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 چكيده
های اجتماعی زن و مرد در  نقش ةانجام این پژوهش شناسایی و مقایس ةهدف و انگیز

های  نسعی شده تا زنان و مردان داستا ،بنابراین. مجالت کودکان و نوجوانان است

های شخصیتی،  پارسونز و از نظر ویژگی ةشد نقش معرفی شانزدهمجالت در قالب 

های سیاسی،  وضعیت طبقاتی که در داستان بدان اشاره شده، نوع تفریح، فعالیت

 بررسی. با یکدیگر مقایسه شوند جزآنگیری، مهربانی، ایمان، زیبایی و  تصمیم

های اجتماعی  تصاویر و نقش ةبر ارائمتغیرهایی چون جنسیت نویسنده و تصویرگر 

های مجالت  داستان تمامیآماری در این تحقیق شامل  ةنمون. استهدف دوم تحقیق 

تصادفی انتخاب  ةکه به شیو استداستان  1  شامل  و نوآموزو  آموز دانش، دوست

های مجالت  داستان ةتبیینی یعنی مطالع -روش تحقیق در این پژوهش توصیفی. اند شده

های  داده. ستها و تکنیک تحقیق، تحلیل محتوا شده در آن شناسایی مقوالت مطرحو 

 افزاری نرم ةبرنام ها با هفرضی ،سپس .آوری شد معکوس جمع ةمورد نیاز توسط پرسشنام

SPSS نتایج پژوهشی نشان داد . شدتجزیه و تحلیل ( مربع کای)دو  آزمون کی ةبه وسیل

های بانفوذ، کمکی یا  های عادی برعهده دارند تا نقش شنق که زنان برعکس مردان غالباً

بین جنسیت نویسنده و جنس با ایمان، جنس نقش اول داستان،  ،این بر عالوه .راهبردی

 ةای معنادار وجود دارد اما میان بقی کسب نقش مرد رابطه ةفعالیت سیاسی مرد و نحو

شخص شد که نقش زنان در م ،همچنین .معناداری مشاهده نشد ةمتغیرهای تحقیق رابط

 .امروزی ایران سنخیتی ندارد ةزنان در جامع ةهای متنوع و گسترد این مجالت با نقش

های  ها و پایگاه های مجالت کودکان، نقش داستان ،تحلیل محتوا :كليدي هاي واژه

 .اجتماعی زن و مرد
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 مقدمه 
ود و چگونگی پرورش فردا خواهند ب ةشک کودکان و نوجوانان امروز سازندگان جامع یب

فرهنگی،  ةگیری شخصیت آنان و نهایتاً در رشد و توسع اجتماعی آنان نقش مهمی در شکل

یند در علوم اجتماعی و علوم رفتاری ااین فر. اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه خواهد داشت

ن در ای. دشو میشدن و یادگیری اجتماعی بحث  پذیری، اجتماعی تحت عناوینی چون جامعه

شناسان و کارشناسان تعلیم و تربیت  شناسان، روان های متعددی از جانب جامعه خصوص نظریه

شناخت )شناختی  ة، نظری(رفتارگرایی)عرضه شده است که در این زمینه نظریة تقویت رفتار 

توان نام  را می جزآن، دیدگاه کنش متقابل نمادین، دیدگاه کارکردگرایی، مکتب تضاد و (گرایی

های مذکور عوامل متعددی در اجتماعی کردن کودکان و نوجوانان مؤثرند  براساس دیدگاه. برد

و ( مدرسه)های همساالن، نظام آموزشی رسمی  توان به خانواده، گروه که از آن میان می

ها  های چاپی، نشریات، مجالت و کتاب های گروهی از قبیل رادیو، تلویزیون، فرآورده رسانه

 (.919 373 ،نا بی)اشاره کرد 

کردن کودکان دختر و پسرند، اما غیر از بزرگساالن  ترین عامل اجتماعی گرچه بزرگساالن مهم

طور  ها، مجالت و به های درسی، روزنامه های کودکان، کتاب بازی عوامل دیگری چون اسباب

ن های همساالن بر اجتماعی شد های گروهی چون رادیو، تلویزیون، مدرسه و گروه کلی رسانه

ای  ها به دالیلی از اهمیت ویژه این عوامل، داستان ةاز بین هم. گذارند جنسی کودکان تأثیر می

 3 زیرا ،برخوردارند

های خود  های آموزش رسمی، کودکان و نوجوانان را مستقیماً هدف گفته برخالف کتاب . 

ه طور بلکه درصدد پاسخگویی به تمایزهای گوناگون خوانندگان خود ب ،دهند قرارنمی

 . ها بر کودکان و نوجوانان بسیار بیشتر است میزان تأثیر آن ،نتیجه در. ندا غیرمستقیم

 . دهند نوجوان را افزایش می ها قدرت تخیل کودک و داستان . 

 . ندا های اجتماعی جامعه ها، هنجارها و نقش ارزش ةکنند منعکس .9

در این بین مجالت . ودکان بیاموزندبه ک های اجتماعی را خانواده و جامعه سعی دارند نقش

های رفتاری هر جنس را ارائه  آیند و قالب ها می به کمک آن( در قالب قصه)ها  نقش ةبا ارائ

بنابر . های زن در مجالت از اهمیت خاصی برخوردار است معرفی نقش ،لذا. دهند می

ران همواره شجاع، مردان و پس ،های کودکان و نوجوانان در اکثر کتاب محققان، های گزارش
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ند ا حالی که دختران موجوداتی شوند، در فعال، ماجراجو، کاشف، مستقل و کارا معرفی می

های جنسی در جوامع  تبعیض جنسی و کلیشه. نشین، وابسته و غیرکارا کار، خانه منفعل، محافظه

و آنقدر  شود می ها کشیده ها و افسانه ها به داستان به طوری که این تبعیض، دارد مردساالر ریشه

 (. 986 083 کافری،)دار است که ما خود به عنوان زن یا مرد نسبت به آن آگاه نیستیم  ریشه

و از  برند میاز آنجا که کودکان و نوجوانان از مطالعه مجالت خاص خود لذت 

های دو جنس  نقش ةگیرند و از آنجا که تاکنون تحقیقاتی که دربار ها الگو می های آن شخصیت

ها و  نقش ةدر مطبوعات صورت گرفته بسیار اندک است، بر آن شدیم تا به مقایس( ن و مردز)

 آموزی ة دانشبنابراین سه مجل. های مجالت بپردازیم های اجتماعی زن و مرد در داستان پایگاه

 . ایم نظر گرفته آماری این تحقیق در ةنمون راآموز، نوآموز و دوست  دانش

 اهداف پژوهش 
های مردان نیز به عنوان  های زنان است ولی نقش این پژوهش بیشتر بررسی نقش هدف اصلی

هدف اساسی از انجام این بررسی  ،بنابراین. نظر گرفته شده است معیاری برای مقایسه در

های مجالت است که  های اجتماعی زن و مرد در داستان ها و پایگاه نقش ةشناسایی و مقایس

 3 به شرح زیر در نظر استدیگری عالوه بر این هدف، اهداف 

 های جنسی زن و مرد تصاویر و نقش ةبررسی تأثیر جنسیت نویسنده و تصویرگر در ارائ . 

های بارز شخصیتی، نوع تفریح، نوع فعالیت سیاسی، خالقیت،  ویژگی ةمقایس . 

 گیری، موفقیت، ایمان، اخالق، قدرت و زیبایی زن و مرد با یکدیگر  تصمیم

 پارسونز  نظریةکسب نقش زن و مرد بر اساس  ةنوع نقش و نحو ةمقایس .9

 برآوردی از تعداد تصاویر و رنگ لباس زن و مرد  .7

 ةهای مجالت با نقش زن در جامع بررسی تجانس یا عدم تجانس تصویر زن در داستان .5

 . متحول امروز

 پژوهش هپيشين

مطیع، منفعل، عاطفی و از مردان  ها و مطبوعات از زنان تصویری ، مدارس، رسانههخانواد

پذیری و  های جامعه دیدگاه. اند تصویری مستقل، استوار، شایسته، توانا و مصمم ترسیم کرده

های مربوط به ایفای نقش معتقدند که رفتار و نقش مناسب برای مادران و زنان تا حدی  نظریه
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گیری  حتی بخشی از قدرت تصمیم. اند پذیری داشته گردد که در طول جامعه هایی برمی به آموزه

در چنین ، به اعتقاد ریتزر. گردد های سنتی جنس مذکر و مؤنث برمی در خانواده به کارکرد نقش

البته تاحدی در  و داشته باشندرود که نسبت به مردان نقش مطیع  ای از زنان انتظار می جامعه

 خرمشاهی، مهدوی وصبوری)پذیرند  بودن را می چنین شرایطی زنان نقش جنسی پایگاه مطیع

933 98  .) 

زن در مطبوعات صورت گرفته بسیار اندک بوده است که  ةمقول ةتحقیقاتی که تاکنون دربار

 . شود ها اشاره می در اینجا به اختصار به برخی از آن

در این مقاله سعی شده است که مفاهیمی  .(بدیعی)مطبوعات یومیه  ةتصویر زن در آیین . 

با  ،سپس .شودطور مفهوم نقش تصویری زن تجزیه و تحلیل  همین ،زنان ةه، نشرینظیر روزنام

، کیهان ةهای پرتیراژ کشور، مثل رونام ها و مقاالت یکی از روزنامه تحلیل محتوای اخبار، گزارش

رنگ زنان و  جایگاه بسیار کم 19تا پنجم آذرماه   1در طول بیشتر از یک سال از اول خرداد ماه 

 .ها در مطبوعات یومیه تبیین شود مسائل آن

در دوران قبل و بعد از  زن روز ةتطبیقی محتوای مجل ةسیمای زن در مطبوعات، مقایس . 

در این پژوهش به تاریخچه و نقش و جایگاه زن از ایران باستان . (رمضانی)انقالب اسالمی 

های  نقش و وظایف رسانه های مربوط به تاکنون، همراه با تاریخ نشریات بانوان، بررسی دیدگاه

محقق با استفاده از روش تحلیل محتوا . ارتباطی پرداخته شده است های هتشریح نظری و جمعی

را تحلیل کرده تا  زن روز ةهای بازرگانی نشری جداول آماری، مطالب تحریری و آگهی ةو ارائ

متفاوت  ةدو دورنقش و جایگاه زن در محتوای نشریه بررسی شود و تصویری از سیمای زن در 

 (. 913 13 رسولی،)به دست آید 

این مقاله نشان داد که  (.981 صادقی جعفری، ) بررسی سیمای زن در ادبیات کودکان. 9

زمانی جنگ، سازندگی و  ةهای جنسیتی طی سه دور نگرش نویسندگان نسبت به نقش

است که چیرگی کامل نتایج پژوهش او بیانگر آن . ها متفاوت است اصالحات با تغییر واقعیت

احتماالً خوانندگان وجود دارد  ها مربوط به ایدئولوژی مردساالرانه در ذهن نویسندگان و ارزش

های اصلی را از میان  های خود شخصیت ای که حتی نویسندگان زن نیز در بیشتر داستان به گونه

 (. 981 3 1 صادقی جعفری،)اند  مردان انتخاب کرده

( 385 )و واکرداین ( 387  ،310 )، شارپ (311 )من  های بری وهشدر خارج از ایران پژ

ها و  های کودکان به لحاظ موضوع داستان، نوع شخصیت دهد که چگونه داستان نیز نشان می
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زنند و وضعیت موجود را طبیعی نشان  های داستانی، به تبعیض جنسی دامن می فعالیت شخصیت

نشان داد که   38 های یونسکو در سال  نتیجة پژوهش (. 31 93 دیکرو و همکاران، ) دهند می

کشورهای مورد مطالعه وجود داشته و  ةهای کودکان هم آمیز جنسی در کتاب های تبعیض کلیشه

های جدید نشان  پژوهش ،گرت طبق نظر ،همچنین .ها به ضرر زنان است این کلیشه ةعمد

این به معنای وجود . کنند یت میهای جنسی سنتی را تقو دهند که ادبیات کودکان کلیشه می

های  در افسانه. هاست ها، تصویر جهانی مردساالر و ماهیت غیرواقعی جهان در اکثر داستان کلیشه

دهند، حال آنکه  زنان و دختران را وابسته و قربانی جلوه می( سیندرالیا  زیبای خفتهنظیر )پریان 

  (.9 6 553هاو،) ندا گشایانی زیرک پیشه و مشکل مردان، قهرمانانی عاشق

های تصویری  بررسی کیفیت تصویر در کتابعنوان  باخود را  ةنام پایان( 900 )صدری  .7

در این پژوهش به بررسی تصویر براساس رنگ و سبک و . دکره عرض (58-07)کودکان ایران 

آخر حالت، حرکت تصویر و بسیاری از مفاهیم دیگر پرداخته و در  ةارائ ةانتخاب وسیله، نحو

سال  های پژوهش او نشان داد که در هفت یافته. ده استکرها را بررسی  کیفیت تصاویر کتاب

های تصویری نتوانسته اصالت خود را، اعم از نقش تربیتی،  پس از انقالب تصویر در کتاب

 (. 988 553 فصلعلی،)آموزشی و هنری ایفا کند 

در کتب داستانی کانون پرورش فکری های اجتماعی زن و مرد  ها و پایگاه نقش ةمقایس .5

کتاب داستانی کودکان به این نتیجه رسید که  دویستدر مورد  مقصودی. (986 مقصودی )

به طوری که زنان  ،شود ها به وفور مشاهده می های جنسیتی در این کتاب ها و کلیشه تبعیض

 -های مهم سیاسی شکنند؛ درحالی که مردان نق داری را ایفا می های عادی و خانه اغلب نقش

واقعیت در حالی است که زنان در جامعه و  این در. دارند فرهنگی و اقتصادی را عهده -اجتماعی

 (. 50  9863 غفوری و مقصودی، )عهده دارند  برها  هایی متفاوت با این کتاب نقش

 چارچوب نظري 

 اجتماعي كردن از دیدگاه كاركردگرایي ساختاري پارسونز 

ای از حقوق و وظایف  پایگاه عبارت است از مجموعه ،شناس آمریکایی انسان ینتن،تعریف ل بنابر

بدین معنی که اعمال حقوق و وظایف، ایفای  ؛پویای یک پایگاه ةو نقش عبارت است از جنب

ها بخشی از  ها و داستان آموزش نقش در کتاب (.9 31 916 ساروخانی، ) نقش خواهد بود
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مربوط به این  یاه ههمین اساس نظری بر ،بنابراین. ری کودکان استپذی اجتماعی کردن یا جامعه

 . موضوع در این بخش بررسی شدند

شدن را  اند و اجتماعی شدن گیرندگانی منفعل به اعتقاد پارسونز کنشگران در فراگرد اجتماعی

ی کردن و اجتماع. سازد دانند که طی آن تمایالت نیازی را فراهم می ای می کارانه فراگرد محافظه

ها توازن  اند که نظام اجتماعی نیز از طریق آن های اصلیسازوکارنیز نظارات اجتماعی از دید او 

 (. 917 903  ریتزر،)کند  خود را حفظ می

شده در کودکان گرایش شدیدی  های تلقین پارسونز معتقد است از آنجا که هنجارها و ارزش

ای آماده سازند که در  ویژه و های گوناگون ی موقعیتها را برا توانند آن به عمومیت دارند، نمی

هایی که به کودکان یاد داده  اینکه هنجارها و ارزش ،نهایت در. شوند رو می هبزرگسالی با آن روب

او در رابطه با آموزش . مانند شود گرایش به ثبات دارند و همچنان در سراسر عمر باقی می می

است که یک نظام اجتماعی باید  پذیری معتقد معهها به عنوان بخشی از اهداف جا نقش

های گوناگون بتوانند  ای را برای اعضایش فراهم کند تا شخصیت های نقشی گسترده فرصت

ابراز وجود کنند و به بازتعریف هویت اجتماعی خود بپردازند  بدون تهدید یکپارچگی نظام،

های  قاومت زنان در برابر هویتمنظور از بازتعریف هویت اجتماعی، میزان م(.  1 3 همان)

ها یا باورهای  به میزانی که زنان با این هویت ،ای و جنسیتی است سنتی با باورهای کلیشه

مل و به بازتعریف أهویت زنان مخالفت کنند، بیشتر در هویت اجتماعی خود ت ةای دربار کلیشه

 (.5  3 989 جاه،  ساروخانی و رفعت) آن اقدام کنند

 از دیدگاه كنش متقابل نمادین  كردن اجتماعي

کنند و تنها  شدن نقش فعالی ایفا می ها در فراگرد اجتماعی پردازان معتقدند که انسان این نظریه

کنند  آنچه را در این فراگرد آموزشی کسب می هر ،بنابراین. الگوهای فرهنگی نیستند ةتحت سلط

و مکانی در این فراگرد دخل و  پذیرند؛ بلکه بر حسب موقعیت و مصالح زمانی دربست نمی

شناسان سنتی در این مورد برای فرد نقش فعال و خالقی  کنند، حال آنکه بیشتر جامعه تصرف می

 (. 5 39همان)گیرند  منفعل در نظر می ای قائل نیستند و او را بیشتر پذیرنده

س ما را شوند و احسا نخست، در خانواده تعریف می ةهای جنسی در وهل ما نقش ةدر جامع

را  نقش هر جنس تمام جوانب زندگی او. دهند نسبت به خودمان و رفتارمان شکل می

 . در صورتی که با نقش جنسی تطابق نداشته باشند ،گیرد و بر نقش کاری ارجحیت دارد دربرمی
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داری  بچه و پذیری های مردانه و مطیع بودن، کنش جویی و استقالل از نقش سلطه ،مثال رایب

کنند  ها تجویز می زنانگی مطلوبی که بسیاری از فرهنگ ،همچنین. ی زنانه استها از نقش

  1 براساس یک بررسی فراتحلیلی  .جویی است فداکاری و خودداری از پرخاشگری و سلطه

به این نتیجه رسیدند که نقش کمکی ( 380 )شناختی اجتماعی، ایگلی و کرولی  روان ةمطالع

 (. 337 989  ؛نا بی)نقش کمکی زنان لطیف و دلسوزانه است مردان جسورانه و دالورانه و 

های مختلف  هدف تحقیقات جنسیتی این است که نشان دهند چگونه جنسیت در بافت

و نظم  مند روشهای مختلف در جامعه  شود و این جنسیت چگونه به روش ایجاد و بازتولید می

 (. 379 989 وال، )شود  جنسیتی نامیده می

 دبي جنسيتي نقد ا نظریة

زنان و صدای زنانه  های هسازد که تجرب دیدگاه نقد ادبی جنسیتی این سؤال اساسی را مطرح می

معرفی زنان را در آثار مردان و  ةنقد ادبی فمنیستی، نحو. تا چه حد در ادبیات بازتاب یافته است

وجوداتی ضعیف در ها، مردان نویسنده زنان را اغلب م به نظر آن. کند زنان نویسنده بررسی می

زنان نویسنده نیز یا سعی »وولف  درحالی که به نظر ویرجینیا ،کنند مقابل مردان قوی مطرح می

 (.75 9133  تمیزی،) «ها انتظار دارند آن مردان ازکنند مثل مردان بنویسند یا آن طوری بنویسند که  می

جالت کودکان از در پژوهش حاضر جهت بررسی نقش و پایگاه اجتماعی زن و مرد در م

نقد ادبی جنسیتی استفاده شده  نظریةو جهت بررسی نقش نویسنده از  نقش پارسونز ةنظری

 .مدل تحلیلی تحقیق حاضر نشان داده شده است  شکل در . است

 
 پذیري جنسيتي در جامعه عمل جامعه ةنحو. 1شكل 

 پذیرکننده  عوامل جامعه . 
 خانواده  . 
 دولت  .9
 مدرسه  .7
 گروه همساالن  .5
 وهی های گر رسانه .0
های درسی و  کتاب .1

 داستانی 

ها و  ارزش
 هنجارها

 پذیری انتقالی شیوه جامعه

 جنسیت نویسنده و تصویرگر

های  های جنسی در داستان ایجاد نقش
 مجالت کودکان 
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 3کردتقسیم ( بخش)توان براساس چهار حوزه  را می پارسونز فعالیت هر انسانی ةطبق نظری

های افراد را  بر این اساس نقش. و امور فرهنگی ،امور اقتصادی، امور سیاسی، امور اجتماعی

فرهنگی، 3 دکرمزبور به انواع اصلی زیر تقسیم  ةتوان به صورت افقی در ارتباط با چهار حوز می

توان براساس میزان  نز معتقد است که نقش را میپارسو ،همچنین. سیاسی، اجتماعی و اقتصادی

های راهبردی، بانفوذ، کمکی و عادی  مصرف انرژی و اطالعات به صورت عمودی به نقش

 . تقسیم کرد

بیشترین  ةکنند کند ولی مصرف انرژی را مصرف می ننقش راهبردی نقشی است که کمتری

دهی و تعیین  کار تنسیق نهادی، جهت ها نظارت دارد و بر سایر نقش ،بنابراین. اطالعات است

 . هدف را به عهده دارد

این نقش . گیرد نقش بانفوذ در سلسله مراتب اطالعات و کنترل بعد از نقش راهبردی قرارمی

 . کردن تعهد را به عهده دارد کار هماهنگی، عملیاتی کردن اهداف و فعال

. ت تحقق اهداف به عهده داردنقش کمکی کار نظارت بیرونی و آنی را بر اجرای امور جه

 . اطالعات ةکنند انرژی است تا مصرف ةکنند این نقش بیشتر مصرف ،طور کلی به

این نقش . برخالف نقش راهبردی در تماس نزدیک با جهان عینی است ،نقش عادی

اجرای وظایف روزمره از . کند بیشترین انرژی را مصرف و از اطالعات کمی استفاده می

نقش  ةدر این پژوهش سعی شد از نظری(. 915 3 1 چلپی،)هاست  وی این نقشانتظارات ماه

 های عمودی اگر نقش ،یعنی ؛اجتماعی پارسونز در دیدگاه کارکردگرایی ساختاری استفاده شود

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ) های افقی را در ارتباط با نقش( راهبردی، با نفوذ، کمکی و عادی)

در این  ،بنابراین. ها دست خواهیم یافت تایی از نقش شانزده ةه مجموعب ،قراردهیم( و سیاسی

ند ا های زنان و مردان بر اساس الگوی پارسونز ارزیابی شوند که عبارت پژوهش سعی شده نقش

 3 از

 راهبردی اقتصادی، راهبردی سیاسی، راهبردی اجتماعی و راهبردی فرهنگی 

 و نفوذ فرهنگی نفوذ اقتصادی، نفوذ اجتماعی، نفوذ سیاسی 

  کمکی اقتصادی، کمکی اجتماعی، کمکی سیاسی و کمکی فرهنگی 

 عادی اقتصادی، عادی اجتماعی، عادی سیاسی و عادی فرهنگی . 
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 اساسي تحقيق  هاي سؤال

 3 ند ازا که محقق را به پژوهش در این موضوع برانگیخته است عبارت هایی ترین سؤال مهم

اند و  های مجالت کودکان را به خود اختصاص داده تانزنان چه حجمی از مطالب داس.  

 های مجالت کودکان و نوجوانان مردانه است یا زنانه؟  اصوالً فضای داستان

از  پارسونز نظریةها به زنان یا مردان نسبت داده شده طبق  هایی که در این داستان نقش . 

 ؟(…راهبردی، نفوذی، کمکی، عادی یا)ند ا چه نوعی
جنسیت )شود تحت تأثیر چه عواملی است  های زن و مرد دیده می ی که در نقشتفاوت .9

  ؟(…نویسنده، جنسیت تصویرگر و
هایی مطابقت دارد که در مجالت  امروز ایران با نقش ةآیا نقش زنان و مردان در جامع .7

 شوند؟  ارائه می

 شناسي  روش

ت کودکان و نوجوانان و تکنیک مجال ةتبیینی و مشاهد -روش تحقیق در این پژوهش توصیفی

که از بین این مجالت سه  استآماری تحقیق مجالت کودکان  ةجامع. ست تحقیق تحلیل محتوا

 ةسعی شده از شیو ،همچنین. شدآموز، نوآموز و دوست به طور تصادفی انتخاب  دانش ةمجل

فوق انتخاب و  ةلگیری تصادفی ساده استفاده و از بین مجالت کودکان و نوجوانان سه مج نمونه

 . بررسی شدهای مجالت  در این مجالت نیز تنها داستان

 هاي تحقيق  یافته

دوست، نوآموز، )های کودکان و نوجوانان در مجالت  داستان ةترین نتایجی که با مطالع مهم

 3 ند ازا عبارتوردیم به دست آ( آموز دانش

  الزم به . ین تصویرگران زن بودنداز ا%  و تنها %( 5 )ها مرد  بیشتر تصویرگران داستان

 .ها نامشخص بود تصاویر داستان ةتوضیح است که جنسیت بقی

  70 %از نویسندگان زن بودند% 9 ها مرد و  از نویسندگان داستان . 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Analysis content  
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   ها  تنها یک تصویر از زن  داستان% 9 ها فاقد تصویر زن بودند و در  داستان%  5در

 . مشاهده شد

  و محل حضور زن در داخل خانه %( 16)ها خارج از خانه  تانمحل حضور مرد در داس

 . بود%( 56)

  (. 10) بودندها اغلب مردان  نقش اول داستان% 

  حالی  در%( 01)های مورد بررسی فاقد هرگونه فعالیت سیاسی بودند  اکثر زنان در داستان

رهبر %  9اکم، ها مرد نقش ح داستان%  /5از مردان فعالیت سیاسی نداشتند و در % 55که 

 . اند وطن را برعهده داشته و دفاع از خود% 5شرکت در تظاهرات و %  سیاسی گروه، 

  هر دو بودند%  /5 زن و در% 8 ها مرد، در  داستان% 03گیر در  جنس تصمیم . 

   موفق بودند ها داستان% 1 ها و زنان در  از داستان% 58مردان در . 

  زن بودند%   در ها مرد و  از داستان% 97 در جنس با ایمان . 

  ندبودهر دو % 9 در زن و%  5/9 در ها جنس مهربان مرد، داستان%    در . 

   راهنمایی % 9  در مهربانی و% 95در ها ضعف و ناتوانی،  داستان% 96ویژگی بارز زنان در

، شجاعت%(   )اقتدار، %(   )حالی که ویژگی بارز مردان به ترتیب  در .دیگران بوده است

 . ایمان به خود به تصویر کشیده شده است%( 3)فداکاری و %( 6 )

  ها جنس قوی  داستان% 1و تنها در %( 6 /5)ها جنس قوی مردان بودند  در بیشتر داستان

 . ندزن بود

  ها رنگ لباس زن روشن  داستان% 77ها رنگ لباس مرد روشن و فقط در  داستان% 08 در

 . بود

  نهاد آموزش و پرورش %   ها اجتماعی کردن فرزندان،  داستان% 5 کارکرد نهاد خانواده در

انسجام اجتماعی و  ةباالبردن روحی% 1ها و روابط اجتماعی،  تقویت تطبیق افراد با ارزش

کارکرد نهاد % 6 نهاد اقتصاد تولید کاال و خدمات مورد نیاز جامعه و % 5/8همبستگی افراد، 

 . ای جامعه بودوفصل درگیری بین اعض حلدر حکومت 

   کمکی فرهنگی % 9 در عادی اقتصادی و%   در ها نقش عادی اجتماعی، داستان% 93در

 . نظر گرفته شده است برای زنان در

   کمکی سیاسی و % 1در عادی اقتصادی، % 1 در ها نقش راهبری سیاسی،  داستان% 99در

 . عادی سیاسی برای مردان منظور شده است عادی اجتماعی و% 5 در 
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  مردان اکتسابی بودند% 70زنان و %  /5کسب نقش  ةنحو . 

  8  %مردان % 1صورت وجود تفریح برای  زنان و مردان فاقد هرگونه تفریح بودند اما در

% 5اما تنها . خورد گردش در اطراف به چشم می%  های هنری و  فعالیت% 9بازی و سرگرمی، 

 . پردازند های هنری می به ورزش و فعالیت%  زنان بازی و سرگرمی و 

های راهبردی سیاسی و عادی  دهد که مردان غالباً نقش نشان می   توضیحات جدول

های عادی اجتماعی و کمکی فرهنگی را  اقتصادی را به عهده دارند، درحالی که زنان عمدتاً نقش

 .های راهبردی سیاسی بودند دار نقش درصد از زنان عهده  اند و تنها  پذیرفته

 بين جنسيت نقش اول داستان و نوع نقش ةبررسي رابط .1 جدول

 جنسيت نقش اول                               

 ها نوع نقش
 درصد زن درصد مرد

 6 6 6 6 راهبردی اقتصادی

 6 6 6 6 نفوذ اقتصادی

 6 6     کمکی اقتصادی

     1  6  عادی اقتصادی

     99 93 راهبردی سیاسی

 6 6     نفوذ سیاسی

 6 6 1 8 کمکی سیاسی

 6 6  /5 9 عادی سیاسی

     6 6 راهبردی اجتماعی

 6 6     نفوذ اجتماعی

         کمکی اجتماعی

 93 70  /5 9 عادی اجتماعی

 6 6 6 6 راهبردی فرهنگی

 6 6     نفوذ فرهنگی

 9 7     کمکی فرهنگی

         عادی فرهنگی

 5  8  5 0 فاقد مرد و زن

 91 79 99 1  نامشخص

 66  1   66  1   جمع
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 پارسونز نظریةهاي پژوهش با  تطابق یافته
 ةهای مجالت با نقش زن در جامع تصویر زن در داستان ةیکی از اهداف پژوهش حاضر مقایس

های مختلف نظیر پزشک،  امروز، زن ایرانی در نقش ةاگرچه در جامع. متحول ایرانی بوده است

شود، اما ترسیم نقش زن در  ظاهر می آن جزارمند امور دفتری، مدیر و مهندس، وکیل، ک

های  های مجالت به نقش پاافتاده و نقش زن در داستان های مجالت بسیار ساده و پیش داستان

های مختلف  این درحالی است که زنان در عرصه. منحصر شده است جزآنساده مادر، همسر و 

مطابق نتایج به دست . اند مشارکت فعال خود را نشان داده فرهنگی حضور و و اقتصادی، سیاسی

درصد در  1/06ساله  6 نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت  936 ها در سال  آمده از آمارنامه

ند که در ا آمارها بیانگر این مطلب ،همچنین. درصد در بین زنان بوده است   /0بین مردان و 

اند که  درصد بیسواد بوده 6 /1درصد باسواد و  9/83ر ساله و بیشت 6 از کل شاغالن  936 سال 

درصد  1 درصد و  89درصد و برای زنان  5/3درصد و  5/36این نسبت برای مردان به ترتیب 

 (.936 مرکز آمار ایران، )است 

توان دریافت که زنان همچون مردان  می 936 و آمارهای سال   با نگاهی به جدول 

 آن جزها، متخصصان و  رتبه، مدیران، تکنسین اگون نظیر مقامات عالیاند در مشاغل گون توانسته

رتبه منحصراً در اختیار مردان نیست؛ بلکه زنان نیز  به ایفای نقش بپردازند و امروز مقامات عالی

اما با وجود ورود . گذارند های مدیریتی و ریاستی حضور پررنگ خود را به نمایش می در نقش

 ةای میان مشاغل واقعی زنان در جامع تفاوت قابل مالحظه ،ل گوناگونزنان ایرانی در مشاغ

چرا که مشاغل زنان در  ،های مجالت کودکان وجود دارد امروز و مشاغل ترسیم شده در داستان

منحصر  جزآنهای مجالت به مشاغلی ساده نظیر آرایشگری، معلمی، پرستاری، خیاطی و  داستان

ص برتر قدرت، ابتکار، یهای مختلف و خصا در حوزهرتبه  های عالی شده است و سمت

این در حالی است که در واقعیت . برای مردان تجسم یافته است آن جز خالقیت، تدبیر و

نفوذ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و  با راهبردی و های اجتماعی مهمی اعم از کمکی، نقش

 .کنند اقتصادی را ایفا می
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 1931بين زنان و مردان سال مشاغل مختلف در  ةمقایس. 6جدول 

 زن مرد مشاغل

  /9  /0 رتبه و مدیران گذاران، مقامات عالی قانون

 7 /1 5/5 متخصصان

 7/0 1/7 ها و دستیاران سینیتکن

 0/8 7/  کارمندان امور دفتری و اداری

 3/  9 /8 کارکنان خدماتی و فروشندگان

   /8 7 /7 کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری

 8 /1 8 /3 صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط

 8/6 7 /0 ها و رانندگان وسایل نقلیه آالت و دستگاه متصدیان و مونتاژکاران ماشین

 1/  8 /5 کارگران ساده

 9/6  /8 سایر و اظهار نشده

 (936 مرکز آمار ایران، )س شغلی به تفکیک جن ةهای عمد ساله و بیشتر برحسب گروه 6 توزیع نسبی برآورد شاغالن 

اصالحات به  و جنگ، سازندگی ةدهد که اگرچه زنان در سه دور نشان می 9آمار جدول 

اند، اما نویسندگان موفق به ترسیم درصد واقعی  میزان قابل توجهی در جامعه حضور داشته

ان میزان حضور همچنان اختالف زیادی می ،بنابراین. اند ها نشده الی داستان حضور زنان در البه

 . ها وجود دارد زن در عالم واقعیت با داستان

 تاریخي مهم در ایران ةوضعيت فعاليت زنان در واقعيت و داستان در سه دور ةمقایس. 9جدول 

 دوره 
 هاي اصلي زن درصد شخصيت درصد زنان

 ها در داستان در واقعيت هاي اصلي  به كل شخصيت 

 6 %   %3/78 جنگ آ

 %8  %98 %5/78 گیسازند ب

 %6  %8  %73 اصالحات پ

 %   %3 -  جمع

 (901 مرکز آمار ایران، ) 905 سرشماری سال  (آ

  916 آمارگیری سال  (ب

 (311 981 به نقل از صادقی جعفری، 910 مرکز آمار ایران، ) 915 سرشماری سال  (پ
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جنگ، سازندگی و  ةتوان دریافت که زنان در هر سه دور می 7با نگاهی به آمار جدول 

اصالحات درصد باسوادی زنان  ةاند و در دور اصالحات، از میزان سواد باالیی برخوردار بوده

حالی است که با وجود افزایش میزان باسوادی زنان در  این در. تاحد زیادی افزایش یافته است

 ةین سه دورها کاهش یافته است و نویسندگان ا واقعیت، روند ترسیم سواد زنان در داستان

 ،اند شخصیت واقعی زنان را در داستان به تصور بکشند جنگ، سازندگی و اصالحات نتوانسته

ند که از میزان تحصیالت و سواد خیلی ا ها کسانی طوری که اکثر زنان مجسم شده در داستان به

 . پایینی برخوردارند

 ي مهم در ایرانتاریخ ةوضعيت سواد زنان در واقعيت و داستان در سه دور. 4جدول 

 دوره 
 درصد زنان

 در داستان در جمعيت شهري

 %8  %79/05 جنگ آ

 %9  %11/10 سازندگی ب

 %   %86 اصالحات پ

 ( 901 مرکز آمار ایران، ) 905 سرشماری سال  (آ 

 (919 مرکز آمار ایران، ) 916 آمارگیری سال  (ب

 .(981 893ل از صادقی جعفری،به نق 910 مرکز آمار ایران،) 915 سرشماری سال  (پ

 ا ه ههاي حاصل از آزمون فرضي یافته

به  ادامهدر . جنسیت تصویرگر ند از جنسیت نویسنده وا متغیرهای اصلی در این پژوهش عبارت

الزم به ذکر است که سطح سنجش مقوالت . شود ا اشاره میه های از نتایج آزمون فرضی خالصه

 .استفاده شده است( مربع کای)دو از آزمون کی  وتحقیق اسمی بوده 

 جنسيت تصویرگر داستان و تعداد تصاویر زن و مرد و رنگ لباس زن و مرد ةبررسي رابط. 5جدول 

 

 مقوالت

 جنسيت تصویرگر

Sig Value 

 3/5   9/6 8 تعداد تصاویر زن 

 031/1 505/6 تعداد تصاویر مرد 

 109/7 515/6 رنگ لباس مرد 

 65/5  5/6 8 رنگ لباس زن 
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 65/6 تر از ها بزرگ لفهؤم ةدر هم Sigا، مشخص شد که میزان ه هبا توجه به آزمون فرضی . 

 بین جنسیت تصویرگر و تعداد تصاویر زن و تعداد تصاویر مرد، رنگ لباس مرد ،بنابراین .است

زن یعنی چه تصویرگر مرد بود و چه زن، تعداد  ؛معناداری وجود نداشت ةرنگ لباس زن رابط و

 . کرد های اختصاص یافته به هر کدام تغییری نمی و مرد و رنگ

اجتماعي و جنسيت در  هاي جنسيت نویسنده و مقوالت مرتبط با نقش ةبررسي رابط. 2جدول 

 ها داستان

 

 مقوالت

 جنسيت نویسنده

Sig Value 

 1 /8 6 6 نقش اول داستان 

 7 /806 663/6 فعالیت سیاسی مرد 

  511/7 1/6 6 نوع نقش مرد 

 0 /  6 7/6 6 کسب نقش مرد  ةنحو

  659/9 6/ 3  ویژگی بارز زن 

 89/75  79/6  ویژگی بارز مرد

 5 /659 603/6 نوع نقش زن 

 311/1 6/ 63 محل حضور زن 

  /737 070/6 محل حضور مرد 

 196/9 9/6 61 کسب نقش زن  ةنحو

   /789 788/6 نوع تفریح مرد 

 1 /8 6 6 جنس باایمان 

   / 31 9/6   جنس قوی 

 671/3 6/ 07 جنس مبتکر 

 6 /176 6631/6 جنس موفق 

 967/5 5/6 1 گیر  جنس تصمیم

 900/7 3/6 3 جنس مهربان 

 5/ 87 8/6 8 جنس زیبا 

 53/8  8/6 7 وضعیت طبقاتی داستان 

 0 /996 3/6 6 شغلی داستان  ةحوز
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است، بین جنسیت نویسنده  65/6تر از  آمده که کوچکداری به دست  ابا توجه به سطح معن

کسب نقش مرد  ةو نقش اول داستان، جنس باایمان، فعالیت سیاسی مرد، نوع نقش مرد و نحو

اما جنسیت نویسنده با نوع نقش زن، ویژگی بارز مرد، ویژگی بارز . داری وجود داردامعن ةرابط

، محل حضور مرد، محل حضور زن، فعالیت گیر، زیبا، مهربان زن، جنس قوی، مبتکر، تصمیم

 . معناداری را نشان نداد ةشغلی داستان رابط ةحوز و سیاسی زن، وضعیت طبقاتی داستان

 گيري  بحث و نتيجه
به . ها با جنسیتشان بود این نقش ةهدف پژوهش حاضر بررسی نقش زن و مرد و رابطه و مقایس

شود چندین مجله به طور  ی کودکان منتشر میهمین دلیل سعی شد که از میان مجالتی که برا

روش مورد . دوستو  نوآموز، آموز دانشند از ا مجالت مورد نظر عبارت. تصادفی انتخاب شود

 همچنین،. اسنادی و تکنیک مورد استفاده تحلیل محتوا بود ةاین تحقیق مطالع در استفاده

ها  یافته به دست آمده از نتایج. شدده استفا SPSSافزار  های حاصل از تحلیل مقوالت در نرم داده

تأثیری ( حجم و کیفیت)تصاویر  ةجنسیت تصویرگر در ارائ3 استاطالعات زیر  ةدربرگیرند

شان  هم تصویرگران زن و هم تصویرگران مرد به دلیل اینکه مخاطبان اصلی ،البته. نداشت

ن را روشن انتخاب کودکان رنگ تصاویر چه مرد و چه ز ةکودکان بودند متناسب با روحی

 . تعداد تصاویر مردان بیشتر از تصاویر زنان بوده است ،با وجود این. اند کرده

چرا که  ،نتایج نشان داد که جنسیت نویسنده تأثیر زیادی روی انتخاب نقش اول داشت

نقش اول خود را زن معرفی  بیشترنویسندگان مرد بیشتر نقش اول خود را مرد و نویسندگان زن 

ها  ها مرد بودند، نقش اول بیشتر داستان با توجه به اینکه بیشتر نویسندگان این داستان. اند کرده

بیشتر نویسندگان چه ایرانی و چه غیرایرانی، برای مرد نقش  ،همچنین. نیز مرد بوده است

را در ( داری مانند خانه) و برای زن نقش عادی اجتماعی( مانند رهبر و پادشاه)راهبردی سیاسی 

های زن و مرد  ما نگرش سنتی به نقش ةآن است که هنوز در جامع ةاین امر نشان. اند ظر گرفتهن

های راهبردی و بانفوذ را برای زنان در  هنوز نویسندگان حاضر نیستند نقش ،یعنی ؛وجود دارد

های پیشین همچون  های پژوهش حاضر با تحقیقات و نظریه بنابراین، یافته .نظر بگیرند

من، شارپ وواکرداین  ی بدیعی، رمضانی، مقصودی و درخارج از ایران با وبریها پژوهش

های جنسیتی را تشخیص داده  ها نیز در نشریات یومیه و کودکان این کلیشه مطابقت دارد زیرا آن

 . ها را برای زنان مضر دانسته بودند و آن
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خل منزل و حضور هم مرد و هم زن، هنوز هم محل حضور زن را دا ،نویسندگان ،همچنین

دانند که البته مردان اصرار بیشتری بر این موضوع داشتند تا زنان  مرد را خارج از منزل می

 . نویسنده

بیانگر آن است که میزان مشارکت اقتصادی  936 اگرچه آمارهای مرکز آمار ایران در سال 

نظیر مقامات  ردیف مردان مشاغل گوناگونی زنان در جامعه افزایش یافته است و زنان هم

اند، اما برخالف حضور پررنگ زنان در  را اشغال کرده جزآنها و  رتبه، متخصصان، تکنسین عالی

های مجالت کودکان به ترسیم مشاغلی ساده نظیر خیاط، معلم، پرستار  جامعه، نویسندگان داستان

انی در جامعه و ند و همواره تفاوت قابل توجهی میان تصویر واقعی زن ایرا کردهاکتفا جزآن  و

 . های مجالت کودک وجود دارد تصویر ترسیم شده در داستان

زنان باسواد بودند، اما به رغم افزایش میزان باسوادی زنان، % 89، 936 طبق آمار سال 

 ،همچنین .نویسندگان مجالت کودکان زن را فاقد سواد و تحصیالت باال به تصویر کشیدند

سازد که  های مجالت کودک این نکته را آشکار می در داستان های زنان و مردان ویژگی ةمقایس

فداکاری را برای زنان در نظر  و هایی چون ضعف و ناتوانی، مهربانی نویسندگان همواره ویژگی

های مجالت با  این درحالی است که مردان به عنوان شخصیت برتر در داستان. اند گرفته

. شوند ، شجاعت و هوشمندی به تصویر کشیده میهای حائز اهمیتی چون اقتدار، قدرت ویژگی

از این رو، با وجود تغییرات اجتماعی، سیاسی و تغییر نقش زنان در جامعه، هنوز نویسندگان 

مجالت موفق نشدند منطبق با این تغییرات، نقش و جایگاه زن را برای کودکان ترسیم کنند و 

پذیر  آمیز نسبت به نقش زنان جامعه یضکودکان ایرانی بر مبنای الگویی مردساالرانه و تبع

های ارائه شده در  در واقع، نقش. کند نتیجة مقالة حاضر نیز این موضوع را تأیید می. شوند می

این نتیجه . گام نیست های متنوع حال حاضر زنان ایرانی هم های مجالت کودکان با نقش داستان

برای مثال، صادقی . ز مطابقت داردبا تحقیقات مقصودی و غفوری، صدری و صادقی جعفری نی

جعفری که نقش زنان را در ایران در سه دورة تاریخی بررسی کرده است به این نتیجه دست 

یافته که تحوالت نقشی زنان به هیچ عنوان با نقش زنان در ادبیات مکتوب تطابق ندارد و در این 

 . شود زمینه شکاف عمیقی مشاهده می
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