسشي درمورد 

درصد( موافق با تاثیر درآمد خانواده در  3/41درصد( کامال موافق ،) 3/56حاکي از اينست که از بیشتر پاسخ دهندگان)
«  باشد نوع شغل پدر درادامه  تحصیل فرزندان به چه اندازه مي » ادامه تحصیل فرزندان بوده اند همچنین در مورد

درصد( موافق با تاثیر نوع شغل پدر  در ادامه تحصیل فرزندان  8/38درصد( کامال موافق ،) 50پاسخ)  80حاکي از مجموع 
بوده اند بنابراين نوع شغل پدرمي تواند تا حد بسیار زيادی در تحصیل فرزندان به خصوص دختران موثر واقع گردد 

مورد بررسي قرار گرفت که نتايج بدست «ل بکار مادر درادامه  تحصیل  فرزندان تأثیراشتغا »درادامه پرسشي در رابطه با
درصد(موافق  باتاثیراشتغال بکارمادردرادامه 8/48) درصد (پاسخگويان کامال موافق ، 8/23امده ،حاکي از اينست که ) 

اعتقادات)دين شي وارتباطات و. همچنین عوامل ديگری ماننداشتغال و درآمد ، امکانات آموزتحصیل فرزندان بوده اند
 نیزدراين نابرابری موثرند .و... ،مذهب(جامعه،رسانه های جمعي  وفاصله)بعدمسافت(ازمدرسه

توجه به نتايج حاصله پیشنهاداتي جهت بهبود وضعیت آموزشي دختران به  با و يافته های پژوهش حاضر راهبردها:بنابر
 شرح زير ارائه مي گردد:

 آموزشي متناسب توسط دولتها برای باال بردن فرهنگ  آموزش در بین خانواده های سنتي .اتخاذ سیاستهای  -1

 از بین بردن خشونت علیه زنان از طريق شناساندن ارزشها و توانمنديهای آنان در سطح جامعه . -2

 بهبود وضعیت آموزش زنان از برنامه ريزی صحیح و در سطح کالن . -3

زشي از راههای مختلف مانند استفاده از رسانه ها ، کتب درسي و غیر آمو –ترويج عقايد برابری جنسیتي  -4
 درسي و... 



 ...زانیو اثرات آن برم يتینگرش جنس /76

 

 

 ايجاد مکانیزمهايي برا ی مشارکت برابر زنان و نمايندگي برابر در همه سطوح فرايند های سیاسي و زندگي -5
 عامه در هر اجتما ع و جامعه ای 

اشتغال ،دادن اهمیت به از بین بردن وسعه مهارتها،اجرا و عملکرد پتانسیل های زنان از طريق تحصیل ، ت ءارتقا -6
 فقر ، بي سوادی و بیماريها در زنان

از بین بردن همه فعالیتهای تبعیضي علیه زنان ،کمک به زنان به درك حقوقشان شامل آنهايي که مربوط است  -7
 به باروری و سالمت جسمي

زنان جهت کسب درآمد فراتراز مشاغل سنتي ،کسب  در پیش گرفتن راههای متناسب برای باال بردن توانايي -8
 اقتصاد خود اتکا، و اطمینان دادن به زنان برای دستیابي برابر به بازار کار و سیستم های تامین اجتماعي

 از بین بردن اعمال خشونت آمیز توسط کار فرمايان علیه زنان  -9
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Gender Attitude and its Impacts on Literacy (Case Study: Khash City) 
Leila Jalal Abadi1* 

Lily Ovaisi2 
 

Abstract 

Purpose: The purpose of this study was to investigate some of the socio-economic and 

cultural factors affecting gender-educational inequality in Khash city. 

Method: The statistical population of the study consisted of all parents with boys and 

girls, 80 of whom were randomly selected. Data were analyzed by SPSS software in two 

parts: descriptive statistics and inferential statistics. Descriptive statistics, mean, 

percentage, frequency, and inferential statistics were used to analyze the data. 

Results: The results of the study show that: 1- The mean and standard deviation of 

ideology are 6.41 and 1.95. Therefore, the difference of mean ideology in gender 

inequality is statistically significant. Therefore, it can be concluded that cultural factors, 

ideology and marriage at an early age of girls are effective factors in gender-educational 

inequality in Khash city. 2. The mean and standard deviation of mother's literacy is 1.77 

and 0.96, and as a result, maternal education is an important factor in girls' continuing 

education. 

Conclusion: Economic factors such as income are directly related to gender-educational 

inequality, and parental gender socialization and traditional family-based thinking that 

girls' education is useless will create educational inequality in the region. 

Keywords: Gender-Educational Inequality, Feminist Theories, Ideology, Khash City 
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