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تحلیل محتوای مقایسهای تصاویر کتابهای درسی ایران و سوریه با تأکید بر نابرابری نقشهای
جنسیتی
رعنا محمدتقینژاد ،كارشناس ارشد جامعهشناسي دانشگاه اصفهان



وحید قاسمی ،دانشيار گروه علوماجتماعي دانشگاه اصفهان
رضاعلی نوروزی ،استاديار گروه علومتربيتي دانشگاه اصفهان
چکیده
دانشآموزان هر كشوري ،نسل آينده آن كشور را رقم ميزنند .از اينرو ،هر كشوري ميتواند از راههاي گوناگون ،برنامهها و تصميمگيريهااي
خود را براي دانشآموزان منتشر كند (رمزگذاري)؛ يعني پيامهايي كه از طريق متون درسي ،مصوّبههاي آموزشي و تصاوير كتابهاي درسي باه
دانشآموزان منتقل ميشود ،ميتواند از سوي دانشآموزان به روشهاي مختلفي قرائت شود (رمزگشايي) .در پژوهش حاضار ،هاد ،،بررساي
نابرابري نقشهاي جنسيتي در ميان تصاوير كتب درسي است .در هر كشوري ،گفتماني خاص وجود دارد كه همه اصاول ،قاوانين ،ارزشهاا و
هنجارها از آن منبعث ميشود .كتب درسي يکي از ابزارهاي الزم براي انتقال اين گفتمان به مخاطبان است .به همين منظور ،تصاوير كتابهااي
درسي مقطع دبستان و راهنمايي ايران و سوريه با استفاده از تکنيک تحليل محتوا ،مقايسه شده اسات .دادههاا بياانگر آن اسات كاه حادود 16
درصد تصاوير مربوط به جنس مذكر و حدود  16درصد آنها مربوط به جنس مؤنث است .جنس مؤناث بيشاتر در سانين كاودكي باه تصاوير
كشيده شدهاست و در سنين باالتر در نقش مادري ،معلمي و پرستاري قرار گرفتهاند؛ ولي جانس ماذكر بيشاتر در سانين جاواني نماايش داده
شدهاند كه عهدهدار مشاغل تخصصي ،سخت ،حرفهاي ،توليدي و خدماتي هستند .با اين وصف ،زنان با به دسات آوردن قادر
ميتوانند با دنياي مردان رقابت كنند .هرچند در سالهاي اخير حركتهايي در جهت برابري جنسيتي صور

تولياد ماادي

گرفتاه اسات؛ اماا هناوز چرخاه

تحليل به طر ،مردان سنگيني ميكند.
کلید واژهها :تحليل محتوا ،نقشهاي جنسيتي ،كتابهاي درسي ،نظام آموزشي ،جنسيت.
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يا نقطه عزيمات فمينيسام را رابطاه مياان جانس و جنسايت

مقدمه
نابرابري اجتماعي به تفاو

افراد و يا جايگاه آنهاا اشااره دارد

تشکيل ميدهد (.)Chapman.1995:99

كه كهنترين شکل آن را ميتوان در زميناه جنسايت جساتجو

در بيشتر جوامع جنسيت پايه توزيع امکانا  ،موقعيتها،

كرد .نابرابري جنسايتي ،واقعيتاي اجتمااعي اسات كاه در هار

پاداشها و فرصت ها قرار ميگيرد .به ايان ترتياب قشاربندي

برهه اي از تاريخ با به حاشيه راندن زنان و وابسته كاردن آنهاا

جنسيتي در جامعه پديدار ميگردد كه هر عضوي از جامعه بنا

به جنس ديگر وجود داشته است .در اين بستر ،زنان به عناوان

بر موقعيت خود در اين اليه هاي متفاو

اجتمااعي از توزياع

طبقه فرودست مردان شناسايي ميشوند.

قدر  ،ثرو  ،آزادي ،حقاو و  ...بهاره مايگيارد .جنسايت

از ديدگاه زنان ،جهان اجتماعي ،جهاني "جنسيتي شاده"4

مقولهاي اجتماعي است كه بهواسطه آن قادر

در باين افاراد

است .احساسها ،نيازها ،رفتارها ،نقشهاي اجتماعي ،حرفهها

تقساايم ماايشااود و زنااان همااواره سااهم كمتااري را در اياان

و كل نهادهاي اجتماعي باه عناوان اماوري مرداناه ،زناناه ياا

تقسيمبندي به دست آوردهاند.

مناسب براي مردان و زنان تعريف و باازتعريف مايشاوند .از

فرايندي كه مردم بهسبب آن ياد ميگيرند چگوناه زن ياا

نظر آنها ،تفاو هاي جنسيتي زنان و مردان براي حفظ سالطه

مرد باشند ،جامعهپذيري جنسيتي ناميده مايشاود كاه زناان و

مردان بر دنياي زنان ساخته شده است و مانند هر گروهي كاه

و ويژگيهاي جنسيتي شاده را فارا

از داشتن قدر

سود ميبرد ،مردان نيز به حفظ سالطه خاود

مردان از طريق آن صفا

جامعاه

ميگيرند و سعي ميكنند بر اساس آنهاا باه انتظاارا

عالقااهمندنااد .بنااابراين ،روابااب نااابرابر و فرودسااتي جنساايتي

پاسخ دهند .در چنين فراينادي پساران هويات خاويش را باه

(محمادپور:4933 ،

عنوان جنس برتر درك ميكنناد و در مقابال دختاران هويات

ميتواند به حفظ منابع سلطه آنها كماک كناد

خود را به عنوان جنس دوم ميشناسند.

.)036
0

بايااد دانساات كااه جامعااهشناسااان ميااان وانه جاانس و

از نظر كارن هورناي ،1تفااو هااي رواناي باين زناان و

قايل هستند .جنس باه تفااو هااي زيسات

فرهنگي

جنسيت 9تفاو

مردان ناشي از آناتومي نيست ،بلکه به علت انتظارا

شناختي و كالبدشناسي و فيزيکي مياان زناان و ماردان اشااره

و اجتماعي است .مرداني كاه زناان را تحات كنتارل خاود در

دارد؛ امااا جنساايت مشاامول رفتارهااا ،نقااشهااا ،كاانشهااا و

ميآورند يا بر آنها حکم ميرانند و زناني كاه ماردان را خاوار

انديشههاي اجتماعي است كه فرهنگ حاكم در هر جامعاه باه

ميكنند يا باه آنهاا حساد مايورزناد ،ايان كاار را باه علات

عهده دو جنس زن و مرد ميگذارد و در ارتباط با نقاشهااي

رقابتجويي روان رنجاور كاه در بساياري از جوامعاه شاايع

جنسيتي ،افکار قالبي در مورد هر دو جنس در جامعه مشااهده

است ،انجام ميدهند (فيسات .)063 :4931 ،هورنااي بار خاال،

را از هر دو جانس تعياين مايكناد

فرويد عنوان مي كند كه حسدورزي زناان نسابت باه دساتگاه

ميشود كه دامنه انتظارا
(نرسيسيانس.)46-3 :4939 ،

تصور ما از مرد بودن و زن بودن به شرايب خاص جامعاه
برميگردد؛ به عبار

ديگر ،جنسيت سازهاي اجتماعي 1اسات.

گفته ميشود سونه 5اصلي نظريه فمينيسم " جنسايت " اسات

جنساي ماردان نيسات ،بلکاه آنهااا باه امتياازاتي كاه فرهنااگ
پدرساالر براي جنس مذكر رقم ميزند ،رشک ميبرند.
نااابرابري جنساايتي از طريااق اياادئولونيهاااي هماازاد
پدرساالري مشروع مي شود .پدرساالري يک ساختار اجتماعي
است كه در آن ساختار جنسيتي ،حقوقي ،سياسي ،فرهنگاي و
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اجتماعي به طور همزماان علياه زناان عمال مايكناد و زناان
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تحليل محتواي مقايسهاي تصاوير كتابهاي درسي ايران و سوريه با تأكيد بر نابرابري نقشهاي جنسيتي

همواره به علت جنسيتشان مورد تبعيض قرار مايگيرناد .در

آموزش رسمي يکي از عوامل جامعهپذيري افراد اسات و

چنين نظامي تفاو هاي جنسيتي تجليل مايشاود و ناابرابري

از آنجا كاه افاراد از سان هفات ساالگي باه ايان نهااد وارد

جنساايتي ناااچيز شاامرده ماايشااود .در اواياال دهااه ،4376

ميتواند روي نگرش ،ارزشهاا و

پدرساااالري بااه يکااي از اصااطالحا

اساسااي در نظريااا

و

جنبشهاي فمينيستي تبديل شد.

ميشوند ،اين نهاد به شد

هنجارهاي افراد تأثيرگاذار باشاد .آماوزش مادارس از طرياق
ابزارهاي گونااگون ،همواون :مفااهيم و تصااوير كتاابهااي

فمينيساام ،قلماارو متکاااري از دياادگاههااا و راهکارهاااي
متناقض براي كنش است .به بيان كلي ،فمينيسم بار ايان نکتاه

درسي ،گروههاي همکالسي ،كاادر آموزشاي و  ...مايتوانناد
روي دانشآموزان مؤثر واقع شوند.

تأكيد مي كند كه جنس ،محور بنيادين و غيرقابل تقليل سازمان

بخش درخورتوجهي از فعاليتهاي داناشآماوزان كتااب

اجتماعي است كه تا به امروز زناان را فرودسات ماردان قارار

محور است و ارزيابي آنها نيز بر اين اسااس انجاام مايشاود.

داده است .فمينيسم به جانس باه مااباه اصال ساازماندهناده

بنابراين ،كتابهاي درسي نقش بسزايي بيش از صار ،انتقاال

اشباع شده است.

مفاهيم به دانشآموزان دارد كاه بتواناد آنهاا را باا نقاشهااي

فمينيست ها برآنند كه فرودستي زنان از طريق دامنه گستردهاي

جنسيتي خود آشنا كند كه به اعضاي فعال در جامعاه بزرگتار

از نهادها و اعمال اجتماعي رخ ميدهد؛ يعني مطيع بودن زنان

تبديل شوند.

زندگي اجتماعي مي نگرد كه با روابب قدر

را بايااد در قالااب شاارايطي اختياااري فهميااد .اياان موقعياات

در اياان فراينااد اجتماااعي شاادن كااه در آن سااونههاااي

فرودستي زنانه را فمينيستها پدرساالري مينامند؛ مفهومي كه

جنسيتي ساخته ميشود ،مدارس و كتاب هاي درساي يکاي از

بر خانواده پدرسر ،4مردانگي و فرادستي داللت دارد .فمينيسام

مهاامتاارين ابزارهاااي انتقااال ارزشهاااي فرهنگااي محسااوب

در مقام يک جنبش ،با برساخت راهبردهايي سروكار دارد كاه

ميشوند كه گفتمان اصلي كشور را باه فارد منتقال مايكنناد.

مستلزم دخالت در زندگي اجتماعي با هد ،تعقيب منافع زنان

دانشآموزان را براي نقشهايي كه در آينده بر عهاده خواهناد

است و طيف وسيعي از تحليلها و استراتژيهايي از كانش را

گرفت آماده ميكند و خوب و بد (مبتني بر گفتمان حااكم) را

پيش روي نهاده است (باركر.)560-564 :4937 ،

به آنها ميآموزد .شايد به نظر برسد كاه تصااوير كتااب فقاب

فمينيساام باار اياان باااور اساات كااه انسااانهااا در جامعااه

براي توضيح بيشتر متون باشاد ،ولاي ياک تصاوير مايتواناد

ميآموزند كه مرد يا زن باشند .زنان در فرايند اجتماعي شادن

معناهاي مختلفي را بازگو كند و در ناخودآگاه افراد به صور

اطاعت از نقشهاي مردانه را دروني ميكنند .به هماين دليال،

يااک «م انش» در بيايااد؛ ماننااد نقااشهاااي جنساايتي ،مفهااوم

رويکرد فمينيستي ،جنسيت را به ماابه اماري مايبيناد كاه باه

شهروندي ،حجاب و . ...
از جملااه سااؤالهاااي مهمااي كااه اياان مقالااه درصاادد

لحاظ اجتماعي ساخته ميشود (.)Turner, 2003
اجتماعي شدن به فرايندي گفته ميشود كاه از طرياق آن

پاسااخگويي بااه آن اساات ،عبارتنااد از « :محتااواي تصاااوير

ميآموزيم به عنوان عضوي از جامعه رفتاري متناسب با جامعه

كتاب هاي درساي اياران و ساوريه تاا چاه حاد باه بازتولياد

خود داشته باشيم و اين متناسب بودن باراي پساران و ماردان

نقشهاي جنسيتي پرداخته است؟»؛ «در تصاوير زنان و ماردان

از دختاران و زناان اسات .بخاش عمادهاي از

بيشتر به چه مشاغلي مشغول هستند؟» و «بين دو كشور اياران

(هاولمز:4933 ،

و سااوريه از لحاااظ نقااشهاااي جنساايتي چااه تفاااو هااا و

چيزي متفاو

اجتماعي شدن ،يادگيري رفتاار جنسايتي اسات
.)19

شباهتهايي وجود دارد؟»
Male-Headed family
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حال با توجه به اهميت كتابهاي درسي و نقشي كاه آنهاا در

اعضاي بزرگسال خانواده پايين تر از پدر نشسته بود و كودكان

انتقال مفاهيم دارند ،اين مقاله درصدد است كه شيوه بازتولياد

پايين تر از آنها .پس از ساال  4775ايان ترتياب عماودي كاه

نقشهاي جنسيتي در تصاوير كتابهاي درسي دوره دبستان و

بيانگر نقش پدرساالري و نقش سلسله مراتب اقتدار والدين بر

راهنمايي ايران و سوريه را بررساي كناد .كشاورهاي اياران و

كودكان است ،جاي خاود را باه ترتيباا

افقاي داد كاه هماه

سوريه  ،هر دو كشوري مسلمان محسوب ميشوند كاه كلماه

اعضاي خانواده در يک سطح قرار داشاتند .فيشار باا مقايساه

«جمهوري« در عنوان هر دو نظام به كار رفتاه اسات؛ ولاي باا

تصاوير قديم و متأخر درمييابد كه ترتيبا

افقي بيانگر نقاش

وجود اين ،در جهتگيري فرهنگي نظام سياسي اين دو كشور

مساوا طلبانهاي اسات كاه خاانوادههاا در قارن بيساتم پيادا

تفاو هايي وجاود دارد كاه باعاث شاکلگياري فراينادهااي

كردهاند .ترتيبا

افقي در اين تصاوير تنوع زيادي يافته اسات

مختلف اجتماعي شدن ميشود.

و گاه كودكان باالتر از والدين قرار گرفتهاند
 هد ،از مقاله «تفاو

(بيکر.)943 :4931 ،

جنسيت در كتابهااي درساي

پیشینه پژوهش

تربيت بدني در اسوانيا :تحليل محتواي عکس » اين اسات كاه

از آنجا كه به طور خاص هيچ كاار پيشايني در ماورد تحليال

نشان دهد چگونه تفاو هاي جنسيتي در تصاوير كتاابهااي

تصاوير كتب درسي از منظار ناابرابري هااي جنسايتي وجاود

درسي تربيات بادني باراي مادارس متوساطه در اساوانيا باين

ندارد ،سعي شدهاست به مناابعي كاه تحليال تصاوير در آنهاا

سالهاي  0666تاا  0661وجاود دارد .عوامال ماورد مطالعاه

انجام شده باشد يا مطالعاتي كه در باره«نقاشهااي جنسايتي»

عبارتند از :جنس ،نوع فعاليت بدني ،زمينه عمل ،فضا و سطح.

است ،پرداخته شود.

يافتهها بيانگر عدم تعادل قابال تاوجهي باين تعاداد ماردان و

 تحليل عکاس سياهووساتان آمريکاايي در ساه مجلاه:

تعداد زنان است كه در آن ،مردان به وضوح وضعيت غالب را

اليف ،نيوزويک و تايم در مقاطع پنج ساله در فاصله سالهاي

نشان ميدهند .عالوه بر اين ،اين تصاوير ماردان و زناان را در

 4397و  4333از نقش رو به رشد سياهان در همه جنباههااي

نقش هاي كليشهاي و فعاليتهاي خاص و يا ورزشي را باراي

زندگي آمريکايي خبر داد( .رايف و ديگران )9 :4934 ،و اين كاري

يک جنس (مذكر) به تصوير

بود كه لستر و اسميت در سال  4336انجام دادند.

).Cao, Ana : 2012



پژوهش ديگري درباره تصاوير ثابت؛ كااري باود كاه

ميكشد.

(Táboas-Pais, María; Rey-

 در شماره  91نشريه «حرفه هنرمند» از صافحا

471

آدمها

تا  430سالشمار تصويري از سالهاي  4953تا  4977را شاهد

و مدل موي آنها در آگهيهاي بازرگااني در دهاههااي ،4356

هسااتيم كااه تقريباااک در يااک دوره  06ساااله سااعي دارد بااا

 4376 ،4316و  4336انجام داد و به اين نتيجه رسايد كاه در

عکسهايي جنبههاي مختلف زندگي ايراني را نشان دهاد .در

دهه  4316با جنابش ساياهان ،آگهايهااي تجااري كاه زناان

بعضي تصاوير به نقشهايي كه افاراد مختلاف (مارد ،زن) بار

سياهووست را نشان ميداد ،تحتالشعاع قارار گرفات و بادن

عهده گرفتهاند اشاره شده است.

لسلي در سال  4335در مورد مدل لباس ،قيافه ،صور

زنان اروپايي به جاي آن ،مدل غالب آگهيها شد

(رايف.)4934 ،



(توكلي)4933 ،

مقاله «بازتوليد نقشهاي جنسيتي در كتابهاي فارسي

فيشر در مطالعه رواباب خاانوادگي در طاي نسالهاا،

مقطع ابتدايي» با تکنيک تحليل محتوا باه بررساي كتاابهااي

محتواي تصاوير  96خاانواده آمريکاايي را از  4703تاا 4374

فارسي پرداخته است .بخشي از اين كاار باه تحليال تصااوير

بررسي كرد .تا سال  4775در هماه تصااوير جاز يکاي ،پادر

اختصاص يافته است ،كه نشان ميدهد جنس مذكر به وضاوح

خانواده در صدر تصوير قارار داشات و ماادر در كناار ديگار

بيشتر از تصاوير جنس مؤنث است و زنان بيشتر در نقشهاي
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تحليل محتواي مقايسهاي تصاوير كتابهاي درسي ايران و سوريه با تأكيد بر نابرابري نقشهاي جنسيتي

كودكي و نوجواني و مردان عمدتاک در نقشهاي بزرگساالي باه

تساوي جنسيت رويکردهاي ارزشي متفاوتي دارناد

تصوير كشيده شادهاناد .هاد ،ايان مقالاه ،مطالعاه انعکااس

شهرآراي.)4937 ،

نقااشهااا و باورهاااي جنساايتي در چهااار مؤلفااه تصاااوير،
خويشاوندان ،والدين و نقشهاي شغلي باوده اسات

(افشااني و

(هاشامي و

 مقاله «جامعهپاذيري جنسايتي در كتاابهااي درساي
مدارس ايران» معقتد است جامعه پاذيري جنسايتي عمادتاک در
دوران كودكي و سنين مدرسه شکل ميگيارد و باهتادريج در

ديگران.)4933 ،

 مقاله « بازتااب هوياتهااي جنسايتي در كتاابهااي

ذهن و رفتارهاي اجتماعي دروناي و متبلاور مايشاود .بادين

اجتماعي آموزش ابتدايي و دوره راهنمايي تحصيلي»

ترتيب ،مدارس و كتابهاي درسي بهعنوان اولين و ماؤثرترين

به اهميت نقاش كتاابهااي درساي در تکاوين هوياتهااي

مرجااع رساامي آمااوزش و انتقااال انتظااارا

اجتماااعي و

جمعي ،جنسيتي ،گروهي و قومي بحث ميكناد كاه نتاايج آن

استانداردهاي فرهنگي ،نقشي مهم در تکوين و توسعه هويات

اجتمااعي ساال اول

جنسيتي كودكان و نوجوانان ايفا ميكنند .در مجماوع ،مطاابق

راهنمايي تا حدي آگاهانه تعادلي در تکوين هويات جنسايتي

يافته هاي اين پژوهش ،فراواني اسامي و تصاوير ماردان ،غلباه

دختر و پسر برقرار شده اسات و در كتاابهااي دوم و ساوم

چشمگيري بر اسامي و تصاوير زنان دارد .اين ناوع ساوگيري

راهنمااايي هوياات جنساايتي دختااران كمرنااگ شاادهاساات

جنسيتي در وانههاي كليدي مرتبب باا جانس ماذكر و مؤناث

تعليما

نشان مايدهاد تنهاا در كتااب تعليماا

(شيخاوندي.)4935 ،


(مانند كلما

مرد و زن ،پسر و دختر) ،الگوها و ويژگايهااي

مقاله « نقش و منزلت زن در كتابهاي درس فارساي

كارهاي داخل و خارج خانه ،تركيب بُعد خاانواده بار حساب

مدارس آموزش و پرورش ايران» به اهميت كتابهاي درساي

جنس فرزندان ،و فعاليت هاي ورزشي نياز وجاود دارد .نکتاه

باراي انتقاال ارزشهااا و داناشهااا از نسالي بااه نسال ديگاار

مهمتر آن كه ،غالباک همبساتگي مساتقيم و معنااداري باين پاياه

ميپردازد و بر وجود كليشههاي تبعيضآمياز جنسايتي تأكياد

تحصيلي و اين نوع سوگيريهاي جنسيتي مشااهده مايشاود.

ميكند .مؤلفاههااي ماورد اساتفاده ايان پاژوهش عبارتناد از:

به عالوه ،تفاو هاي كمابيش مهماي در خصاوص چگاونگي

فراواناي ناامهااا ،مشااغل ،تصااوير ،وانههاااي جنسايتي ،نااوع

بازنمااايي برخااي از نقااشهاااي جنساايتي بااه تفکيااک عنااوان

فعالياات ،صاافا

و ويژگاايهاااي هاار دو جاانس و در آخاار،

كتابهاي درسي نيز وجود دارد

(فروتن.)4933 ،

نويسنده نتيجه ميگيرد كه از نظر كمّي و كيفي در هر زمينه به

 مقالااه «زنااان و زبااان :بازنمااايي هوياات جنساايتي در

زنان كم توجهي شده و متون و تصاوير بر پايه پيشداوريها و

كتابهاي زبانهاي فارسي ،عربي و انگليسي مدارس ايران» با

قالبهاي ذهني مبتني بر تبعيض جنسايتي تادوين شادهاسات

رويکردي اجتماعي درصدد پاسخگويي به اين پرساش اسات

(سيف اللهي و ابراهيمي.)4937 ،

كه چه مناسباتي بين زبان و جنسيت وجاود دارد؟ نتاايج ايان



مقالاه «بررسااي باورهااا و ارزشهاااي دانااش آمااوزان،

خانواده و كتابهاي درسي درباره تساوي جنسيت» به بررسي
باورها و ارزشهاي خانواده و كتابهاي درسي در خصاوص
موضوع جنسايت و نقاش آن در چگاونگي بازنماايي و حال
مسأله تساوي جنسايت از ساوي داناش آماوزان مايپاردازد.
يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد كاه محتاواي كتاابهااي
درسي در جهت تقويات مرزبناديهااي جنسايتي اسات؛ اماا
بهرغم پيام مشترك اين كتابها ،دانشآماوزان در حال مساأله

پژوهش نشان داده كه پديده تقدم مرد به اشکال متعدد در اين
كتابها وجود دارد .مطابق نتايج پژوهش ،اين برتري جنسيتي
به درجا

گوناگوني در اين كتابهاا مشااهده مايشاود؛ اماا

الگوها و كدهاي جنسيتي كمابيش يکساان و مشاابهي در ايان
كتابهاي درسي انعکاس يافته است (فروتن.)4936 ،
 مقاله «تحليال تطبيقاي محتاواي تصااوير كتاابهااي
آموزش عماومي از منظار بازنماايي فرهناگ پوشاش باين دو

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و ششم ،شماره پياپي ( ،)57شماره اول ،بهار4931

00

كشور ايران و سوريه» نيز ،با تکنيک تحليل محتوا به مقايسهاي

خاص زنانگي و مردانگي قبل از هر چيز محصاولي اجتمااعي

تطبيقي بين تصاوير كتب درسي پرداختهاست و مقوله پوشاش

است كه توسب هر نسل ،آموخته ميشود.

را بررسي كرده اسات .از نظار روش مشاابه پاژوهش حاضار
است؛ ولي محتواي بررسي از نظر مقوالتي كاه بررساي شاده
است ،تفاو

دارد (قاسمي و ديگران.)4930 ،

0

ريتزر معتقد است نظرياا

متفااوتي در ماورد جنسايت

وجود دارد كه مي توان آنها را به سه دسته تقسايمبنادي كارد:
نظريههاي تفاو

9

بيشتر موقعيتها متفاو

از جايگاه مردان در همان موقعيتها

جنسيتي كاه جايگااه و تجرباه زناان را در

پایههای نظری

قلمااداد ماايكنااد و در سااه بعااد زيساات شااناختي ،نمااادي و

نابرابري جنسيتي از ديدگاههاي گوناگوني قابل بيان است .ساه

اجتماعي بحث مي كنند؛ اما نظرياتي كه حول محاور ناابرابري

ديدگاه عمده مربوط به كاركردگرايان ،4تضاد گراياان و انساان

جنسيتي 1شکل گرفته اند .عالوه بر اين ،متفاو

شناسان است:

آنها در موقعيتهاي مشابه ،اذعان مايكنناد كاه جايگااه زناان

بودن جايگااه

كاركردگرايان با اين فرض آغاز ميكنند كه هماه جواماع

كمتر از جايگاه ماردان اسات و معتقدناد ايان ناابرابريهاا از

تفاو هاي جنسيتي را تشويق ميكنناد؛ زيارا ايان تفااو هاا

سازمان جامعه نشأ

ميگيرند و در قالب نظرياا

فمينيساتي

اثرهاي مابتي بر كل جامعه دارد .نظر باه ايان كاه زناان باراي

ليباارال و ماركسيسااتي بحااث ماايكننااد و نظريااا

سااتمگري

گذران زندگي خود باه حمايات جانس مارد نيااز دارناد و از

جنسيتي 5رابطه قادر

آنجايي كه ماردان قاادر باه رفاع ايان نيااز هساتند ،باه طاور

پدرساالر 1به شکلي ميبينند كه در آن زنان هماواره در قياد و

اجتنابناپذيري مردان به عنوان عضو مسلب اين رابطه شناخته

بند و تابعيت و سوء استفاده و بادرفتاري ماردان قارار دارناد

مي شوند و در هماه ماوارد خواساته خاود را بار زن تحميال

(ريتزر.)4935 ،

ميكنند .اين جريان در طول حيا

جوامع از سااخت عميقاي

باين ماردان و زناان را در ياک نظاام

در اواياال دهااه  4336ماايالدي رالاازر بلااومبر

()4331
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برخوردار ميگردد .دوركيم و پارسونز از كساني هستند كاه در

نظريه قشربندي جنسيتي خود را عرضه كرد .نظريه بلاومبر

اين رابطه از اين نوع تفاو ها همواره حمايت كردهاناد؛ چارا

مبتني بر دانش تجربي وسيعي در مورد انواع جواماع و رابطاه

كه معتقدند اين امر به اثرهاي مابتي براي جامعه منجر ميشود.

زنان و مردان اسات .وي بار ايان بااور اسات كاه قشاربندي

از طرفي ديگر ،منشأ كلاي ناابرابري جنسايتي از ديادگاه

جنسيتي به ميزان كنترل وسايل توليد و تخصيص ماازاد تولياد

ستيزگرايان عبار

است از :نابرابري اقتصاادي باين ماردان و

به زنان وابسته است .چنين كنترلي توسب زنان به آنهاا قادر

زنان .دسترسي و مالکيت ابزار تولياد توساب ماردان و كساب

اقتصادي ،نفوذ سياسي و نهايتاک وجهه اجتماعي ميدهد .به نظر

ثرو  ،مهمترين عامال ناابرابري جنسايتي شامرده مايشاود.

بلومبر  ،نابرابري جنسيتي در سطوح گوناگوني آشيان ساخته

و منزلت تبديل ميشود

است :رواباب مارد و زن آشايانه در خانوارهاا دارد؛ خانوارهاا

ثرو

به فوريت به ديگر منابع قدر

مبتني بر جماعا

و مردان را همواره در جايگاه باالتري از زنان نگه ميدارد.

محلاي هساتند؛ جماعاا

بار سااختارهاي

انسانشناسان اذعان ميكنند كه اگر تفاوتي در بين ماردان

طبقاتي قرار دارند و بااالخره سااختارهاي طبقااتي در كشاور

و زنان وجود دارد ،بايد در همه اعصار و در همه جوامع قابال

سکني گزيدهاند .كنترل مردان در سطوح مختلف باعث كاهش

شناخت باشد؛ اما مطالعا

انسانشناسان گوياي آن اسات كاه

نقشهاي جنسيتي بالقوه ،كامالک انعطا،پذير هستند و محتاواي
functionalist

1

Ritzer
Gender Difference theories
Gender Inequality theories
Gender Oppression theories
Paternal system
Gender Stratification Theory

2
3
4
5
6
7

تحليل محتواي مقايسهاي تصاوير كتابهاي درسي ايران و سوريه با تأكيد بر نابرابري نقشهاي جنسيتي

زنان در جوامع شدهاست .در اين زمينه ،او ياک قضايه

قدر

بيان ميكند« :هرچاه زناان قادر

چافتز

09

4

اقتصاادي بيشاتري داشاته

چافتز ،از نظريهپردازاني است كه تبيينهاي علماي خاود را در

باشند ،بيشتر قادر خواهند بود بار شاکلهااي ديگار قادر -

جهت اليهبندي جنسيتي گساترش داده اسات .او باه دو ناوع

(لهسااييزاده،

نيروي اساسي كه به حفظ ياک نظاام ناابرابر جنسايتي منجار

سياسي ،ايدئولونيک و غيره دسترسي پيادا كنناد«

ميشود ،اشاره ميكند :نيروهاي اجباري 0و نيروهاي اختياري،9

.)01 :4937

بلااومبر

تأكيااد ماايكنااد كااه در دوران انتقااال قاادر

اختياري ،9كه اين دو به هم پيوسته و وابسته هستند.

اقتصادي از مردان به زنان ،مردان احساس خطر ميكنناد و در

چافتز معتقد است قشربندي نهايتاک به تقسيم كار در جامعه

برابار

منجر مي شود .اگر تقسايم كاار در ساطح كاالن ياک جامعاه

به دست نياورند .اگر در ايان مرحلاه زناان مقاومات كنناد و

جنسيت يافته صور

گيرد و كارها بار اسااس جانس تقسايم

دوران انتقال را پشت سر بگذارند ،خب مشيهاي سياسي عليه

شود ،اين امر باعث ميشود كه مردان به منابع مادي و قادر

نتيجه تالشهاي زنان را سركوب ميكنند تا آنها قادر

زنان كنار گذاشته ميشود و خشونت عليه زنان با تنبيه روبهرو

بيشتري دست پيدا كنند و اين تفااو

باين زناان و ماردان در

ميشود .بنابراين ،به دست آوردن كنترل اقتصاادي شارط الزم

منابع مادي و قدر

براي موقعيت برابر زنان در قشربندي اجتماعي است؛ اما زناان

برتري از سطح كالن جامعه به ساطح رواباب خارد باين زن و

چگونه ميتوانند كنترل اقتصادي را بهدست آورند؟ به نظار او،

مرد ميرسد.اين مسأله باعث ميشود زنان به انجام امور منازل

اين امر رابطه مستقيمي با تقاضا براي كار زناان دارد .از ساوي

باه

به برتري ماردان منجار مايشاود و ايان

بوردازند و مردان در جايگاههاي عماودي ماادي و قادر

ديگر ،كار مولّد زناان باه كاار بازتوليادي آنهاا بساتگي دارد.

صور

مردان ،از وجود كار بازتوليدي زنان به عنوان مانعي بر سار راه

شااوند و زنااان همااواره خااود را بااا مااردان خااويش سااازگار

(لهسااييزاده؛ باه نقال از بلاومبر ،

مي نمايند .تعاريف جنسيتي كه شامل ايدئولوني هاي جنسايتي

كار مولّد زنان استفاده ميكنناد
.)4331

در جوامعي كاه كاار زناان اهميات پيادا مايكناد ،زناان
ميتوانند قدر
مهار

بيشتري بهدست آورند .اين اهميات ،در گارو

تکنيکي و درجه خودمختاري كار زنان است؛ همونين

به اندازه سازماني وابسته است كه زناان در آن كاار مايكنناد.
افزون بر اين ،به اين مرباوط اسات كاه تاا چاه انادازه زناان
ميتوانند در جهت منافع جنسيتي خود را سازماندهي كنناد؛ و
نهايتاک بستگي به اين دارد كه زنان چقدر ميتوانند در بازار كاار
با مردان رقابت كنند

(لهساييزاده.)05 :4937،

عالوه بر اين ديدگاههاي كلي ،ميتاوان از مياان نظريااتي
كه به نابرابري جنسيتي پرداخته شده است ،به نظريه اليهبنادي
چافتز و نظريه نابرابري بورديو اشاره كرد:

نخبه درآيند و مالک زن ،بدن زن و محصول بادن زن

و باورهاي قالبي جنسيتي است؛ چه در سطح كاالن و چاه در
سااطح خاارد ،فرادسااتي مااردان و فرودسااتي زنااان را تضاامين
مينمايد كه اين تقسيمبندي از طار ،هار دو جانس پذيرفتاه
مي شود .اينجاست كه نيروهاي اختياري نابرابري جنسايتي باه
صور

ناخود آگاه عمل ميكند؛ زيرا افراد در فعاليت روزماره

زندگيشان ،فعاليتهاي كاري و در عرصههاي عمومي شااهد
تفاو ها و نابرابريهاي جنسيتي هستند .در نتيجه آنها را براي
نسل بعدي در رفتارهايشان نشان ميدهند .در واقاع ،افاراد باه
صور

داوطلبانه به تداوم تقسيم كار بر اساس جنسيت اقادام

ميكنناد و ناابرابري جنسايتي را در ساطوحهااي مختلاف در
روابب بين زن و مرد بازتوليد ميكنند.

Chafetz
Coercive bases
Voluntaristic bases
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نظريه وبلن 4با نظريه چافتز بسايار همسوسات .وبلان باا
بررسي نقش جنسيت در جامعه متذكر شد كه در ابتداي تاريخ

توسااب سااازوكارهاي غيرمسااتقيم فرهنگااي ،و نااه بااا كنتاارل
اجتماعي مستقيم و قهري توليد ميشود

(جنکينز.)410 :4935 ،

بشر ،مرد و زن سهم يکساني از بار زندگي را بر دوش داشتند؛

خشونت نمادين به طبقه مسلب اين امکان را ميدهاد كاه

اما با گذشت زمان ،زنان فقير بيشتر و بيشاتر متحمال ویاايف

با تعريف واقعيت به دلخواه خود جايگاه خود را كنترل كنناد.

بيولونياک

خشونت نمادين در ديدگاه بورديو با مفهاوم سارمايه نماادين

زنان اسات ،قطعاا امکاان تحارك زناان نخساتين را محادود

نماادين صارفاک

سنگين شدند .بارداري و پرستاري كه از واقعياا

پيوند كاملي دارد .در واقع ،خشونت يا قادر

يا خشونت است؛ اما همين

ميكرد؛ حال آن كه مردان مايتوانساتند باراي مادتي قبيلاه را

يک پتانسيل و امکان اعمال قدر

ترك گويند ،بدون آن كه بقايشاان باه مخااطره افتاد .باه ايان

امکان سبب ميشود كه افراد به شد

ترتيب ،زنان بيشتر به اشتغال در امور معمول روزانه ،و هرچند

و خود را با منشأ بروز آن خشونت هماهنگ كنند.

رفتارهاي خود را كنترل

مولّدتر رانده شدند .از نظر وي ،زندگي زنان نباياد نسابت باه

خشااونت نمااادين در ساااختن واقعيااتهااا نقااش دارد.

زندگي مردان در رتبه دوم اهميت باشد و جامعه صنعتي مدرن

خشونت نمادين به معناي تحميل نظام هااي نمادهاا و معناهاا

بايد آنان را براي شکوفا كردن نقاشهااي جنسايتيشاان آزاد

است؛ به نحاوي كاه ايان

بگذارد

(ديليني.)946 :4937 ،

بوردیو

0

(يعني فرهنگ) به گروهها و طبقا
نظامها به صور

نظامهايي مشروع تجربه شوند .از ديدگاه او،

قرارگاه اصلي خشاونت نماادين ،فعاليات پرورشاي و تربيتاي
است (جنکيناز .)419 :4935 ،مايتاوان گفات خشاونت نماادين

بورديو نظريهپارداز ديگاري اسات كاه كاار خاود را در بااره

بورديو مبتني بر باورهاي قاالبي جنسايتي اسات كاه گوناهاي

طبقهبندي جنسيتي با يک سؤال آغاز ميكند« :چرا نظم نمادين

حمايت را براي نظام اجتمااعي مسالب فاراهم مايكناد و باا

جهاني ،به گونهاي گسترده از سوي همه؛ حتي كسااني كاه باا

تعاريف اجتماعي كه چافتز آن را بيان ميكند ،همسوست.

اين نظم از پيشرفت بازمانده اند ،پذيرفتاه مايشاود؟» بوردياو

بورديو در نظرياه خاود در بااب ناابرابري ،باه فراساوي

حوزه جنسيتي را حوزهاي ميداند كاه در آن زناان ،فرودساتي

مفهوم ماركسيستي كه تنهاا از بعاد اقتصاادي باه قضايه نگااه

خااود را در مقايسااه بااا فرادسااتي مااردان پذيرفتااهانااد .جهااان

ميكند ،گام برميدارد .او نابرابري را حاصال تركيباي از اناواع

برتر فرادست

سرمايه (اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و نماادي) مايداناد كاه

فروتر زنان شکل ميگيرد كه در آن كار مردان

افراد در يک ميدان اجتماعي مي توانند به آنهاا دسترساي پيادا

اجتماعي نيز به صور
مردان و طبقا

سلسله مراتبي از طبقا

همواره باعاث توساعه و دگرگاوني مايشاود؛ اماا كاار زناان

كنند.
سرمايه اجتماعي مجموعه امکانا

تکراري و عادي قلمداد ميشود.
9

بالقوه و بالفعل اسات

بورديو در اين زمينه از خشاونت نماادين ناام مايبارد.

كه فرد با عضويت در شبکههاي اجتماعي مرتبب ميتواند آنهاا

بورديااو و پاسواارون بااا برساااختن نظريااه خشااونت نمااادين

را بهدست آورد .سرمايه اقتصادي ،سرمايهاي است كه مستقيماک

نظري مشاخص و معلاوم

حقو مالکيت نهادينه

مي كوشند فرايندهايي را به صور

كنند كه از طريق آنها ،در همه جواماع ،نظام و مناع اجتمااعي

تبديل شونده به پول است و به صور

ميشود .سرمايه فرهنگي به استفاده از كااال و ابازار و وساايل
فرهنگي مربوط ميشود و سرمايه نمادين به صاور
قدر

Veblen
bourdieu
Symbolic violence

1
2
3

نمايان ميشود.

اعتباار و
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بورديو ميگويد :مجموعه اين سرمايهها و دسترسي كنشاگران

از اين سرمايه ها ،موقعيت آنها را درون روابب باين زن و مارد

به آنها ،طبقه و موقعيت فرد را مشخص ميكند .اگر قشاربندي

آشکار ميكند.

جنسيتي را درون خانواده ها وارد كنيم ،ميزان سهمبري زوجين
مدل پژوهش :فرایند شکلگیری نابرابری جنسیتی
جامعهپذيري جنسيتي

ايدئولوني جنسيتي

نقشهاي جنسيتي

باورهاي قالبي جنسيتي

نابرابري جنسيتي

در اين مدل كه با استفاده از آراي چافتز و بوردياو ايجااد

آن افزوده شد .از همان ابتداي كار ،طي انجام استخراج دادهها،

شدهاست ،جامعهپذيري جنسايتي باه عناوان متغياري مهام و

پايايي و روايي آن همواره سنجيده ميشد؛ براي مااال ،عاالوه

مستقل در نظر گرفته شاده اسات كاه بار روي ايادئولوني و

بر خود پژوهشگر ،كدنامه توسب افراد ديگر آزمون ميشد كاه

باورهاي قالبي و نقشهاي جنسيتي تأثير ميگاذارد .هموناين،

آنها نيز نتايج مشابه بهدست ميآوردند.

نقااشهااايي كااه افااراد در زناادگي اجتماااعي خااود باار عهااده

بنا به نظر كريوندور ،تحليال محتاوا تکنيکاي پژوهشاي

ميگيرند ،باعث ايجاد ايدئولوني و باورهااي قاالبي جنسايتي

است براي استنباط 4تکرارپذير 0و معتبار 9از دادههاا در ماورد

ميشود .در همان ابتداي تولد كه افراد نقش دختر بودن و پسر

متن 1آنها .تحليل محتوا فقب ابزار است و باس و از هار ابازار

بودن را كسب ميكنند ،باا دو دنيااي صاورتي و آباي مواجاه

علمي انتظار ميرود كه پايا 5باشد .به عبار

ميشوند ،كه دنياي صورتي مختص دختران است و دنياي آبي

پژوهشگران ديگر در زمانهاي ديگار و احتمااالک در شارايب و

به پسران اختصاص دارد .پس از همان ابتداي تولد نقشهااي

اوضاع و احوالي ديگر همان تکنيک را در مورد هماان دادههاا

جنسيتي ،باورهاي قالبي جنسيتي را بازتولياد مايكناد .رواباب

به كار برناد ،باياد هماان نتاايج باه دسات آياد  .ايان شارط

ميان اين متغيرها باعث شکلگيري فرايند نابرابري جنسيتي در

برخورداري تحليل محتاوا از تکرارپاذيري اسات

ميان سطوح مختلف جامعه ميشود.

.)01-05 :4933

ديگر ،هنگامي كه

(كريونادور،،

تحليل محتوا كه به آن تحليال گفتماان نياز گفتاه شاده،
روش پژوهش

روشي است كه براساس آن ميتوان ويژگايهااي زبااني ياک

با توجه به اهميت موضاوع پاژوهش ،از روش تحليال محتاوا

متن گفته يا نوشته شده را به طور واقاعبيناناه ،عيناي و مانظم

براي تجزيه و تحليل دادهها استفاده شادهاسات و ابازاري كاه

شناخت و نيز درباره مسائل غيرزباني ،همواون :ويژگايهااي

براي جمعآوري دادهها به كار رفته ،كدنامهاي است كه توساب

فااردي و اجتماااعي گوينااده يااا نويساانده مااتن و نظرهااا و

پژوهشگران ساخته شده است .پاس از جماعآوري دادههاا از

گرايش هاي وي استنتاج هايي نمود .منظور از ماتن ياا محتاوا،

طريق نرمافزار  spssدادهها براي تجزيه و تحليل نهاايي آمااده
شدهاند .كدنامه اوليه توسب اسااتيد صااحبنظر باازبيني شاد و
چک ليست اوليه مورد آزمون ابتدايي قرار گرفت و نکااتي باه

Inference
Replicable
Valid
Context
Reliable
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كليااه ساااخت هااا از عالياام گوناااگون (زباااني ،موساايقيايي،

یافتههای پژوهش

تصويري؛ حتي جسمي مانند مجسمهاي) است كه از طريق آن

جامعه آماري مورد بررسي ،كتابهاي درساي اياران (فارساي

ارتباط برقرار ميشود (ضيغمي و ديگران .)19 :4937 ،تحليل محتوا

بخوانيم ،فارسي بنويسيم ،رياضي ،علومتجربي ،آموزش قارآن،

روشي مناسب براي پاسخ دادن به سؤال هايي درباره محتاواي

هديههاي آسماني ،كتاب كاار هدياههااي آساماني ،تعليماا

يک پيام است (سرمد و ديگران.)490 :4935 ،

اجتماعي ،عربي،تاريخ ،جغرافيا ،حرفه و فن ،فارسي ،انگليساي

حال با توجه به اهميت نقش كتاابهااي درساي كاه در

و ديني) و كتاابهااي درساي ساوريه (العربياه لغتاي كتااب

فرايند جامعهپذير كردن افراد سهمي بسزا دارد ،ايان پاژوهش

التلميذ ،9العربيه لغتي كتاب المعلم ،1التربياه الدينياه المسايحيه

صرفاک با پيامهايي كه در راستاي بازتوليد نقشهاي جنسيتي در

المعلم ،5الدراسا

االجتماعيه كتاب المعلم ،1التربيه الموسايقيه

تصاوير كتابهاي درسي موجود است ،سر و كار دارد .در اين

الموساايقيه دفتاار التلميااذ 7و التربيااه الدينيااه االسااالميه كتاااب

پژوهش ،افرادي كه درون تصاوير وجاود داشاتند ،باه عناوان

التلميااذ )3اساات كااه جمعااک از ميااان  04كتاااب درسااي 4461

واحد تحليل انتخاب شدند .در بعضي تصاوير ،جمعي از افراد

تصوير 0675 ،داده بهدست آمد كه حدود  75درصد از دادههاا

حضور داشتند (مانند كالس درس) كه تک تاک آنهاا بررساي

مربوط به كشور ايران و حدود  05درصد از دادهها مربوط باه

شاادند .اياان مقالااه بااا بررسااي  0675داده مناادرج در 4461

كشور سوريه است .جنس مذكر حدود  16درصاد از تصااوير

تصويري كه در كتابهاي درسي ايران 4و سوريه 0موجود بود،

را به خود اختصاص داده است و حدود  16درصد از تصااوير

سعي دارد با اساتفاده از تکنياک تحليال محتاوا باه تجزياه و

نيز به جنس مؤنث مربوط است .با توجه به سؤالهاا و عناوان

تحليل دادهها بوردازد .

پژوهش ،به تجزيه دادههاي به دست آمده پرداختاهايام كاه در

در كشور ايران كتابهاي درساي در دو مقطاع تحصايلي

قالب هفت جدول به نمايش درآمدهاند.

دبستان (اول ،دوم ،سوم ،چهاارم و پانجم) و راهنماايي (اول،
دوم و سوم) و در كشور سوريه كتابهاي درساي (اول و دوم
و سوم و چهارم دبستان )04 ،واحد نمونهگياري ايان مقالاه را
تشکيل ميدهند كه از روش سرشاماري باه دسات آمادهاناد.
كتابها از طريق اينترنات و در ساايتهااي آموزشاي وزرا
آموزش و پرورش دانلود شدهاناد؛ ولاي در ماورد ساوريه باه
علت محدوديت دسترسي به تمامي كتاابهااي درساياش و
همونين ،تفاو

داشتن سالهاي آموزش در مقااطع مختلاف

تحصيلياش با ايران ،تنها پايههاي تحصيلي اول ،دوم ،ساوم و
چهارم دبستاناش انتخاب شدند.

كتابهاي درسي ايران كه در اين تحقيق استفاده شده است ،مربوط به سال
انتشار  4937-33است و تا پايان سال تحصيلي  4936هيچ تغييري نيافتهاست.
0

كتابهاي درسي سوريه كه در اين تحقيق استفاده شدهاست ،مربوط به سال

انتشار  0646-0644ميالدي و  4194قمري است.

9

عربي من كتاب دانشآموز

1

عربي من كتاب معلم

5

آموزش دين مسيحي براي معلم

1

تعليما

7

آموزش موسيقي دفتر دانشآموز

3

آموزش دين اسالم كتاب دانشآموز

اجتماعي كتاب معلم
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جدول  -1فراوانی سن و جنس به تفکیک کشورها
سن
جمع کل

سالخورده

جوان و

کودک و

میانسال

نوجوان

آماره

347

55

906

510

فراواني

53.54

5.33

91.33

53.46

درصد

156

05

069

100

فراواني

14.13

9.31

94.09

11.30

درصد

4517

36

509

311

فراواني

75.54

5.46

99.97

14.54

درصد

907

47

493

474

فراواني

11.97

5.43

10.56

50.03

درصد

434

3

73

35

فراواني

95.10

1.14

19.63

50.13

درصد

563

05

047

011

فراواني

01.13

1.30

10.74

50.91

درصد

0675

465

716

4096

فراواني

466

5.61

95.11

53.07

درصد

جنس

کشور

مذكر
مؤنث

ايران

جمع
مذكر
مؤنث

سوريه

جمع
جمع كل

همانطور كه در جدول  4مشااهده مايشاود ،در كشاور

جنس مذكر در هر دو كشاور ،باه وضاوح بيشاتر از تصااوير

ايران  347واحد تحليل مربوط به ماردان اسات و  156واحاد

مربوط به جنس مؤنث است .به طور كلاي ،ماردان حادود 16

تحليل مربوط به زنان ،كه در سه گروه سني تقسيم شدهاند .بر

درصد و زنان حدود  16درصد تصاوير را به خاود اختصااص

اين اساس ،زنان بيشتر در گروه سني «كاودك و نوجاوان» باه

دادهاند؛ اما همان طور كه گفته شد ،زنان بيشاتر در نقاشهااي

تصوير كشيده شدهاند و در گروههاي سني ديگر؛ يعني «جوان

كودكي مجسم شدهاند و ماردان در نقاشهااي بزرگساالي باه

و ميانسال» و «سالخوردگان» مردان نقاشهااي بيشاتري را باه

تصوير كشيده شدهاند .نکتهاي كه نيز بايد باه آن توجاه شاود،

خود اختصاص دادهاند؛ در حاالي كاه در كشاور ساوريه 907

اين است كه تشخيص سن افراد از روي تصاوير به طور دقيق

واحد تحليل مرد و  434واحد تحليال زن باودهاناد و هار دو

امکانپذير نبوده است؛ به همين علت ،دستهبندياي به ترتياب

جنس گروههاي سني مختلف نسبتاک با هم هماهناگ هساتند و

«كودك و نوجوان» و «جوان و ميانسال» و «ساالخورده» ايجااد

تفاو

زيادي ميان آنها مشاهده نميشود.
اين نکته نيز حائز اهميت اسات كاه تصااوير مرباوط باه

شده است.
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جدول  -2فراوانی نسبی سن و جنس به تفکیک پایه تحصیلی در کشور ایران
جمع كل

سن

جنس

جمع

سالخورده

جوان و ميانسال

كودك و نوجوان

1.57

33.33

1.73

13.54

19.13

مذكر

5.03

33.33

1.34

19.97

54.36

مؤنث

5.39

33.33

46.75

90.05

51.33

مذكر

1.59

466.66

7.61

93.19

59.59

مؤنث

1.11

33.33

7.30

91.15

57.10

مذكر

5.13

33.33

1.37

99.70

53.96

مؤنث

1.76

33.33

3.50

41.43

71.03

مذكر

1.16

33.33

5.73

49.61

34.45

مؤنث

1.05

33.33

9.61

96.14

11.90

مذكر

9.43

466.63

3.63

03.66

11.66

مؤنث

46.37

33.33

5.09

94.93

19.97

مذكر

7.70

33.33

4.15

96.57

17.71

مؤنث

3.11

33.33

0.60

93.43

53.73

مذكر

1.43

33.33

6.66

03.31

74.49

مؤنث

1.43

33.33

5.45

11.93

13.15

مذكر

1.15

33.33

6.66

96.49

13.31

مؤنث

466.66

33.33

5.46

99.97

14.54

پايه تحصيلي

اول دبستان
دوم دبستان
سوم دبستان
چهارم دبستان
پنجم دبستان
اول راهنمايي
دوم راهنمايي
سوم راهنمايي
جمع كل

جاادول ( )0توزيااع فراوانااي جاانس و ساان واحاادهاي

نسبت به وضوح به چشم ديده ميشود .فقب در پايه تحصايلي

تحليلها را بر حسب پايههاي تحصيلي در كشور اياران نشاان

دوم دبستان اسات كاه دو گاروه ساني «جاوان و ميانساال» و

ميدهد .همانطور كه گفته شد ،در ايران مقطع دبستان و مقطع

«سالخوردگان» فراواني زنان از فراواني مردان بيشتر شده است

راهنمااايي بررسااي شاادهانااد .بيشااترين تصاااوير از پايااههاااي

و در بقيه موارد مردان بيشتر از زنان به تصوير كشيده شدهاند.

تحصيلي اول راهنمايي و دوم راهنمايي و سوم و اول دبساتان
بهدست آمده است.

همان طور كه مالحظه مايشاود ،گاروه ساني «كاودك و
نوجوان» حدود  10درصد از موارد را به خود اختصااص داده

در پايههاي تحصيلي اول و سوم و چهارم دبساتان و ساه

است و بعد از آن ،به ترتيب گروههاي سني«جوان و ميانساال»

پايه تحصيلي مقطع راهنمايي ،زنان بيشتر در سنين كودكي باه

و «سالخوردگان» قرار دارد .در همه پايههاي تحصايلي ماردان

تصوير كشيده شدهاند؛ مخصوصاک در دوم و سوم راهنمايي اين

نقشهاي بيشتري را به خود اختصاص دادهاند.
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جدول -3فراوانی نسبی سن و جنس به تفکیک پایه تحصیلی در کشورسوریه
جمع کل

جنس

سن
کل

سالخورده

جوان و میانسال

کودک و نوجوان

00.01

33.33

3.31

11.64

15.49

مذكر

49.93

33.33

7.95

93.09

51.14

مؤنث

45.71

466.66

0.566

19.75

59.75

مذكر

3.11

33.33

6.66

54.41

13.39

مؤنث

41.71

33.33

4.99

91.66

10.11

مذكر

7.17

33.33

0.51

93.11

53.37

مؤنث

44.14

33.33

1.77

10.97

56.31

مذكر

1.46

33.33

1.15

13.93

15.41

مؤنث

466.66

33.33

1.30

10.74

50.91

پایه تحصیلی

اول دبستان

دوم دبستان

سوم دبستان

چهارم دبستان

جمع كل

جدول ( )9توزيع فراواني جنس و سن واحدهاي تحليال

در گروه سني «جوان و ميانسال» اين زنان هستند كاه در

را به تفکيک پايههاي تحصيلي كشور سوريه نشان ميدهد .در

سه پايه تحصيلي دوم و سوم و چهارم دبستان بيشتر از ماردان

كشور سوريه چهار پايه تحصيلي اول و دوم و سوم و چهاارم

به تصوير كشايده شادهاناد و در گاروه ساني «ساالخوردگان»

دبستان بررسي شدهاند كه بيشتر تصاوير در پايه تحصايلي اول

تفاو

زيادي بين دو جنس وجود ندارد.

دبسااتان موجااود اساات .در كشااور سااوريه فقااب در پايااه اول

در مقايسه با كشور ايران مايتاوان گفات كاه در كشاور

دبستان است كه تعداد زناان از تعاداد ماردان در گاروه ساني

سوريه بيشتر تصاوير در دو گروه سني « كودك و نوجاوان» و

«كودك و نوجوان» بيشتر است و در بقيه موارد ،ماردان بيشاتر

«جوان و ميانسال» توزيع شده است؛ ولي در كشاور اياران باه

در سنين كودكي به نمايش درآمادهاناد ،كاه باا كشاور اياران

نسبت قابل توجهي گروه سني» كودك و نوجوان» در تصااوير

تفاو

دارد.

ديده ميشود.
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جدول -4توزیع فراوانی نسبی سن و جنس به تفکیک کتابهای درسی ایران
سن
جمع

جنس

سالخورده

جوان و ميانسال

كودك و نوجوان

40.94
7.34
0.61
4.04
9.56
9.05
1.70
9.71
1.16
9.19
1.73
9.93
6.19
6.76
5.17
1.16
1.30
1.63
6.43
6.61

46.33
1.15
1.05
6.66
9.19
4.31
4.95
4.13
1.91
5.01
46.11
3.19
6.66
3.63
3.33
3.13
0.36
6.66
-

93.97
14.39
19.75
50.19
96.36
09.50
06.07
46.41
96.19
94.57
05.99
06.75
96.66
07.07
19.30
91.73
17.11
11.37
466.66
466.66

13.71
54.14
56.66
17.91
15.15
71.56
73.97
33.49
15.04
19.45
11.66
13.34
76.66
19.19
17.43
51.50
13.59
59.40
-

مذكر
مؤنث
مذكر
مؤنث
مذكر
مؤنث
مذكر
مؤنث
مذكر
مؤنث
مذكر
مؤنث
مذكر
مؤنث
مذكر
مؤنث
مذكر
مؤنث
مذكر
مؤنث

5.46

4.05

43.75

36.66

مذكر

1.11
6.94
6.05
6.33
6.43
1.76
1.41
6.93

6.66
10.35
6.66
-

46.66
6.66
05.66
95.74
466.66
97.41
93.11
56.66
-

36.66
466.66
75.66
04.10
6.66
10.35
14.59
56.66
-

مؤنث
مذكر
مؤنث
مذكر
مؤنث
مذكر
مؤنث
مذكر
مؤنث

466.66

5.46

99.97

14.54

كتاب درسي
فارسي بخوانيم
فارسي بنويسيم
رياضي
علوم تجربي
آموزش قرآن
هديههاي آسماني
كتاااب كااار هديااههاااي
آسماني
تعليما

اجتماعي

عربي
تاريخ
حرفهفن
جغرافيا
فارسي
انگليسي
ديني
جمع كل

جدول ( )1فراواني جنس و سن را به تفکيک كتابهااي

فن مندرج است .همانطور كه مالحظه ميشود ،در كتابهااي

درسي ايران نشان مايدهاد .بيشاترين دادههاا در كتاابهااي

فارسي بخوانيم ،رياضي و علوم تجربي و هديههاي آسماني و

اجتماعي و حرفه و

اجتماعي ،عربي و حرفهفن ،زنان بيشاتر از ماردان در

فارسي بخوانيم ،عربي ،انگليسي ،تعليما

تعليما
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رياضي و هديههاي آسماني و تعليماا

نقشهاي كودكي به تصوير كشيده شدهاند.

اجتمااعي و عرباي و

مااردان گااروه سااني «جااوان و ميانسااال» در كتااابهاااي

حرفه و فن و فارسي مردان بيشتر از زنان هساتند .نکتاه قابال

رياضي ،علوم تجربي ،هديههاي آسماني ،كتاب كار هديههااي

توجه در اين است كه در كتاب ديني فرد مؤناي اصاالک وجاود

آسماني ،تعليما اجتماعي ،عربي ،تاريخ ،حرفه و فن و ديناي

ندارد و در كتاب تاريخ همه نقشها در گروه ساني «جاوان و

بيشااتر از زنااان هساااتند و در گااروه ساااني آخاار؛ يعناااي

ميانسال» به تصوير كشيده شدهاند.

«سالخوردگان» كتابهاي فارسي بخوانيم و فارسي بنويسايم و
جدول -5توزیع فراوانی نسبی جنس و سن به تفکیک کتابهای درسی سوریه
سن

جمع
کل

جمع

سالخورده

جوان و میانسال

کودک و

کتاب درسی

جنس

نوجوان

94.13

33.31

1.37

93.75

51.91

مذكر

43.56

33.33

1.05

17.37

17.37

مؤنث

6.93

466.66

-

6.66

466.66

مذكر

6.93
5.36
1.30
49.77

466.66
33.33
466.66
33.33

1.11
3.66
0.35

56.66
16.66
90.66
11.03

56.66
59.90
16.66
90.35

مؤنث
مذكر
مؤنث
مذكر

1.03

33.33

9.40

56.66

11.37

مؤنث

9.91
9.41
3.11

33.33
466.66
33.33

1.41

47.11
05.66
95.14

30.95
75.66
16.14

مذكر
مؤنث
مذكر

0.91

33.37

3.90

99.99

53.99

مؤنث

466.66

33.33

1.30

10.74

50.91

العربيه لغتي كتاب التلميذ
(پايههاي اول تا چهارم)
العربيه لغتي كتاب المعلم
(پايههاي اول تا چهارم)
التربيه المسيحيه كتاب المعلم
(پايههاي اول تا چهارم)
الدراسااا االجتماعيااه كتاااب
المعلم
(پايههاي اول تا چهارم)
التربيه الموسيقيه دفترالتلميذ
(پايههاي اول تا چهارم)
التربيااه الدينيااه االسااالميه كتاااب
التلميذ
(پايههاي اول تا چهارم)
جمع كل

جدول ( )5فراواني جنس و سن را به تفکيک كتابهااي

لغتي كتااب التلمياذ و العربياه لغتاي كتااب المعلام و التربياه

درسي سوريه نشان ميدهد .همان طور كه مالحظاه مايشاود،

الموسيقيه دفترالتلميذ ،زنان بيشتر از ماردان هساتند و در ساه

كتاب العربيه لغتي كتاب التلميذ بيشترين دادههاي تحليل را باه

كتاب التربيه المسيحيه كتاب المعلم و الدراسا االجتماعياه و

خود اختصاص داده است .تنها در دو كتاب التربياه المسايحيه

التربيه الدينيه االسالميه ،مردان بيشتر از زنان هستند و نسبتاک در

االجتماعيه كتااب المعلام ،زناان در

توزيع جنسيت افراد در گروههااي مختلاف ساني ،همااهنگي

كتاب المعلم و الدراسا

گروه سني «كودك و نوجوان» بيشتر از مردان به تصوير كشيده

شدهاند و در گروه سني «جوان و ميانسال» ساه كتااب العربياه

وجود داد.
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جدول -6فراوانی نسبی شغل در تصاویرکتابهای درسی ایران به تفکیک دو جنس
جنس

جمع
565
466.66
116
466.66
406
466.66
73
466.66
59
466.66
53
466.66
96
466.66
94
466.66
41
466.66
45
466.66
41
466.66
435
466.66
4517
466.66

مرد

زن
901
11.55
096
56.66
53
13.41
6
6.66
59
466.66
07
15.71
41
11.11
96
31.77
40
75.66
6
6.66
41
466
454
34.10
347
53.54

473
95.15
096
56.66
14
56.31
73
466.66
6
6.66
90
51.01
41
59.91
4
9.09
1
05.66
45
466.66
6
6.66
91
43.93
156
14.13

شغل
مشخص نيست
دانش آموز
فرزند
مادر
پدر
معلم
نمازگزار
جنگنده
پزشک
مادربزر
پدربزر
ساير
جمع

جاادول ( )1بااه معرفااي مشاااغل موجااود در تصاااوير

پررنگتر است .در نقشهااي جنگناده و پزشاک نياز ماردان

كتابهاي درسي ايران به تفکيک دو جنس ميپردازد ،كه براي

بيشتر حضور دارند .ساير مشاغل كه در جدول نام برد نشاده،

بهتر نشان دادن آن درصدهاي آن نيز محاسابه شاده اسات .از

عبار

است از :بقال ،نانوا ،مدير ،نجار ،پستوي ،ميوهفاروش،

ميان  4517داده  347نفر مرد و  156نفر زن هستند .به غيار از

گلفروش ،كفاش ،خريدار ،موذن ،متصدي هتل و باغوحاش و

 565دادهاي كه در آن شغل افاراد مشاخص نيسات ،بيشاترين

قطار ،كشاورز ،رفتهگر ،پليس ،بيمار ،نقاش سااختمان ،خيااط،

دادهها به نقش «دانشآموز» اختصاص دارد كه در هر دو جنس

كوهنورد ،باغباان ،كاارگر ،مساافر ،فروشانده ،خالاه ،چوپاان،

مساوي است.

اپراتور ،دانشمند ،بازيگر ،شخصيت معرو ،،دامادار ،كارمناد،

در نقش فرزندي ،افراد مؤنث بيشتر وجود دارند و نقاش

معاادنوي ،باسااتانشااناس ،داور ،تماشاااچي ،نقاااش ،پرسااتار،

بسايار

مهندس ،كاارگردان ،قالابباا ،،عکااس ،خلباان ،فيلمباردار،

مادر و ماادربزر

نسابت باه نقاش پادر و پادربزر
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آرايشگر ،قناد ،بنا ،ساواركار ،كتاابفروش ،دندانوزشاک ،مااهي

به دوش مردان در بيرون از خانه هم به فعاليت مايپردازناد و

فااروش ،پيشاانماز مسااجد ،ساافالگر ،آهنگاار ،آتااش نشااان،

بيشتر از مردان با تداخل نقشي رو به رو هستند .البتاه اماروزه

ورزشکار .تنها بعضي از مشاغل ،هموون :خاله ،اپراتور ،خياط

تحول عظيمي را نيز در به كارگيري نقشهاي جنسيتي شااهد

و قاليبا ،اختصاص به زناان دارد و بقياه مشااغل را ماردان

هستيم؛ مخصوصاک با وقوع جنگ جهاني دوم و روناد صانعتي

عهدهدار هستند.

شدن كشورها ،كه حتاي اساتخدام زناان ،يکاي از نشاانههااي

هنوز در ايران مردان از لحاظ اقتصاادي مساؤول هساتند.

توسعه محسوب ميشود .هرچناد هناوز در ناوع باهكاارگيري

بار تکليفي كه بر دوش مردان است ،آنان را باه كاار در دو ياا

زنان ،حقو و درآمدشان (قشربندي جنسيتي) ،ناابرابريهاايي

سه نوبت كاري وادار ميكند .به اين ترتيب ،مردان و پدران در

به چشم ميخورد؛ اما همين امر باعث شد كه زنان عاالوه بار

خانواده به ابازار اقتصاادي و تاأمينكنناده مخاارج ،و زناان و

قلمرو خانگي خود پا به عرصه اجتماعي نيز بگذارند .در واقع،

كودكان به مصر ،كننده تبديل ميشوند

زنان از حوزه خصوصي به حوزه عمومي قدم گذاشته اند؛ ولي

(اعزازي.)94 :4936 ،

مشکل آنها در برقراري توازن و تعادل در اين دو حوزه ،باعث

بااا تسااريع رونااد صاانعتي شاادن ،زنااان هرچااه بيشااتر از

تعارضاتي در زندگي آنها شده است.

نقشهاي سنتي خود (همسري ،مادري) جدا شدهاناد و دوش

جدول  -7فراوانی نسبی شغل در تصاویرکتابهای درسی سوریه به تفکیک دو جنس
جمع

جنس
زن

مرد

431
466.66
53
466.66
53
466.66
03
466.66
09
6.66
49
466.66
04
466.66
49
466.66
011
466.66
563

16
90.16
01
14.93
03
13.03
03
466.66
6
6.66
3
14.51
7
99.99
9
09.63
453
11.19
434

401
17.16
91
53.10
96
54.70
6
6.66
09
466.66
5
93.11
41
11.11
46
71.30
37
95.97
907

466.66

95.19

11.97

شغل
مشخص نيست
دانش آموز
فرزند
مادر
پدر
معلم
خريدار
مسافر
ساير
جمع
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جدول ( )7مشاغل موجود در تصاوير كتابهااي درساي

جامعه پذيري سياسي ،كتابهاي درسي است .بوهها از طرياق

سوريه را به تفکيک دو جنس نشان ميدهد .از مياان  563داده

كتاب با جهان خارج و محيب بيروني بيشتر آشنا ميشوند .آنها

مربوط به كشور سوريه 434 ،داده مربوط به زناان و  907داده

ياد ميگيرند كه ديگران چگونه عمل ميكنند ،سخن ميگويناد

مربوط به مردان است؛ به غيار از  431دادهاي كاه شاغل آنهاا

و احساس ميكنند .آنها درسات و نادرسات را مايآموزناد و

مشخص نيست .دانش آموز و فرزناد نقاشهاايي هساتند كاه

ميفهمند كه از آنها چه انتظاري ميرود .بهطور كلي ،كتابهاا

بيشترين دادهها را به خود اختصاص دادهاند.

كودكان را با نقشهايي كه قرار است درآينده ايفا كنناد ،آشانا

ساير مشاغل كه در جدول ذكر نشده ،عبارتند از  :منشي،

ميكنند .كتابها ارزشهاي فرهنگي را بازتاب ميدهند و ابزار

دوچرخه سوار ،رقصنده ،گارسان ،موزيساين ،قصااب ،چشام

مهمي براي ترغيب كودكان به پذيرش ايان ارزشهاا هساتند.

پزشک ،كارمند ،شخصيت معرو ،،چوپان ،فروشانده ،كاارگر،

همونين كتابها شامل انتظارا

نقشي هساتند كاه كاودك را

باغبان ،ماهي فروش ،دندانوزشک ،سواركار ،قاليبا ،،پرساتار،

تشويق ميكنند تا رفتارهاي بهنجاار و پذيرفتاه شاده را باروز

نقاش ،خياط ،بيماار ،پلايس ،رفتگار ،كشااورز ،مياوهفاروش،

دهند.

)(Weitzman, 1972: 1126

سرباز ،نجّار ،مدير ،نانوا ،ورزشاکار ،ماادربزر  ،آتاشنشاان،

به نظر ميرسد كه هنجارهااي جنسايتي در اياران دچاار

و پيشنماز مسجد .در كشور ساوريه

فراوان شدهاند .تغيير نگرش جنسيتي در ميان جوانان،

پزشک ،آهنگر ،پدربزر

تنها مشاغل منشي و پرستار به زنان اختصاص دارد.

تغييرا

بيشتر از ساير گروهها به چشم ميخورد .نگاهي به كاارگزاران
جامعهپذيري ،نشان ميدهد كاه هرچناد هناوز در مادراس و

نتیجهگیری

رسانهها ،نگرشي مبتني بر كليشههاي جنسيتي ارائاه مايشاود؛

در اين مقاله با اساتفاده از تکنياک تحليال محتاوا باه بررساي

اما دختران و پسران جوان اعتقاد چنداني به نابرابري مياان زن

بازتوليد نقشهاي جنسيتي در تصاوير كتاابهااي درساي دو

و مرد ندارند .احتماالک تغييرا

نگرشي بيشتر ناشي از آشانايي

كشور ايران و سوريه پرداخته شده است .يکي از اصاليتارين

بااا ساااير هنجارهاااي ساااير فرهنااگهااا و همونااين تااالش و

ویايف آموزش و پرورش انتقال اطالعاتي است كه افراد براي

كوششي است كه دختاران ،باهوياژه در عرصاه تحصايال

و

بهتر زيستن به آن نيااز دارناد .عاالوه بار آماوزش افاراد ،باه

همونين ،از لحاظ عهدهدار شدن ویايف خاانگي و اجتمااعي

پرورش آنها نيز اهميت داده ميشود .در واقع ،نظاام آموزشاي

از خود نشان ميدهند .با وجود اين ،هنوز نميتوان مطمئن بود

به ماابه دستگاهي عمل مايكناد كاه آدمياان بيولونياک را باه

كه اين تغييرا

نگرشي ،در رفتار نيز ديده شود

سونههاي اجتماعي بدل ميكند.

 .)39 -30در نظريا

نظام آموزشي ايران به دليال آنكاه مايخواهاد از طرياق

بلومبر

(اعازازي:4936،

نيز ما شاهد اين امر باوديم كاه

زنان با به دست آوردن كنترل قدر

مادي ميتوانند خاود را

كتب ،در كمترين زمان با ارائه محتوا به سيستمي متحدالشاکل

در عرصههاي ديگر زندگي از فرودستي باه فرادساتي حركات

در سراسر كشور دست يابد ،تأكيد بسياري برروي آن دارد .در

دهند.

واقع ،از آنجا كه نظام آموزش و پرورش كشور ايران در ماورد

يافتههاي پژوهش نشان ميدهد كاه تصااوير مرباوط باه

محتواي برنامههاي درسي موضوع مدار و كتاب محاور اسات،

جنس مذكر به وضوح خيلي بيشتر از جنس مؤناث اسات؛ در

كتابهاي درسي در اين نظام آموزشاي نقاش برجساتهاي باه

واقع ،حدود  16درصد از دادههاي پژوهش متعلاق باه جانس

عهده دارند (ميرآشتياني.)76 :4935 ،

مذكر و حدود  16درصد از آنها متعلق به جنس مؤنث است.

در همااه جوامااع ،يکااي از ابزارهاااي ماادارس بااراي
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در صورتي كه امروزه با ماوج عظيماي از زناان شااغل و

نقشهاي خانوادگي مال فرزندي ،پدر باودن و ماادر باودن و

تحصيل كرده در جامعه مواجه هستيم كه با آنوه در كتابهاي

نسبتاک متعاادل اسات؛ باا وجاود ايان،

درسي ما وجود دارد ،متفاو

است  .كتابهاي درساي زن را

به صورتي نامرئي و بسايار كمرناگ در نقاشهااي حاشايهاي

و پدر بزر

مادر بزر

نقش مادر ،همان طور كه گفته شد ،پررنگتر از بقيه به چشام
ميخورد.

نشان ميدهد؛ در حاالي كاه در طاول تااريخ ماذهبي – ملاي

تعداد و تنوع مشاغل در تصاوير بسيار زيااد اسات؛ ولاي

كشور ايران ،زنان نقشهاي بسايار برجساتهاي داشاتهاناد كاه

مشاغل زنانه نسبت به مشاغل مردانه بسيار كمتر ديده ميشاود

نويسندگان كتب درسي ميتوانند اين موارد را باه كتاابهااي

و انتساب زن به نقشهاي خاص و كليشاهاي ،چاون :ماادر و

قاالبي و كليشاهاي

معلم و پرستار محدود شده است .نقشهاي خاناهداري كاامالک

نقش زن كه در كتابهاي درسي موجود است كمرنگ شود و

بر عهده زنان است؛ در حالي كه مردان در مشاغلي كاه بيارون

در نتيجه ،فاصله و شکافي كه در فکار و عمال داناشآماوزان

از خانه قرار دارند ،به تصوير كشيده شدهاند .اگر چه باه نظار

وجود دارد نيز به اين طريق كاهش ياباد .دختاران محصال در

ميرسد در سالهاي اخير حركتي به سامت براباري جنسايتي

درسي دانشآموزان اضافه كنند تا تصورا

رشته هاي پزشکي ،مهندسي و  ...ميتوانند تحصيل كنند؛ ولي

صور

گرفته است؛ اما هنوز اين نابرابري به چشم ميخورد.

وقتااي تصااوير همجاانس خااود را در كتاااب درسااي مشاااهده

به طور كلي ،بر اساس يافتههاي اين پاژوهش مايتاوانيم

ميكنند ،تصويري كمرنگ و حاشيه اي است و اين موضوع در

نتيجه بگيريم كه كاستن از نقش زنان تا مرز خانهداري و مادر

نفس و ميل باه پيشارفت آنهاا دخيال اسات .در مساير

بودن ،در گذشته خيلي بيشاتر باه چشام مايخاورد؛ ولاي باا

پيشرفت يک كشور ،زنان نيمي از جمعيت را تشکيل ميدهند؛

تغييراتي كه در كتب درسي صور

گرفته است تعادل بيشتري

به همين علت ،به حاشيه راندن آنها باه مااباه ايان اسات كاه

بين دو جنس برقرار شده است؛ اما همونان مردان در مشااغل

كشور را از مسير توسعه دور نگه داريم.

سختتر و بيرون از خانه حضاور دارناد و در سانين جاواني

عز

دادهها بيانگر آن است كه زنان بيشتر در سنين كودكي باه
تصوير كشيده شدهاند و آنهايي هم كه در سانين بااالتر نشاان

ديده ميشاوند و زناان در مشااغل خادماتي سااده و مشااغل
خانگي مجسم شدهاند.

داده شدهاند ،غير از نقش مادري ،نقشهايي چاون :پرساتاري،

همانطور كه ديده ميشود ،نتايجي كه به دست آمده ،باا

معلمي و خياطي و قاليبافي فقب باه زناان اختصااص داشاته

ساير پژوهش هاي مشابهي كه در پيشينه پاژوهش از آنهاا ناام

است .در مقابل مشااغل بسايار زياادي (خادماتي ،تخصصاي،

بردهشده ،همسوست

نظامي ،حرفهاي و توليدي) به مردان اختصاص داشته است كه

هاشمي ،شهرآراي ،فروتن و قاسمي)؛ اما تفاوتي كه پژوهش حاضار

فقدان تعادل در محتواي تصاوير كتاابهااي درساي را نشاان

با ساير پژوهشهايي كه از آنها نام بارده شاد دارد ،مقايساهاي

ميدهد.

است كه با كتب درسي يک كشور ديگر شاده اسات .تصااوير

(افشااني ،شايخاوندي ،سايف اللهاي ،ابراهيماي،

در معرفي نقشهاي پدر و مادري ،دادهها بيانگر آن است

مورد بررسي اين پژوهش با جهتگيري فرهنگي نظام سياساي

كه مادر بسيار پررنگتر از پدر به تصوير كشايده شاده اسات.

كشور ايران و سوريه هماهنگ است و تمامي تصاوير با حفاظ

«هر اندازه كه در جامعه ايران بر اهميت مادران تأكيد ميشود،

موازين و اصول كلي كشورهاست؛ ولي باا مشااهده در ساطح

به اهميت نقش پدر در خانواده بيتوجهي نشان داده ميشاود.

اجتماع و شکافي كه بين فرهنگ رسامي و غيررسامي وجاود

نبودو پدر در اين خانوادهها در تربيات و الگاوگيري فرزنادان،

دارد ،به نظر ميرسد بين سطح توليد پيام و مصر ،پيام فاصله

اعاام از دختاار و پساار ،تااأثير دارد (اعاازازي)94 :4936،؛ ولااي در

وجود دارد كه اين فاصله بايد كمرنگتر شود.
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در تدوين كتب درسي توجه قابال مالحظاهاي باه مقولاه
جنسيت نشادهاسات و ايان امار باياد در اولويات پژوهشاي
مدارس و نظام آموزشي ما قرار گيرد و باازنگري در محتاوا و

.430-471
جنکينااز ،ريوااارد .)4935( .پاايياار بورديااو ،ترجمااه :لاايال
جوافشاني و حسن چاووشيان ،تهران :نشر ني.

گيرد تا نسالهااي آيناده باه

ديليني ،تيم .)4937( .نظرياه هااي كالسايک جامعاهشناساي،

خوبي با نقشهايي كه در آينده باياد بار عهاده بگيرناد ،آشانا

ترجمه :بهرنگ صاديقي و وحياد طلاوعي ،تهاران:

شوند و به اين ترتيب ،مساير پيشارفت كشاور هماوار شاود.

نشر ني.

تصاوير كتب درسي بايد صور

كتاب بهترين رسانه براي انتقال ارزشهاي اجتماعي و اخالقي

رايف ،دانيل؛ ليسي ،اساتفن؛ فيکاو ،فريادريک جاي.)4934( .

براي هر فردي است و با ايجاد تعاادل باين دو نقاش ماذكور

تحليل پيامهاي رساانهاي كااربرد تحليال محتاواي

زنان از محيبهااي انادروني باه محايبهااي بيروناي كشايده

كمّااي در پااژوهش ،ترجمااه :مهاادخت بروجااردي

ميشوند و از نيرويي كه آنها دارند ميتوان در راه ترقي كشور

سروش و مركز تحقيقاا ،

استفاده كرد و هماين موضاوع ضاررو

بررساي و باازنگري

كتب درسي را نشان ميدهد.

علوي ،تهران :انتشارا
مطالعااا

و ساانجش برنامااهاي صاادا و ساايماي

جمهوري اسالمي ايران.

در نهايت ،الزم است توجه شود كه پژوهش به انجام رسيده با

ريتاازر ،جااورج .)4935( .نظريااه جامعااه شناسااي در دوران

برخي از محدوديتها مواجه بوده است كه يکي از مهامتارين

معاصر ،ترجمه :محسان ثالثاي ،تهاران :انتشاارا

آنها ،عدم دسترسي پژوهشگر به محيبهاي آموزشي در كشور

علمي.
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