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 به استقرایی و رویکردي با 1382 و 1362 ،1357 سال تحصیلی سه در فارسی
مقوالت مرتبط با سئواالت  .گرفت قرار مطالعه مورد ،کیفی محتواي تحلیل روش

. شد استخراج ،و گزینشی محوري باز، گذاري کد تکنیک سه با ،این تحقیق
 از نشانها   یافته.شدند شمارش کمی، تکنیک کارگیريه ب با کدهاي مربوطه نیز

. دندار دوره سه هر در احساسات ابراز تفریحات و ،ها نقش فضا، شدنِ جنسیتی
و  دوره نخست دو در هاي جنسیتی توسط والدین نقش پذیري همچنین جامعه

 نشان ها بررسی. شود می دیده آخر دوره در تنها کودك استقالل شدن جنسیتی
شده منعکس شده است که  جنسیتی هویتی بررسی، مورد دوره سه در دهد می
 در برخی ،گربه عبارت دی .کمرنگ تر شده است این موضوع آخر دوره در البته

  . به میزان اندکی کمتر شده است جنس دو بین تفاوت ،موارد
فرهنگ جنسیتی، نظام آموزشی، کتاب فارسی، هویتِ : هاي کلیدي واژه

  جنسیتی شده، جنسیتی شدن
  
  مقدمه

در  یکی از مسائل مهم ، مردانه-جنسیتی شدن امور و تبدیل هر امري به دوگانه زنانه
 نقش تعیین ،فرهنگ و هنجارهاي اجتماعی. دآی میبه شمار یسم جامعه شناسیِ فمینحوزه 
تولید کننده یا بازتولید کننده توانند  می به طوري که ؛اي در جنسیتی شدن امور دارند کننده

 جنسیت به .و یا حتی اصالح کننده آن باشند روزمره امور در مردانه - زنانه يها دوگانه
هاي عینی و ذهنی   تحت تأثیر مؤلفه، فرهنگیاجتماعی و متغیرياي  هعنوان برساخت

اي  هاي شخصیتی و روانی ناظر بر ویژگی«، "جنسیت"که   چرا؛گیرد آموزش قرار می
و » زنانگی«کند و با زن یا مرد بودن و به اصطالح  است که جامعه آن را تعیین می

 و ارهاهنج تدریج به افراد ،رو از این ).12: 1385گرت، (» همراه است» مردانگی«
هاي   چه آموزش، بنابراین.سازند می درونی را خود جنس با متناسب اجتماعی توقعات

هاي  شود و چه آموزش ها به افراد داده می آشکار و رسمی که در مدارس و آموزشگاه
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واسطه محتواي کتب درسی و ه  ب-پنهانی که از طریق رسانه، زبان، خانواده و یا مدرسه
 اغلب . هویت افراد موثرندگیري شود همگی در شکل ن القا می به کودکا-ها  یا معلم

و محیط مدرسه یکی از  آموزش رسمی «صاحب نظران جامعه شناسی بر این باورند که 
تواند  کارگزاران اصلی اجتماعی شدن است که در رقابت با دیگر عوامل جامعه پذیري می

؛ 2001 و دیگران، 1برینت(»  دهدنگرش، اعتقاد و رفتار مخاطبان خود را تحت تاثیر قرار
 ران،همکا؛ افشانی و 1977 4،هارسی ؛ کاربیل و1972 و دیگران، 3منز؛ وایت1977 2کالینز،
1388 .(  

 توجه جامعه شناسان را به خود ،ي جنسیتیها از جمله مسائلی که در زمینه پژوهش
 اختالف« که د اشاره به این امر دار، مفهوماین. است» فرهنگ جنسیتی«جلب کرده است 

ي ها  نیست، بلکه نظامها ي اجتماعی آنها ردان، اساس تفاوتم و زنان میان بیولوژیک
را به مثابه دو برساخته » مرد«و » زن« جوامع انسانی هستند که آموزشی و فرهنگیِ

» کنند می نظام مردساالر را تولید و بازتولید ها و از طریق آندهند  میپرورش اجتماعی 
باید گفت این مفهوم اشاره به » فرهنگ جنسیتی« در تعریف ،بنابراین). 8913فکوهی، (

کند و این فرهنگ  مییندي آموزشی دارد که نوع خاصی از فرهنگ را تولید و بازتولید افر
براي زنان و مردان تعریف را رفتار، انتظارات و نیازهاي متفاوتی  خود، شیوه نیز به نوبه

 مردانه  -زنانه ، تلقی افراد جامعه از هر امري را با دو گانهنگفرهاین  ،کند و در نتیجه می
  . زند میگره 

رسمی  يها آموزش در پذیري جامعه اساسی يها مؤلفه از یکی ،جنسیتی فرهنگ
 کودکان استفاده مورد آموزشی منبع ترین مهم که ي درسیها از همین رو کتاب و است 

با تحقیق بر ) 2008 (6 و کولینز5 لی، زمینهدر همین. یابند می اهمیت به سزایی ،هستند

                                                
1. Brint 
2. Collins 
3. Weitzman 
4. Karbel and Halsey 
5. lee 
6. Collins 
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دهند از مجموع دفعاتی که  هاي درسی زبان انگلیسی در هنگ کنگ نشان می روي کتاب
 موارد، ابتدا کلمه  درصد94اند در  کلمات مذکر و مونث در کنار همدیگر قرار گرفته

 به نقل از همچنین). 1390به نقل از فروتن، (مذکر و سپس کلمه مؤنث ذکر شده است 
، 1981 یونسکو در سال از سويهاي انجام شده  نتیجه پژوهش) 1387(صادقی جعفري 

هاي کودکان همه کشورهاي مورد   در کتاب،هاي تبعیض آمیز جنسیتی نشان داد که کلیشه
  .ها به ضرر زنان است مطالعه وجود دارد و البته عمده آن

ها به لحاظ  که محتواي کتابدهد  نیز در تحقیق خود نشان می) 1381(مجتهدي 
ها و باورهاي جنسیتی   نتوانسته نگرش،کلمات، جمالت، عبارات و متون به کار برده شده

 به این صورت که ؛گوناگونِ مثبت را تقریباً به طور مساوي بین دانش آموزان توزیع کند
 "نبودنحسِ "، "حسِ بودن" به جاي ایجادِ ،هاي درسی ابتدایی جایگاه دختران در کتاب

به این نتیجه دست یافته که در ) 1385( شیخاوندي ،در تحقیق دیگري. کند را ایجاد می
 تعادلی در تکوین هویت ، تا حدي آگاهانه،کتاب تعلیمات اجتماعی سال اول راهنمایی

هاي دوم  اما بالفاصله، همان نویسندگان در کتاب. جنسیتی دختر و پسر برقرار شده است
ه اصل خویش بازگشته و شاید ناخواسته، به کمرنگ کردن هویت و سوم راهنمایی ب

اند که  بر این عقیده) 1386(حجازي و براتیان . اند جنسیتیِ ناپرورده دختران اقدام کرده
این تحقیق در .  غلبه کامل دارند،هاي درسی هاي مردانه در کتاب اسامی، کلمات و ویژگی

ها بیشتر از مردان است و در پایه  کلیه پایهدهد وظایف خانگی زنان در  ادامه نشان می
 معرف حضور ،تقسیم وظایف خانگی.  موارد به زنان اختصاص دارد درصد100 ،پنجم

 حضور مردان در ،گیرند که به طور کلی و نهایتاً نتیجه می هاي جنسیتی است کلیشه
ر رابطه با د.  بیشتر از حضور زنان است،مدرسه، محل کار، جامعه، صحرا و فضاهاي آزاد

هاي   بیشتر در نقش،گیرند که زنان نتیجه می) 1388(ها نیز افشانی و همکاران  نقش
اند و  هاي بزرگ سالی به تصویر کشیده شده کودکی و نوجوانی و مردان عمدتاً در نقش

همچنین تعداد . اند  شخصیت مادر را بیش از پدر منعکس کرده،هاي درسی محتواي کتاب
با این همه، . فی شده در محتواي کتب درسی نیز افزایش یافته استو تنوع مشاغل معر
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افزایش  ، اما در مورد مردان، کاهش، نسبتِ مشاغل زنان به کل مشاغل،هاي اخیر در سال
» پدیده تقدم مرد«گیرد که همبستگی معنا داري بین  نتیجه می) 1390(فروتن . داشته است

ز نهایتاً به افزایش شکاف جنسیتی منجر و دوره تحصیلی وجود دارد که این امر نی
  .شود می

 در دل مفهوم فرهنگ جنسیتی، ،شود میچنان که در تحقیقات پیشین مشاهده 
زنان، مردان و حتی اخالق و انسانیت  ي جنسیتی وجود دارد که تهدید کنندهها نابرابري

اهد شکل خو ،همین فرهنگ بی توجه به برابري چرا که هویت افراد در متن ؛است
افرادي که در دو سوي پیوستار نابرابري جنسیتی قرار اي  هدر چنین جامع. گرفت

دانند و از عزت نفس برخوارد نیستند  میگیرند کسانی هستند که یا خود را بی ارزش  می
 دست به اقدامات خشونت ،ي خودها ند که براي نیل به خواسته هستو یا چنان خودمحور

یی ها  شاهد مواردي از شدیدترین خشونت،ه در سطح جامعه ک؛ همان گونهزنند میآمیز 
ي ها  قتل،به عنوان مثال. هستیم که بر اثر باورهاي نادرست جنسیتی به وجود آمده است

ي  کوچک و بزرگ خانگی که زنان قربانیان آنها هستند، ها ناموسی و سایر خشونت
ا توجه به نتایج  فرهنگی که ب؛همگی ریشه در همین فرهنگ جنسیتی جامعه دارد

از این .  عمدتاً به یکی از اشکال آن، یعنی مردساالري، قابل رؤیت است،تحقیقات مزبور
پرسش آموزشی به عنوان نهادي فرهنگ ساز، ما را با این  رسمی ي ها  نقش موثر نظام،رو

ي درسی نمود ها اساساً فرهنگ جنسیتی به چه شکل در قالب کتابکند که  مواجه می
   تحول یافته است؟،ت؟ و چگونه در طی زمانیافته اس
ي ها رفع نابرابرراستاي در اي  هرات عمدی تغی،جهان سطح در اخیر يها سال در

 چرا که ؛ي مؤثرتري در این زمینه برداردها ایران نیز باید گام. جنسیتی رخ داده است
ي  باعث تک قطبی شدن جامعه و محرومیت زنان از فضا،ي جنسیتیها مقوله بندي

زنانی  ي بالقوهها  و تواناییها  و استعدادها پیشرفت و نهایتاً محرومیت کشور از خالقیت
، و همین امر نیز بر کیفیت زندگی آحاد اند هي برابر دست نیافتها  که به فرصتشود می

از آن جا که . تاثیر منفی خواهد گذاردبه ویژه توسعه فرهنگی کشور  جامعه و توسعه
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 روشن است و ، آموزشی هر کشور به جهت تولید و بازتولید فرهنگنظام نقشِ برجسته
ترین عناصر  ي درسی نیز به عنوان یکی از مهمها نیازي به توضیح ندارد، جایگاه کتاب

است؛ بویژه کتاب فارسی که در آموزش اي  ه داراي اهمیت ویژ،برساخت اجتماعی
 . نقش اساسی دارد،مستقیم کودکان

 درباره علمی انباشت که به چنین تحقیقاتی از آن رو است اهمیت و ضرورت انجام
ي ها برخی تحقیقات پیشین که به مفاهیم جنسیتی شدن درکتاب. انجامد می موضوع این

. اند ه، به روند تحوالت آن در طی تغییرات کتب درسی التفاتی نداشتاند هدرسی پرداخت
 با همچنین. دارد سزایی به همیتا مطالعاتی، خأل این رفع براي حاضر تحقیق ،بنابراین
 کتب تدوین اندرکار دست نهادهاي و ها سازمان تغییرات، این قوت و ضعف نقاط کشف

 غیر يها کتاب حتی و درسی يها کتاب مجدد بازنگري و تدوین جهت در توانند می
 به دستیابی شاهد بتوانیم تا دهند صورت اقداماتی نوجوانان، و کودکان درسی

 دو هر استعدادهاي بالندگی و رشد متعاقبا، و پسران و دختران بین ابربر يها فرصت
 دنبال به رو پیش پژوهش در ،اساس این بر. باشیم مطلوب شکل به جامعه و گروه

 اول سال فارسی يها کتاب در جنسیتی فرهنگ تحوالت روند از دقیق میفه به دستیابی
 محور سه به ،منظور بدین. ایم آمده بر 1382 و 1362 ،1357 دوره سه در ابتدایی، مقطع
  :است شده پرداختهبه شرح زیر  اصلی

 يها  دوره دبستان اول فارسی کتاب سه هر جنسیتی فرهنگ کلیِ مقوالت شناخت -
  .1382 و 1362 ،1357

 1382 و 1362 ،1357 هاي  دورهکتاب سه از آمده دسته ب مقوالت بین مقایسه -
  .کلی نگاه یک قالب در

 و 1362 ،1357 ورهد سه طی »مردانگی «و »زنانگی «مفاهیم راتتغیی ارزیابی -
1382. 
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 فرهنگ جنسیتی  تعریف مفهومی
 از دو ، که براي بیان مفهوم آناستترین متغیر مقاله حاضر   مهم،»فرهنگ جنسیتی«
  : بهره گرفته شده است ،»جنسیت«و » فرهنگ«مفهوم 

ها و  ها، رفتارها، عادت ابلیتاي از ق مجموعهفرهنگ  «،در تعریف تیلور: فرهنگ
 غیره است کهها، باورها و  ها، ارزش محصوالت انسانی، اعم از اشیاء مادي، فنون، سنت

 وقتی ).72: 1383به نقل از فکوهی، (» دآور می دست به جامعه از عضوي همچون انسان
هاي جوامع  مقصودشان آن دسته از جنبه«گویند  جامعه شناسان از فرهنگ سخن می

. رسند هایی که به صورت ژنتیکی به ارث می شوند، نه آن شري است که آموخته میب
یی که ها ها و ارزش  عقاید، اندیشه-هاي نا محسوس فرهنگ یک جامعه هم شامل جنبه

 -شود هاي ملموس و محسوس می جنبه] شامل[ و هم -سازند محتواي فرهنگ را می
هنجارها قواعدي براي .  یاد شده استاشیاء، نمادها یا فناوري که بازنمود محتواي

ها و  ارزش. بخشند کنند یا تجسم می هاي یک فرهنگ را منعکس می رفتارند که ارزش
هنجارها در کنار یکدیگر به چگونگی رفتار اعضاي یک فرهنگ در محیط اجتماعی شان 

  ).35: 1388گیدنز، (» دهند شکل می
هاي اجتماعی است  دیشههاي اجتماعی و ان رفتارها، نقش«شامل  :جنسیت

 در ارتباط. گذارد می مرد و زن جنس دوبه عهده آن را اي  حاکم بر هر جامعه فرهنگ که
 که ،شود در مورد هر دو جنس در جامعه مشاهده می افکار قالبی هاي جنسیتی با نقش

 ).15: 1385نرسیسیانس، (» کند  میتعیین و ریخته طرح جنس دو هر از را انتظاراتدامنه 
هاي  کند، جنسیت به تفاوت زیکی بدن اشاره میهاي فی در حالی که جنس به تفاوت«

تمایز میان جنس و . شود شناختی، اجتماعی و فرهنگی بین زنان و مردان مربوط می روان
هاي میان مردان و زنان داراي منشاء  جنسیت تمایزي اساسی است زیرا بسیاري از تفاوت

  ).97: 1387گیدنز، (» دشناختی نیستن زیست
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اصوالً ما انسان خنثی نداریم «. توانیم دیگران را درك کنیم میتنها از طریق جنسیت 
فهمند و این تنها  مردم با این نگرش ما را می. و چیزي به نام کاغذ سفید وجود ندارد

 :Butler, 1990(»  ما تنها به صورت فرهنگی قابل فهم هستیم،در واقع. شیوه درك ماست

آن (دهند  ي نیست که افراد آن را انجام میجنسیت تنها چیز«همچنین نزد باتلر ). 16-17
بلکه شیوه تفکر و اندیشیدن در باره ) گونه که نظریه کنش متقابل نمادین معتقد بود

کنیم، جنسیت چیزي است که در  دنیایی است که ما در آن افراد را به زن و مرد تقسیم می
است که باورهایی گیرد اما این شکل گیري ناشی از اندیشه افراد دیگري  ما شکل می

اي طبیعی نیست   پدیده، جنسیت،بنابراین). 81-83: 1389هولمز، (» درباره جنسیت دارند
در این تعامالت مردان و زنان خود تابع . شود بلکه در جریان تعامل ساخته می«

ها را از قبل مشخص ساخته است اما درست  هایی هستند که چگونگی رفتار آن کلیشه
به طوري که در بعضی موارد . نمایش اُپرا از اندکی آزادي برخوردارندمثل بازیگران یک 

  ). 85: همان(» توانند تا حدي متفاوت عمل کنند می
 با توجه به تعاریف ارائه شده از فرهنگ و جنسیت، رابطه این :فرهنگ جنسیتی

نی ساختار اجتماعی و فرهنگی همه جوامع انسا«: توان به این صورت بیان کرد دو را می
شود، اما  یا طبیعی نمایانده می هاي جنسیتی است که غالباً علمی به شدت متاثر از تفاوت

هاي  در واقع برساخته اجتماع اند و به ویژه متأثر از تصوارت قالبی و ایدئولوژي
یندهاي ااشاره به فر» فرهنگ جنسیتی «،بنابراین). 274: 1381جنکینز، (» جنسیتی هستند

زنند و در عین حال خود نیز   تولید و بازتولید فرهنگی دست میآموزشی دارد که به
به موجب چنین فرهنگی، شیوه رفتار، . ندا هاي جنسیتی جامعه متأثر از مقوله بندي

 تلقی ،شود که در نهایت انتظارات و نیازهاي متفاوتی براي زنان و مردان تعریف می
منظورِ نظر این تحقیق . زند انه گره می مرد-افراد جامعه از هر امري را با دو گانه زنانه

  .نیز همین تعریف است
ها این تجربه را  شود آن ها کسب می اي است که توسط بچه جنسیت تجربه«

کنند، یادگیري رفتارهاي جنسیتی و تفاوت بین آنها با  آموزند و به تدریج درونی می می
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آموزش ). 75: 1389مز،  هول: به نقل از،1993تورن، (» گیرد اجبار و زور صورت نمی
گردد و هر قدر این زبان  عمدتاً از طریق زبان جنسیتی به دانش آموزان ارائه می«جنسیتی 

به نابرابري جنسیتی متمایل تر باشد تأثیر مخرب آن بر شخصیت دانش آموزان و زندگی 
  ).231: 1389محمدي اصل، (» اجتماعی آتی شان شدیدتر است

 یکی از شیوه .ما درباره خود ما و جهان پیرامون استهاي   مجموعه دانسته،هویت
بنابراین هویت ما با «. هاي کسب  چنین دانسته هایی برنامه هاي درسی مدرسه است

شود به  هاي درسی مدارس اعمال می هاي کنترل و گزینشی که در برنامه توجه به رویه
اپل، (» کنند  آرزو میهویت زن آن هویتی نیست که زنان. گیرد شدت مورد حمله قرار می

  ).84: 1387 قادري، :؛ به نقل از99: 1975
  

  کلیات روش پژوهش
 به هدف این تحقیق که فهم دقیق روند تحوالت است، از روش تحلیل دستیابیبه منظور 

 کیفی با رویکرد استقرایی بهره گرفتیم با توجه به این که در این پژوهش با نقد 1محتواي
بر (ت، براي بررسی متن، هیچ شاخص خاصی از بیرون متن متن سروکار خواهیم داش

 رویکردي که در تکنیک تحلیل محتواي ،بنابراین. شود در نظر گرفته نمی) اساس نظریه
 ایجاد منظور تنها به ،تر به بیان دقیق. کنیم، رویکرد استقرایی است کیفی اتخاذ می
 بدون ،شده است و پس از آن به مطالعه ادبیات نظريِ مربوطه پرداخته ،حساسیت نظري

 با استفاده از کد ،در گام بعدي.  به متن مراجعه شده است،استفاده از نظریه خاصی

                                                
- بـه  «تحلیـل محتـوا عبـارت اسـت از     «: توان تعریف جامعی از تحلیل محتوا، اعم از کمی و کیفی ارائه کرد         می

  هـاي   ها یـا ویژگـی   هایی از محتوا در ارتباط با موقعیت      کارگیري روشی قابل تکرار و معتبر براي برگرفتن استنباط        
تحلیل کیفی محتوا، رویکردي براي تحلیـل  «به عبارت دیگر، ). Krippendorf, et al,. 1969: 103(» منبع آن

» تجربی و روشمند و کنتـرل شـده محتواهـا بـا اسـتفاده از قواعـد تحلیـل محتـوا و مراحـل الگوهـاي آن اسـت                      
)Mayring, 2000 .( پایه واحد اطالعاتی، در واقع، حضور یا عدم حضور یک خصیصه اسـت «در روش کیفی «
 ).104: 1389؛ نقل از اسدي، 99: 1376فاضلی ،(
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گام . گذاري باز، مضامین یا همان کدهاي مرتبط با سئواالت تحقیق، حاصل شده است
در انتها با کد گذاري گزینشیِ . بعدي نیز شامل کد گذاري محوري و تولید مفاهیم است

گذاري  براي نامکه  ذکر است شایان. د نظر اشترواس، به ساخت مقوالت دست یافتیممور
 به معرفی آنها ، بهره گرفته شده است که در بخش تعریف مفاهیم  از مفاهیمی،مقوالت

 .خواهیم پرداخت

ها بر محتواي متون و  جا که پایه تحلیل با توجه به موضوع تحقیق حاضر و از آن
.  تحلیل محتواست،ار گرفته است، بهترین روش در این نوع مطالعاتها قر تصاویر کتاب

جمع آوري ودسته بندي کردن ارقام، لزوماً به معناي دستیابی به «باید توجه داشت که 
رسولی (» باشد  نتیجه تحلیل نیست و تحقیقات کیفی در تکمیل این روش شرط کافی می

 به محتواي آشکار و پنهان این متون ،قیقاز آن رو که این تح). 22: 1390و امیر آتشانی،
 از تحلیل ،در کنار این روش. پردازد، از روش تحلیل محتواي کیفی استفاده شده است می

شایان ذکر است که تحلیل . ها بهره گرفته ایم  تحلیل نهایی دادهجهتنیز   محتواي کمی
  .ها به صورت دستی انجام گرفته است داده

  
  : هاي انجام تحقیق گام

، است در این پژوهش با توجه به روش اتخاذ شده که از نوع کیفی :گیري نمونه -1
 در این نوع . انتخاب شده است،گیري نظري گیريِ مبتنی بر هدف یا نمونه نمونه
ها در آن،  گیرد و معیار انتخاب نمونه نمونه تدریجی و در فرایند شکل می«گیري  نمونه

گیري  محقق در این نوع نمونه). 1381ذکایی، (» تهاي تحلیلی و یا نظري محقق اس نیاز
گیرد که  کند و تصمیم می هایش را گردآوري، کدگذاري و تحلیل می هبه طور همزمان داد«

فیلیک، (» .هایی را در مرحله بعدي گردآوري نماید و آنها را در کجا پیدا کند چه داده
1387 :87.(  
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ستفاده در نظام آموزش درسی مورد ابا توجه به موضوع موردنظر این مطالعه، کتب 
 1382و 1362، 1357 و سپس از میان این متون، سه سالِ تحصیلی کشور، انتخاب رسمی 

هاي دو دوره  کتاب: هاي مزبور به این شرح است برگزیده شده است، معیار انتخاب سال
انده  اجتماعی، در این بررسی گنج-قبل و بعد از انقالب به سبب بروز تغییرات سیاسی

هاي قبل از انقالب تقریباً تغیرات بسیار  همچنین با توجه به این که کتاب. شده است
در .  مورد ارزیابی قرار گرفت، به عنوان نمونه1357اندکی داشته است، صرفاً کتاب سال 

 ،  نیز تغییراتی در متون درسی اعمال شده است که همین امر80 و 60هاي  ابتداي دهه
جا که سالِ اول دبستان در قاعده  از آن. هاي این دو دهه بوده است مالك انتخاب کتاب

از میان کتب . هاي این سال مورد بررسی قرار گرفت گیرد، کتاب هرمِ تحصیالت قرار می
این سال نیز صرفاً کتاب فارسی به دلیل تکثر موضوعات اجتماعی در آن، مطالعه شده 

  .است
وس مطرح شده در سه کتاب مذکور است  هریک از در، واحد متن،در این تحقیق

، شامل تمام عبارات و 1357 نخستین درس کتاب فارسی اول دبستان سال ،به طور مثال(
ها و تصاویري است که از   تعداد کدهاي داده شده به عبارت نیزواحد شمارش). تصاویر

حلیل در نظر نیز به عنوان واحد ت» مضمون«نهایتاً . اند مرحله کدگذاري باز استخراج شده
که در رابطه با موضوع است، بتوان را گرفته شد تا هر کلمه، جمله، سطر و یا تصویري 

  .کد گذاري نمود
هر جمله یا تصویري که مربوط به ): توسط کد گذاري باز( کد گذاري اولیه -2

 .سئواالت این تحقیق بود تبدیل به یک کد شده است

  .شوید قاشق و بشقاب را میمادر )             داده خام: ( مثال
  .ظرف شستن مادر)             کد              (

کدهایی که درمرحله قبل استخراج ): توسط کد گذاري محوري( ساخت مفاهیم -3
بندي شده  دسته ،مفاهیمدهند که ذیل عنوان  شده بود با یکدیگر تشکیل یک طبقه می

  .است
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مقوله سازي اهمیت فروان دارد، «): توسط کد گذاري گزینشی( ساخت مقوالت -4
: 1375باردن، (» سازد تا هر مفهوم و نماینده آن را مشخص کند و محقق را قادر می

 ذیل یک مقوله ،اي است که چند مفهوم در این جا نیز مقوالت ساخته شده به گونه). 252
  .شوند  یکی می،فراگیرتر
ایایی تحقیق، از روش پیشنهادي در این پژوهش براي ارزیابی پ:  ارزیابی پایایی-5

 50 تا 10بررسی مقوالت در بین « از استاستفاده شده است که عبارت ) 2000(میرینگ 
 60 مقوالت در بیش از ،از این رو). Mayring, 2000(» درصد از موارد مورد بررسی

  . مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته است،هاي خام درصد از داده
  .ها ست آمده از هر کتاب با مقوالت دیگر کتابده  مقایسه مقوالت ب-6

  
  تعریف مفاهیم

  :باشند که از آنها در عنوان بندي مقوالت بهره گرفته شد به شرح زیر می برخی مفاهیمی
. اند لئ قا2 و جنسیت1میان جنس   تمایز مهمی،شناسان معهجا: جنس و جنسیت

اللت دارد، حال آن که هاي بیولوژیک میان زن و مرد د بر تفاوت» جنس«اصطالح «
کند و  هاي شخصیتی و روانی است که جامعه آن را تعیین می ناظر بر ویژگی» جنسیت«

). 12: 1385گرت، (» همراه است» مردانگی«و » زنانگی«با مرد یا زن بودن و به اصطالح 
یک مقوله تعیین کننده و بسیار مهم در تحلیل «جنسیت  ،)2005 (3از نظر دروتی اسمیت

هاي جامعه را ساخت  جنسیت؛ خودها، نهادها، فرهنگ و سیاست. اعی استاجتم
از ماهیت  برداشت عمومی« جنسیت ،از این روي). 1388محمدپور و همکاران، (» دهد می

طبیعی جنس را به چالش کشیده و فضایی را ایجاد نمود که در آن مرد بودن و زن بودن 
هاي  کل گرفت که بسیاري از نابرابرياز نگاهی اجتماعی نگریسته شد و این باور ش

                                                
1. Sex 
2. Gender 
3. Dorothy Smith 
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هولمز، (» اجتماعی تحمیل شده است، بنابراین امکان تغییر چنین باورهایی وجود دارد
1387 :44-43.(  

کودکان از طریق تماس و ارتباط با کارگزاران «از نظر گیدنز : پذیري جنسیتی جامعه
توقعات اجتماعی متناسب گوناگون اجتماعی شدن اولیه و ثانویه، به تدریج هنجارها و 

به «آید که جنسیت  چنین بر می). 157 :1387گیدنز،(» سازند با جنس خود را درونی می
اي اجتماعی در جریان تفاسیر تعاملی و معانی برخاسته از معرفت عامیانه،  عنوان مقوله

این شرایط البته وجه ایدئولوژیک دارند؛ زیرا به حفظ و . شود تولید و بازتولید می
به عبارت دیگر هویت . رسانند استمرار ساخت جنسیتی حاکم بر جامعه یاري می

جنسیتی، هم از الگویی معنایی برخوردار است و هم این الگو به کمک ابزارهاي نظیر 
  ).198-199: 1389محمدي اصل، (» شود زبان در جریان تعامل با نظم امور، تولید می

رات غالب در یک جامعه در مورد انتظا«:  عبارت است از:هاي جنسیتی نقش
» توانند در آنها در گیر شوند توانند یا نمی ها و رفتارهایی که مردان و زنان می فعالیت

این مفهوم با مفهوم تقسیم ). 1385 بستان، :نقل ازبه ؛ 325: 1989 و همکاران، 1یر کامی(
است که اساساً  زیرا مفهوم نقش، ناظر به انتظارات جامعه ؛کار جنسیتی یکسان نیست

ها اشاره   به توزیع واقعی کارها و فعالیت، در حالی که مفهوم تقسیم کار؛جنبه ذهنی دارند
شود  ها را نیز شامل می به عالوه، مفهوم نقش، رفتارها و طبق برخی تعاریف، نگرش. دارد

ها بر  مطالعات میان فرهنگی در دوران معاصر نیز بر جهان شمولی پدیده توزیع نقش.
  ).1385 بستان، :نقل ازبه ؛ 673: 1370ساروخانی ،(اند  سب جنسیت مهر تایید زدهح

ام از کدها ها، هر کد پس از کد گذاري باز متن و تصاویر کتاب: تعاریف عملیاتی
 منطبق بر هر یک از مفاهیم زیر بود، به عنوان مصداق و تعریف عملیاتی آن مفهوم در که

   :نظر گرفته شد

                                                
1. Kammeyer 
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 به مفهوم تفکیک یک ،اي  این تحقیق، جنسیتی شدنِ هر مقولهدر: جنسیتی شدن -
 به طوري که از هر یک از آنها انتظار شیوه عمل ؛امر واحد به دو شق زنانه و مردانه است

 هرگاه فعالیت یا حالتی عمدتاً از سوي ، در تحقیق حاضر،بنابراین. خاصی وجود دارد
انعکاس یابد اي   به گونه، جنس مردجنس زن و فعالیت و حالت دیگري عمدتاً از سوي

که در تمام کتاب شاهد تداوم و حفظ آن باشیم، این امر را جنسیتی شدن آن فعالیت و 
  .گیریم حالت در نظر می

ها کتاب در جایگاه اجتماعی یا   هرگونه رفتاري که افراد و شخصیت:ها نقش -
ود دارد و باید مطابق آن دهند، نشانه انتظاري است که از افراد وج خانوادگی انجام می

  .عمل کنند
هایی که در  ها و وزش ها و سرگر می ها شامل انواع بازي  برخی فعالیت:تفریحات -
  .اند ها منعکس شده کتاب

 تمام حاالت و رفتارهایی که بیانگر احساسات مثبت فرد :احساسات عاطفی -
  .و یا حیوانات باشد ها، اشیا نسبت به انسان

هاي جنیستی  هایی که در راستاي نقش آموزش:  جنسیتیهاي جامعه پذیري نقش -
  .شود، معادل این مفهوم در نظر گرفته شده است به افراد داده می

هایی از سوي کودکان به نحوي که آن   انجام فعالیت: استقالل کودك از والدین-
  .ها به تنهایی و بدون کمک والدین صورت گیرد فعالیت
  
  هاي تحقیق یافته

مورد نظر اشترواس ) انتخابی(م سه مرحله کد گذاري باز، محوري و گزینشی پس از انجا
، 1357هاي فارسی اول دبستان در سه سال تحصیلی  بر روي کتاب) 1390(و کوربین 

  .کنیم ها را به تفکیک بیان می  آن،، تعدادي مقوله استخراج شد که در زیر1382 و 1362
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 جنسیتی شدن فضا و مکان -1

 ،هاي مورد استفاده هر جنس دهد فضاها و مکان ن تحقیق نشان میاولین مقوله ای
 براي هر دو جنس در نظر ،ها و اماکن از فضا  د و تنها بخش کمینمتفاوت از یکدیگر

 تنها عبارات اندکی به فضا و مکان ،هاي سه کتاب مذکور در متن درس(گرفته شده است 
 .دهند ها را نشان می  به وضوح این مکان، اما تصاویر،مورد استفاده افراد اشاره کرده است

 ،به عنوان نمونه). دست آمده استه  بیشتر از تحلیل تصاویر ب، مقوله مذبور،بنابراین
در اکثر تصاویر مربوط به خانه، یا تنها زنان و . توان از فضاي زنانه خانه یاد کرد می

در . جا حضور دارند ت در آناند و یا مردان غالباً براي استراح دختران در خانه گرد آمده
 افراد حاضر در فضاهایی همچون پارك، باغ ،1382 اکثر تصاویر سال ، درنمونه دیگر

فضاي مشترك نیز با وجود آن که . وحش، کنار دریا و دریا غالباً مردان و پسران هستند
کن ، اما هم تعداد مردان نسبت به زنان در این اماقرار داردمورد استفاده هر دو جنس 

 در ،به طور مثال. جا حضور دارند  مردان در آنصرفاً که ي و هم تصاویراستبیشتر 
خیابان،  (1382و سال ) بازار، خیابان و مدرسه (1362رابطه با فضاهاي مشترك سال 

  .شاهد این امر هستیم) مدرسه و مسجد
  

  1382 و 1362، 1357برحسب سه سال » جنسیتی شدن فضا و مکان« مقوله -1جدول 
  مفاهیم جزئی    فراوانی و توزیع درصد ستونی

1357  1362  1382  
  %26 20 %41 14 %65 22 حضور زن در خانه
  %9 7 %14 5 %14 5 حضور مرد در خانه

  %12 9 %0 0 %0 0 حضور زن در بازار

  %37 29 %45 16 %0 0 )خیابان و جز بازار( فضاي عمومیمردانه شدن
  %16 12 %0 0 %21 8 )اده مردانغالباً مورد استف(فضاي مشترك 
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 از مقوالتی است که در هر سه ،توجه به جدول فوق، جنسیتی شدن فضا و مکان با
اند و صرفاً  ، زنان عمدتاً در خانه نشان داده شده1357در سال . سال انعکاس یافته است

ر زمان شوند، اما در مقابل، مردان تنها د در موارد اندکی در بازار یا خیابان دیده می
، باز هم حضور زنان در خانه جهت بازي 1362سال . شوند  در خانه دیده می،استراحت

 بیشتر در فضاهایی مانند طبیعت و ، اما مردان، چشمگیر است،و گذران زندگی روزمره
، خانه و بازار به عنوان فضاهایی زنانه نمایش داده 1382سال. شوند تظاهرات دیده می

  .به طور چشمگیري حضور دارند مردان در فضاهاي عمومیاند و در مقابل،  شده
 با این . منعکس شده است، جنسیتی شدن فضا و مکان،در هر سه سال یاد شده

 ،1362 ولی در سال ،شود  فضاهاي مشترك بیشتري دیده می،1357تفاوت که در سال 
وده شده ، بازار به فضاي زنانه افز1382در سال . شود هیچ فضاي مشترکی مشاهده نمی

 ،به همین دلیل.  نشان داده شده است،است، خیابان و مدرسه نیز به عنوان فضایی مشترك
 پس از ،با این وجود.  است1362 کمتر از ،شدت جنسیتی شدن فضاها قبل از انقالب

از شدت این مقوله    کمی،1382 ، در سال1362افزایش جنسیتی شدن فضا در سال 
طی سه دوره مورد » جنسیتی شدن فضا و مکان«اید گفت به عبارتی ب. کاسته شده است

  . نزولی را طی کرده است،نظر، در ابتدا روندي صعودي و سپس
  
  زنانه شدن ابراز احساسات عاطفی  -2

داشتن  دوست عبارات مرتبط با. است بیشتر معطوف به زنان ،اي از مفاهیم دسته
 افرادي عنوان به ها  آن.است زنان به معطوف عموماً کردن به دیگران، محبت و دیگران
 به مردان اما .کنند می بیان مختلف موارد در را خود احساسات که اند شده داده نمایش
انجام اموري چون به استقبال . پردازند می احساسات ابراز به کمتري کیفیت با و ندرت

 توسط بیمار و ابراز احساسات به دیگران، طبیعت وحیوانات نیز صرفاً از رفتن، عیادت
به . شوند دیده میاموري زنان منعکس شده است و مردان به ندرت در حال انجام چنین 

بینیم که بر سر سفره  اي را می  تصویر خانواده،1362 کتاب 96 در صفحه ،عنوان مثال
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اي را روي پایش نشانده و به او لبخند   پسر بچه، مادر خانواده.اند هفت سین نشسته
 این در حالی است که در این . در حال گفتگو با دیگران است،وادهزند، اما پدر خان می

 دختر هم سن و سال پسر بچه مذکور، در کنار پدر ایستاده و صرفاً نظاره گر ،تصویر
سارا جوجه خود را دوست «:  همین کتاب چنین آمده است55و یا در صفحه  سفره است

   .»دارد
: استن دختر بچه خانواده آمده شعري از زبادر ، 1382 کتاب سال 4صفحه  در

  »بابا آمد به به به، مامان خندید قه قه قه... وقتی بابا را دیدم فوري او را بوسیدم«
  

 و 1362، 1357برحسب سه سال » زنانه شدن ابراز احساسات عاطفی« مقوله -2جدول 
1382  

  مفاهیم جزئی  *فراوانی و توزیع درصدي

1357  1362  1382  
  %72 20 %73 11 %81 9 نانابراز احساسات ز

  %29 8 %27 4 %19 2 ابراز احساسات مردان
  %38 10 %50 3 %57 4 برخورداي زنان از احساسات عاطفی

  %62 16 %50 3 %43 3 برخورداي مردان از احساسات عاطفی
ل، توزیع درصدي در این جدوها و هم درون هر سال،   براي مقایسه دقیق تر این مقوله هم در بین سال*

بدین معنا که مجموع درصد ابراز احساسات در هر . بر اساس موضوع در هر سال محاسبه شده است
 .است 100سال برابر 

  
در هر سه » زنانه شدن ابراز احساسات«شود   مشاهده می2همان طور که در جدول 

از  برابر ابر4 الی 2 به طوري که ابراز احساسات زنان حدود ،شود دوره مزبور مشاهده می
 ابراز ،1382وجود آن که در سال   با،عالوه بر این. احساسات مردان انعکاس یافته است
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  برابر مردان منعکس شده است ، دریافت محبت زنان، تقریبا2ًاحساسات زنان بیش از 
 .نصف مردان انعکاس یافته است

ري توان گفت در هر سه دوره، ابراز احساسات عموماً به عنوان ام به طور کلی می
 بیشتر شده 1382 با این تفاوت که تنوع ابراز احساسات در سال ؛زنانه تلقی شده است

، تفاوت چندانی در برخورداري زنان و 1362هاي قبل از انقالب و سال  در دوره. است
، به جاي بهبود این وضعیت، 1382 ولی در سال ،مردان از احساسات عاطفی وجود ندارد

و مانند تمام امور جنسیتی دیگر به است  جنسیتی پیدا کرده برخورداري عاطفی نیز رنگی
نفع مردان بوده و زنان با وجود ابراز احساسات عاطفی بیشتر، از دریافت محبتِ به 

  .مراتب کمتري برخوردارند
  
 ها جنسیتی شدن نقش -3

هاي متفاوتی براي زنان و مردان در نظر   نقش،اي از عبارات و تصاویر در دسته
ها   شاهد غلبه نقش مادري بر سایر نقش، به طوري که در مورد زنان؛استگرفته شده 

غلبه نقش پدري بر سایر نقش ها؛ به مراتب کمتر از  عموماً ، اما در مورد مردان.هستیم
 بیشتر از نقش ،که نقش مادري  عالوه بر این،1362در سال . قرینه آن براي زنان است

هاي شغلی و یا  یچ زنی در نقش نام کوچک ه،پدري است، در تمام کتاب
 اما در .شود اش ذکر نشده است و تنها نام دختران در کتاب مشاهده می خانوادگی

شان  هاي مستقلی از نقش پدري دارند، نام کوچک  نقش،مقابل، عالوه برآن که مردان
 64 در صفحه ،به عنوان مثال. هاي شغلی و نیز خانوادگیشان بیان شده است در نقش
مجید و کریم و اکبر با . اسم پدر اکرم و امین، مجید است«:  آمده1362ال کتاب س

در واقع به  .»اکبر هم نقاش است... کریم نجار است... مجید بنّاست. کنند هم کار می
  .هویت مستقل از نقش خانوادگی این افراد نیز اشاره شده است
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  1382 و 1362، 1357برحسب سه سال  » ها جنسیتی شدن نقش« مقوله -3جدول 
  مفاهیم جزئی  *فراوانی و توزیع درصدي

1357  1362  1382  
  %64 35 %86 18 %86 18 زن در نقش مادري

  %36 19 %14 3 %14 3 ها زن در سایر نقش

  %36 29 %44 16 %65 11 مرد در نقش پدري

  %64 50 %56 20 %35 6 ها مرد در سایر نقش
، توزیع درصدي در این در بین سال ها و هم درون هر سال  هم براي مقایسه دقیق تر این مقوله* 

رصد هر جنس در هر بدین معنا که مجموع د. جدول، بر اساس جنس در هر سال محاسبه شده است
  . است100سال برابر 

  
 14 موارد در نقش مادر و تنها  درصد86 زنان ،1357، در سال 3با توجه به جدول 

 35 موارد در نقش پدر و درصد 65 ،وند اما مردانش هاي دیگر دیده می  در نقشدرصد
 وضعیت زنان درست مانند قبل بوده 1362در سال . اند ها ظاهر شده  در سایر نقشدرصد

 56 پدر و در ، نقش موارددرصد 44 در اما  نقش پدري مردان کاهش یافته چرا کهو 
نقش مادري و موارد  درصد 64 در زنان 1382سال . ها را به عهده دارند  سایر نقشدرصد

 ، موارددرصد 36ما مردان دقیقاً برعکس در ؛ اها را به عهده دارند  سایر نقشدرصد 36
  .اند ها را به عهده گرفته سایر نقشموارد،  درصد 64نقش پدري و در 

، با افزایش 1382در سال : به این شرح استمورد نظر تفاوت این مقوله در سه سال 
کلی گیري  در قالب یک نتیجه. نان و مردان رو به رو هستیمهاي غیر خانوادگی ز نقش

 نمود ،هاي متفاوتی براي زنان و مردان  مورد نظر، نقشتوان گفت که در هر سه سال می
 هاي  تنها افزایش ناچیز نقش1382یافته است و با گذشت سه دهه، در سال 

به عبارت . اهد هسیتمزنان و همچنین بهبود اندكِ نابرابري جنسیتی را شخانوادگی غیر
 ایشان هاي اجتماعی ار پر رنگ تر از نقش بسی، همچنان نقش خانوادگی زنان،دیگر
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ن مانند ناهاي اجتماعی آ  برخی از نقش،1382انعکاس یافته است و تنها در سال 
 ، از این رو.هاي قبل افزوده شده است کشاورز، دامدار، قالی باف و معلّم، نسبت به سال

  . با نابرابري کمتري مواجه هستیم،هاي زنان در این سال نقشدر انعکاس 
  
 هاي جنسیتی توسط والدین جامعه پذیري نقش -4

دختران در فرایند تعامل خود با والدین، بیشتر با مادر در ارتباط هستند و در امور 
تعامالت . کنند و یا در حال یادگیري از مادر هستند مربوط به منزل به مادر کمک می

 ،به این ترتیب. هاست یادگیري از آنراستاي  نیز در اکثر موارد با پدرانشان و در پسران
 رفتار ،، دختران خودشان است بیشتر با والدین همجنس،عالوه بر آن که ارتباط فرزندان

  .کنند  رفتار پدرانشان را درونی می،مادر و پسران
ارا به مادرش س«:  چنین آمده است42صفحه در ، 1357 در سال ،براي نمونه

 نیز آمده 1362 سال 81 و 80 هاي صفحهدر . »کند سارا سبزي پاك می. کند کمک می
  . »کند کمک میبه پدرش  در آبیاري و سمپاشی اصغر«: است

  
، 1357برحسب سه سال » هاي جنسیتی توسط والدین جامعه پذیري نقش« مقوله -4جدول 

  1382 و 1362
  د ستونیفراوانی و توزیع درص

  مفاهیم جزئی
1357  1362  1382  

  %0 0 %41 7 %66 8 جامعه پذیري دختر از مادر

  %0 0 %59 10 %34 4 جامعه پذیري پسر از پدر
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ها منعکس شده   در کتاب1362 و 1357، این مقوله تنها در دو سال 4مطابق جدول 
ان داده  بیشتر در تعامل با مادر و در حال یادگیري از او نش، به طوري که دختران؛است
  .اند  در حال یادگیري و تعامل با پدر نشان داده شده،اند و پسران شده

اي کلی، در  به عنوان مقوله» هاي جنسیتی توسط والدین جامعه پذیري نقش«
 با این تفاوت که .شود انقالب، مشاهده میاز هاي قبل از انقالب و دوره نخست بعد  دوره

 1362ین، با شدت کمتري نسبت به سال ، جامعه پذیري توسط والد1357در سال 
 دختري - پسري و مادر– گرچه تعامالت پدر، چرا که در این سال؛منعکس شده است

، این تعامالت و آموزش مستقیم از والدین، به مراتب 1362وجود دارد، اما نسبت به سال 
ر به  به طور مستقیم آموزش خیاطی ماد،1362 در سال ،به عنوان مثال. کمرنگ تر است

  که ذکر استشایان. دختر، و نیز آموزش ساخت میز  توسط پدر به پسر را شاهد هستیم
 ر جامعه پذیري نشانه عدم توجه این کتاب به ام،1382عدم وجود مقوله مذکور در سال 

 به ؛ انعکاس یافته استگوناگون هاي به صورت بلکه این امر ،هاي جنسیتی نیست نقش
ها و هم در شکل زنانه شدن  ن نقشدر قالب جنسیتی شدهم این انعکاس، طوري که 

 فرایند جامعه پذیر شدن دانش آموزان را ،بنابراین. ستنمود داشته ا... ابراز احساسات و
معه  عالوه بر این که جا،باید یاد آور شد که در دو دوره دیگر. خودِ کتاب برعهده دارد

 جامعه پذیري دانش آموزان از  کتاب برعهده دارد،پذیر شدن دانش آموزان را خود
  .والدین نیز به صورت آشکاري انعکاس یافته است

  
 جنسیتی شدن استقالل کودکان از والدین  -5

 بر کسب استقالل و یا وابستگی آنها از والدینشان تأثیر ،دختر یا پسر بودن کودکان
ن نشان  بیشتر به صورت افرادي وابسته به والدی،به این صورت که دختران. گذار است
 حال آن که پسران عموماً به عنوان افرادي مستقل از والدین خود در نظر ؛اند داده شده

، همراهی والدین با دختران در پارك، رفتن 1382 در سال ،به عنوان مثال. اند گرفته شده
ها، باغ وحش و   در پارك، درحالی که برخی از پسران؛به مدرسه و خرید را شاهد هستیم
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از آن جا که در سه کتاب ( کنند تن به مدرسه، مستقل از والدین خود عمل مییا براي رف
 هیچ عبارتی در رابطه با این مقوله وجود نداشت، این مقوله صرفاً بر اساس ،مذکور

  ). ساخته شده است،تحلیل تصاویر
  

برحسب » جنسیتی شدن استقالل کودکان از والدین در روابط اجتماعی« مقوله -5جدول 
  1382 و 1362، 1357 لسه سا

  مفاهیم جزئی  *فراوانی و توزیع درصدي

1357  1362  1382  
  %73 8 %0 0 %0 0 وابستگی دختر به والدین
  %27 3 %0 0 %0 0 استقالل دختر از والدین

  %22 5 %0 0 %0 0 وابستگی  پسر به والدین

  %78 17 %0 0 %0 0 استقالل پسر از والدین
ین مقوله، توزیع درصدي در این جدول، بر اساس جنس در هر سال محاسبه براي مقایسه دقیق تر ا *

  .است 100بدین معنا که مجموع درصد هر جنس در هر سال برابر . شده است
  

 به طوري که ؛خورد  به چشم می1382، این مقوله تنها در سال 5با توجه به جدول
 درصد 73 اما در ، والدین مستقل از، از موارد درصد27 در ،دختران در روابط اجتماعی

 از روابط اجتماعی درصد 22 ،در همین کتاب. اند نشان داده شدهبه والدین  وابسته ،موارد
توان گفت آنچه  می.  مستقل از والدین است، موارددرصد 78 وابسته به والدین و ،پسران

 ، مورد پسراناما دراست؛ به والدین آنان  وابستگی ،بیشتر در رابطه با دختران نمود یافته
  . نمود یافته است، استقاللشان از والدین،بیشتر

جنسیتی شدن « مقوله -1382 سال -ها دهد تنها در یکی از این دوره ها نشان می یافته
هیچ کدام از در دو دوره دیگر، استقالل یا عدم استقالل . شود دیده می» استقالل کودکان
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 به همراه خواهر ، دانش آموزانبیشتر، 1357مثالً در سال . دو جنس، منعکس نشده است
 براي خرید همراه ،جنسدو روند و همه دانش آموزان از هر  یا برادر خود به مدرسه می
 در مورد چگونگی استقالل دو 1382شوند و تنها در سال  خانواده در بازار دیده می

دوره قبل به هاي دو  شاید یکی از دالیل نپرداختن کتاب. هایی وجود دارد جنس، تفاوت
دوره هر دوهاي  کتابجنسیتی شدن یا نشدن استقالل کودکان این است که اوالً در 

این مقوله بیشتر از دل ( وجود دارد 1382تصاویر بسیار کمتر، نسبت به سال مذکور، 
 نشان داده شده و ، بانماي بسته، دوم آن که تصاویر و)تصاویر  بیرون کشیده شده است

 به عبارت .که از او صحبت شده استباشد  اش می  و خانواده فرد همانتصویرعموماً 
ها  ها یا باغ وحش تر مانند پارك ر جمعیت و عمومی، افراد در نماي باز و فضاهاي پدیگر

  .اند بسیار کمتر نشان داده شده
  
 جنسیتی شدن تفریحات -6

 سرگرمی شامل هر گونه بازي و ،با توجه به این که تفریحات مد نظر در این تحقیق
. اند ه طور متفاوت نشان داده شده ب،ها براي دو جنس گونه فعالیت ، ایناستو ورزش  

توپ بازي با پا «و » توپ بازي با دست توسط دختران«از قبیل ، در مواردي  مثالبراي 
دهد که در   تصویر دختري را نشان می1357 فارسی  کتاب33 صفحه ،»توسط پسران

پرویز . اندازد پروین توپ را می« :و در زیر آن نوشته. ر استحال انداختن توپ براي پس
ژاله دوست اکرم شاخه گلی را در گلدان کاشته «: 1362یا درسال . »زند توپ را با پا می

ها در یک  طاهره و فاطمه باهم دوست هستند، آن«: ، همان کتاب74صفحه یا در . »بود
  .»کنند طرف حیاط طناب بازي می

  .»کند امین با آچار، پیچ دوچرخه را سفت می«: ان کتاب هم47 در صفحه 
یک روز دانش آموزان با « ] تصویر دانش آموزان پسر: [ همان کتاب74در صفحه 

معلم درباره . ها به یک مزرعه گندم نزدیک دبستان رفتند معلم خود به گردش رفتند، آن
، 1382ا در کتاب ی .»ها صحبت کرد شخم زدن، دانه پاشیدن و درو کردن براي بچه
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شود که دختران در حال انجام تفریحاتی همچون  عبارات و تصاویر متعددي مشاهده می
 خانه  به،هستند و پسران) با والدین( پارك رفتن  ووالیبال، تاب بازي، نرمش، پینگ پنگ

 سازي، هوا کردن بادبادك، قایق سواري، سفر علمی، بازدید از باغ وحش، ماسه بازي،
 تفریح در طبیعت، ،برداري، رفتن به پارك، گردش در طبیعت ، وزنهسوارکاري

  . مشغولند درست کردن آتشري وگیري، قایق سوا ماهی
  

  1382 و 1362، 1357برحسب سه سال » جنسیتی شدن تفریحات« مقوله -6جدول 
  فراوانی و توزیع درصد ستونی

  مفاهیم جزئی
1357  1362  1382  

  %32 9 %24 5 %33 11 تفریحات دختران
  %46 13 %52 11 %40 13 تفریحات پسران

  %22 6 %24 5 %27 9 )غالباً توسط پسران(تفریحات مشترك 

  
 درصد 27 تنها ،1357 به طوري که در سال ؛شود  در هر سه سال دیده می،این مقوله

در سال . استها غیرمشترك   توسط هر دو جنس انجام شده و سایر آن،از تفریحات
 22 تنها ،1382 غیرمشترك بوده و در سال ،ها مشترك و مابقی  آنصددر 24، 1362
  .ستا   غیرمشترك بوده،اند و سایر تفریحات  تفریحات را هر دو جنس انجام دادهدرصد

 شدت با ،تفریحات شدن جنسیتی این ،1382 سال هاي تحقیق  حاضر، در بنابر یافته
 .است شده کمتر بسیار ،زنان براي تفریحیها  فعالیت که چرا ؛شود می مشاهده بیشتري

 تفریحات زنان متفاوت از مردان است، زنان غالباً در خانه و ،عالوه بر آن که در این سال
هاي بیشتري استفاده   هم از فضاها و مکان،در واقع مردان. نهایتاً در بازار حضور دارند

هاي این مقوله  یافته. اند و هم از تنوع تفریحی و ورزشی بسیار بیشتر برخوردارند کرده
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 به ، نسبت به دو دوره قبل از خود1382در سال» جنسیتی شدن تفریحات«دهد  نشان می
  .سمت تفاوت بیشتر بین دو جنس پیش رفته است

  
  گیري نتیجه

نوع خاصی از فرهنگ حاکمیت هاي این تحقیق به طور خالصه نشان دهنده  نتایج یافته
هاي،   بر سه کتاب فارسی اول ابتدایی سال-هفرهنگ جنیستی مردساالران -جنسیتی

که به برابري جنسیتی دامن بزند،   فرهنگی که بیش از آن؛است 1382 و 1362، 1357
ن هاي ای بر اساس یافته. کند جنسیتی شدن را به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه القا می

الباً در خانه و  متفاوت از مردان است، زنان غ، زنانتحقیق، عالوه بر آن که تفریحات
 با شدت ، تفریحات، جنسیتی شدن1382حتی در سال . نهایتاً در بازار حضور دارند

.  بسیار کمتر شده است،ها براي زنان که  این نوع فعالیت  چرا؛شود بیشتري مشاهده می
اند و هم از تنوع تفریحی و  هاي بیشتر استفاده کرده  هم از فضاها و مکان،در واقع مردان

  .  بسیار بیشتر برخوردارندورزشی
گیرد در کتب  است که نتیجه می) 1385(هاي حجازي   با یافتههمسوها  این یافته

 بسیار کمتر از مردان ،هاي سیاسی، علمی، ورزشی و دینی درسی، حضور زنان در عرصه
 ، که به طور کلیدنگیر مینتیجه ) 1388 ( و همکاران همچنین افشانی.ترسیم شده است

 بیشتر از حضور زنان در ،دان در مدرسه، محل کار، جامعه، صحرا و فضاي آزادحضور مر
 .هاست این مکان

جه به این نتی»  ابراز احساسات عاطفیزنانه شدن«اضر با استخراج مقوله تحقیق ح
 به مراتب ، مورد مطالعه، انعکاس ابراز احساسات زنانیابد که در هر سه کتاب دست می

موري چون گُل دادن به یکدیگر و در آغوش گرفتن، بیشتر از بیش از مردان است و ا
 چنین ابراز احساساتی ،شود و در تصاویر و جمالت مربوط به مردان سوي زنان انجام می
بنابر . کند را تأیید می) 1390(هاي تحقیق فروتن  این نتایج، یافته. شود بسیار کمتر دیده می

کند، حتی به طور کم  شتر جنبه عاطفی پیدا می بی، در مواردي که موضوع،تحقیق یاد شده
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تا حدودي بیش از » مادر«مثالً کلمه (گیرد   واژه مونث از واژه مذکر پیشی می،اي سابقه
همچنین نتیجه پژوهش نیوباي و ). ها استفاده و تکرار شده است در این کتاب» پدر«کلمه 
ي خانواده و حمایت هاي مربوط به مراقبت از اعضا دهد نقش نشان می) 1995(لی 

  .جامعه مورد مطالعه، به زنان اختصاص دارد 56جامعه از  46 در ،عاطفی
 نقش را ،حاکی از آن است که هر سه کتابحاضر هاي تحقیق  یکی دیگر از یافته

هاي اجتماعی به مثابه   بیشتر در نقش، چنان که مرد؛اند امري جنسیتی شده تلقی کرده
 بیشتر در نقش ، اما زنان. در نظر گرفته شده است،شخصیتی مستقل از نقش پدري

 سال دیگر، افزایشی در دو، نسبت به 1382تنها در سال . اند مادریشان شناخته شده
هاي مشترك زنان و  اما از آن جهت که نقش. هاي اجتماعی زنان را شاهد هستیم نقش

 این مقوله به قوت توان نتیجه گرفت که مردان طی سه دوره بسیار اندك باقی مانده، می
هاي   به عنوان مثال یافته.هاي تحقیقات قبلی است این یافته همسو با یافته. قبل باقی است

هاي درسی را  هاي جنسیتی در محتواي کتاب نیز فقدان تعادل در نقش) 1385(حجازي 
بر مبناي نتایج مطالعه یاد شده، حضور زنان و دختران . به نفع مردان گزارش کرده است

 خانوادگی زنان و دختران  نقشبه طوري کهاست؛  به نفع مردان ،هاي درسی ر کتابد
ف حضور ، معرعمدتاً به وظایف خانگی محدود شده است و تقسیم وظایف خانگی

مطالعات انجام شده در بسیاري از نقاط مختلف جهان نیز . هاي جنسیتی است کلیشه
جنسیتی و تفکرات قالبی در خصوص هاي  هاي درسی، کلیشه دهد که در کتاب نشان می

 به ؛یابد درجات مختلف، انعکاس میبا هاي گوناگون و   به شکل،هاي جنسیتی نقش
هاي  دهند زنان عمدتاً در قالب نقش نشان می) 1972(طوري که ویتزمن و همکارانش 

 بیشتر در قالب ، اما مردان،اند هاي خانگی به تصویر کشیده شده سنتی و انجام فعالیت
همچنین در . اند هاي خارج از خانه نمایش داده شده هاي غیرسنتی و انجام فعالیت قشن

هاي درسی،  د که کتابنگیر نتیجه می) 1388(و همکاران تحقیقاتی داخلی، افشانی 
 تعداد و تنوع اگر چه عالوه بر آن، .اند شخصیت مادر را بیش از پدر منعکس کرده

 ،هاي اخیر  در سال اما افزایش یافته است،سیمشاغل معرفی شده در محتواي کتب در
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در رابطه  این نسبت است؛ در حالی که کاهش یافته ،نسبت مشاغل زنان به کل مشاغل
حکایت در همین زمینه نیز ) 1387(  هاشمی  تحقیقنتایج . دهد نشان میافزایش با مردان 

دتاً مشاغلی ها عم هاي شغلی تصویر شده روي جلد برخی کتاب  نقشاز آن دارد که
  .هستند که در جامعه ما به طور سنتی براي زنان پذیرفته شده است

ها رخ داده  بنابر آنچه گفته شد، با وجود تغییراتی که در شکل و ظاهر این کتاب
ها از لحاظ پرداختن به مفهوم جنسیت تا اندازه زیادي یکسان  است، محتواي درونی آن

مچنان به عنوان امري جنسیتی شده تلقی شده و باقی مانده است و مسأله هویت نیز ه
و در این راستا افشانی . طی این سه سال وجود داشته است تنها تغییرات بسیار کمی

د که تا کنون توجهی آگاهانه و هدفمند نگیر  نتیجه میخوددر تحقیق ) 1388(همکاران 
    .استهاي درسی وجود نداشته  در پرداختن به مقوله جنسیت در محتواي کتاب

 پیوند دهنده ،»هویت جنسیتی شده«توان گفت مفهوم  در یک نگاه کلی می
 تمام مقوالت یاد شده را در بر ، چرا که این مفهوماست؛مقوالت پژوهش حاضر  تمامی

یابند   هویتی را می،اي اجتماعی است و افراد  برساخته،به عبارت دیگر، هویت. گیرد می
 هویت را به امري دو پاره ،این مسأله. یا مرد انتظار داردها به عنوان زن  که جامعه از آن

توان آن را به طور واضح در هر سه کتاب مورد  تبدیل کرده است که می)  مردانه-زنانه(
 تأثیرات ،تواند بر هویت مناسب افراد جامعه چنین وضعیتی می. مطالعه، ردیابی کرد

  .نامطلوبی برجاي گذارد
  

  اهپیشنهاد
» هاي درسی   مسأله جنسیت در کتاب   «یج تحقیقات انجام شده پیرامون       توجه به نتا   -

 .توسط سازمان تدوین کتب درسی

 .گیري از نتایج این قبیل تحقیقات در جهت اصالح کتب درسی  بهره-
شناسان فمینیسم جهت همکاري در زمینه طراحی و تدوین کتب   استفاده از جامعه-

 .آموزشی
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هاي خانوادگی و   اهمیت نقشیکسان سازيم اصالحاتی در راستاي  انجا-
این اصالحات باید در این راستا اعمال . هاي درسی  هر دوجنس در کتابیغیرخانوادگ

  . هاي مهم خانوادگی خود بیشتر توجه کنند گردد که مردان نیز به نقش
  .هاي تفریحی و غیرتفریحیِ متنوع توسط هر دو جنس  نشان دادن فعالیت-
  .ها از احساسات از طرف هر دو جنس، درون متن و تصاویر کتاب پرداختن به ابر-
اي تطبیقی با کشورهایی که فرهنگ برابري جنسیتی را در متون خود   مطالعهانجام -

  .هاي موثرتري در تدوین کتب برداشت سازي نتایج آن بتوان گام اند تا با بومی اعمال کرده
 زیرا ؛اي عمیق در جامعه است  در خور مطالعه،»زنانه شدن ابراز احساسات «-

که از طریق آن،   توان مدعی شد که در جامعه ما یکی از اساسی ترین عالئمی می
شود همین نگاه جنسیتی به ابراز احساسات  رفتارهاي یک فرد، زنانه و یا مردانه تلقی می

  .است
اي ه هاي مختلف جنسیتی شدن را در شکل و قالب  اِعمال نگاهی انتقادي که جنبه-

  .متعدد آن بررسی کند، شایسته توجه است
 تحقیقاتی شامل این موضوع که کدام یک از کارگزاران جامعه پذیري، در تحول -

  .شایانی دارند اهمیت ،فرهنگ جنسیتی موثرترند، براي تغییرات مثبت آینده
  

  منابع

پایان نامه . هاي ایرانی امر اخالقی در ضرب المثل، )1389 (.اسدي، مرتضی -
  .، دانشکده علوم اجتماعی عالمه طبا طبایی، مطالعات فرهنگیرشناسی ارشدکا

فنون و مراحل : مبانی پژوهش کیفی، )1390 (.ربین، جولیتوتراوس، انسلم و کشا -
 .ینشر ن: ، تهران، ابراهیم افشاراي زمینه تولید نظریه
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 ،)1388 (. فاضل نجف آبادي، سمیه؛ عسکري ندوشن، عباس؛افشانی، سیدعلیرضا -
، پژوهش زنان. هاي فارسی مقطع ابتدایی هاي جنسیتی در کتاب باز تولدي نقش

 .1، شماره 7دوره 

دوزي   ملیحـه آشــتیانی و محمـد یمنــی  ،تحلیــل محتـوا  ،)1375. (بـاردن، لـورنس   -
 .دانشگاه شهید بهشتی: تهران، سرخابی

، 4، دوره پژوهش زنان ،بازنگري نظریه نقش جنسیتی، )1385 (.بستان، حسین -
 .، بهار  تابستان2 و1شماره 

 .نشر شیرازه: ، تورج یار احمدي، تهرانهویت اجتماعی، )1381 (.جنکیز، ریچارد -

ي فارسی دوره ها سیماي زن در کتاب، )1386(.  براتیان، مسعود؛حجازي ، الهه -
، فصلنامه خانوده و پژوهش ،راهی به سوي دستیابی به فرصت برابر: ابتدایی

 .20سال اول، شماره 

هاي فارسی و تعلیمات دینی دوره  بررسی تحلیل کتاب ،)1385 (.حجازي، الهه -
موزشی وزارت آموزش و آریزي  سازمان پژوهش و برنامه:  تهران،ابتدایی
 .پرورش

ما و دختران امروز، روان شناسی جنسیت، ، )1385 (. اعزازي، شهال؛حجازي، الهه -
 .وزارت آموزش و پرورشدفتر امور زنان :  تهران،آموزش و پرورش و توسعه

فصلنامه علوم  ،نظریه و روش در تحقیقات کیفی، )1381 (.ذکایی، محمدسعید -
 .7، شماره اجتماعی

 ،رویکرد تحلیل محتوا در کتب درسی، )1390 (.، امیر اتشانی؛رسولی، مهستی -
 .نشر افکار: تهران

 ی، محسن ثالث،شناسی در دوران معاصر نظریه جامعه، )1383( .ورجج ریترز، -
 .انتشارات علمی: تهران
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هاي تعلیمات  هاي جنسیتی در کتاب بازتاب هویت، )1385. (شیخاوندي، داور -
 فصلنامه تعلیم و تربیتاجتماعی آموزش ابتدایی و دوره راهنمایی تحصیلی، 

 .87شماره 

، بررسی سیماي زن در ادبیات کودکان با تأکید بر )1387. (صادقی جعفري، جواد -
 .6، دوره مطالعات زنان، تغییرات اجتماعی

 ،هاي درس مدارس ایران پذیري جنسیتی در کتاب جامعه، )1389 (.فروتن، یعقوب -
 .30، شماه 8، دوره پژوهش زنان ،زن در توسعه و سیاست

هاي  بازنمایی هویت جنستی در کتاب: زنان و زبان، )1390 (.فروتن، یعقوب -
، 2، پاییز، شماره طالعات زنانم. هاي فارسی، عربی و انگلیسی مدارس ایران زبان

 .9سال 

 .نشر نی:  تهران،هاي انسان شناسی تاریخ اندیشه و نظریه، )1383 (.فکوهی، ناصر -

نشر :  تهران،هادي جلیلی :  ترجمه،در آمدي بر تحقیق کیفی، )1388 (.فلیک، اووه -
 .نی

سی نقد برنامه در: هاي انتقادي تعلیم و تربیت نظریه، )1389 (.قادري، مصطفی -
 .یادواره کتاب:  تهران،مدرنیته و سرمایه داري متأخر

نشر : ، کتایون بقایی، تهرانجامعه شناسی جنسیت، )1385(. گرت، استفانی -
 .چاپ سوم.دیگر

، تجدد و تشخص جامعه و هویت فردي در عصر جدید، )1387(. گیدنز، آنتونی -
 .نشرنی: ناصر موفقیان، تهران

 .نشر نی:  تهران، حسن چاوشیان: ترجمه،شناسی، جامعه )1387(. آنتونی گیدنز، -

هاي دانش آموزان، خانواده، در  برسی باورها و ارزش، )1381 (.مجتهدي، مهین -
 در همایش ملی مهندسی اصالحات ،هاي درسی درباره تساوي جنسیتی کتاب

 . مرداد21 و 20در آموزش و پرورش، 
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، )1388 (.یی، مهدي رضا؛ صادقی، رسول؛بوستانی، داریوش؛ محمدپور، احمد -
، 7، دوره پژوهش زنان. اي انتقادي و مجادله  مبانی پارادیمی: تحقیق فمینیستی

 .21شماره 

مجله انسان ، ها ها و مدل رویه: هاي کیفی تحلیل داده، )1388 (.محمدپور، احمد -
 .10، دوره دوم، سال یکم، شماره پیاپیشناسی

:  تهران،اي نئو فمینیستیه جنسیت و دیدگاه، )1386 (.محمدي اصل، عباس -
 .گلرنگ یکتا

نشر گل : تهران، جنسیت و زبان شناسی اجتماعی، )1389 (.محمدي اصل، عباس -
 .آذین

  .، نشر افکارشناسی جنسیت مردم، )1385 (.، املیانرسیسیانس -
نشر :  تهران،، محمدمهدي لبیبیجنسیت و زندگی روزمره، )1389 (.هولمز، ماري -
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