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چكيده
هدف و انگیزة انجام این پژوهش شناسایی و مقایسة نقشهای اجتماعی زن و مرد در
مجالت کودکان و نوجوانان است .بنابراین ،سعی شده تا زنان و مردان داستانهای
مجالت در قالب شانزده نقش معرفیشدة پارسونز و از نظر ویژگیهای شخصیتی،
وضعیت طبقاتی که در داستان بدان اشاره شده ،نوع تفریح ،فعالیتهای سیاسی،
تصمیمگیری ،مهربانی ،ایمان ،زیبایی و جزآن با یکدیگر مقایسه شوند .بررسی
متغیرهایی چون جنسیت نویسنده و تصویرگر بر ارائة تصاویر و نقشهای اجتماعی
هدف دوم تحقیق است .نمونة آماری در این تحقیق شامل تمامی داستانهای مجالت
دوست ،دانشآموز و نوآموز و شامل 1

داستان است که به شیوة تصادفی انتخاب

شدهاند .روش تحقیق در این پژوهش توصیفی -تبیینی یعنی مطالعة داستانهای مجالت
و شناسایی مقوالت مطرحشده در آنها و تکنیک تحقیق ،تحلیل محتواست .دادههای
مورد نیاز توسط پرسشنامة معکوس جمعآوری شد .سپس ،فرضیهها با برنامة نرمافزاری
 SPSSبه وسیلة آزمون کیدو (مربع کای) تجزیه و تحلیل شد .نتایج پژوهشی نشان داد
که زنان برعکس مردان غالباً نقشهای عادی برعهده دارند تا نقشهای بانفوذ ،کمکی یا
راهبردی .عالوهبر این ،بین جنسیت نویسنده و جنس با ایمان ،جنس نقش اول داستان،
فعالیت سیاسی مرد و نحوة کسب نقش مرد رابطهای معنادار وجود دارد اما میان بقیة
متغیرهای تحقیق رابطة معناداری مشاهده نشد .همچنین ،مشخص شد که نقش زنان در
این مجالت با نقشهای متنوع و گستردة زنان در جامعة امروزی ایران سنخیتی ندارد.
واژههاي كليدي :تحلیل محتوا ،داستانهای مجالت کودکان ،نقشها و پایگاههای
اجتماعی زن و مرد.
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 .کارشناسارشد جامعهشناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
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مقدمه
بیشک کودکان و نوجوانان امروز سازندگان جامعة فردا خواهند بود و چگونگی پرورش
اجتماعی آنان نقش مهمی در شکلگیری شخصیت آنان و نهایتاً در رشد و توسعة فرهنگی،
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی جامعه خواهد داشت .این فرایند در علوم اجتماعی و علوم رفتاری
تحت عناوینی چون جامعهپذیری ،اجتماعیشدن و یادگیری اجتماعی بحث میشود .در این
خصوص نظریههای متعددی از جانب جامعهشناسان ،روانشناسان و کارشناسان تعلیم و تربیت
عرضه شده است که در این زمینه نظریة تقویت رفتار (رفتارگرایی) ،نظریة شناختی (شناخت
گرایی) ،دیدگاه کنش متقابل نمادین ،دیدگاه کارکردگرایی ،مکتب تضاد و جزآن را میتوان نام
برد .براساس دیدگاههای مذکور عوامل متعددی در اجتماعی کردن کودکان و نوجوانان مؤثرند
که از آن میان میتوان به خانواده ،گروههای همساالن ،نظام آموزشی رسمی (مدرسه) و
رسانههای گروهی از قبیل رادیو ،تلویزیون ،فرآوردههای چاپی ،نشریات ،مجالت و کتابها
اشاره کرد (بینا.)373 919 ،
گرچه بزرگساالن مهمترین عامل اجتماعیکردن کودکان دختر و پسرند ،اما غیر از بزرگساالن
عوامل دیگری چون اسباببازیهای کودکان ،کتابهای درسی ،روزنامهها ،مجالت و بهطور
کلی رسانههای گروهی چون رادیو ،تلویزیون ،مدرسه و گروههای همساالن بر اجتماعی شدن
جنسی کودکان تأثیر میگذارند .از بین همة این عوامل ،داستانها به دالیلی از اهمیت ویژهای
برخوردارند ،زیرا3
 .برخالف کتاب های آموزش رسمی ،کودکان و نوجوانان را مستقیماً هدف گفتههای خود
قرارنمیدهند ،بلکه درصدد پاسخگویی به تمایزهای گوناگون خوانندگان خود به طور
غیرمستقیماند .در نتیجه ،میزان تأثیر آنها بر کودکان و نوجوانان بسیار بیشتر است.
 .داستانها قدرت تخیل کودک و نوجوان را افزایش میدهند.
 .9منعکسکنندة ارزشها ،هنجارها و نقشهای اجتماعی جامعهاند.
خانواده و جامعه سعی دارند نقشهای اجتماعی را به کودکان بیاموزند .در این بین مجالت
با ارائة نقشها (در قالب قصه) به کمک آنها میآیند و قالبهای رفتاری هر جنس را ارائه
میدهند .لذا ،معرفی نقشهای زن در مجالت از اهمیت خاصی برخوردار است .بنابر
گزارشهای محققان ،در اکثر کتابهای کودکان و نوجوانان ،مردان و پسران همواره شجاع،
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فعال ،ماجراجو ،کاشف ،مستقل و کارا معرفی میشوند ،در حالی که دختران موجوداتیاند
منفعل ،محافظهکار ،خانهنشین ،وابسته و غیرکارا .تبعیض جنسی و کلیشههای جنسی در جوامع
مردساالر ریشه دارد ،به طوری که این تبعیضها به داستانها و افسانهها کشیده میشود و آنقدر
ریشهدار است که ما خود به عنوان زن یا مرد نسبت به آن آگاه نیستیم (کافری.)083 986 ،
از آنجا که کودکان و نوجوانان از مطالعه مجالت خاص خود لذت میبرند و از
شخصیتهای آنها الگو میگیرند و از آنجا که تاکنون تحقیقاتی که دربارة نقشهای دو جنس
(زن و مرد) در مطبوعات صورت گرفته بسیار اندک است ،بر آن شدیم تا به مقایسة نقشها و
پایگاههای اجتماعی زن و مرد در داستانهای مجالت بپردازیم .بنابراین سه مجلة دانشآموزی
دانشآموز ،نوآموز و دوست را نمونة آماری این تحقیق در نظر گرفتهایم.

اهداف پژوهش
هدف اصلی این پژوهش بیشتر بررسی نقشهای زنان است ولی نقشهای مردان نیز به عنوان
معیاری برای مقایسه در نظر گرفته شده است .بنابراین ،هدف اساسی از انجام این بررسی
شناسایی و مقایسة نقشها و پایگاههای اجتماعی زن و مرد در داستانهای مجالت است که
عالوه بر این هدف ،اهداف دیگری به شرح زیر در نظر است3
 .بررسی تأثیر جنسیت نویسنده و تصویرگر در ارائة تصاویر و نقشهای جنسی زن و مرد
 .مقایسة ویژگیهای بارز شخصیتی ،نوع تفریح ،نوع فعالیت سیاسی ،خالقیت،
تصمیمگیری ،موفقیت ،ایمان ،اخالق ،قدرت و زیبایی زن و مرد با یکدیگر
 .9مقایسة نوع نقش و نحوة کسب نقش زن و مرد بر اساس نظریة پارسونز
 .7برآوردی از تعداد تصاویر و رنگ لباس زن و مرد
 .5بررسی تجانس یا عدم تجانس تصویر زن در داستانهای مجالت با نقش زن در جامعة
متحول امروز.

پيشينه پژوهش
خانواده ،مدارس ،رسانهها و مطبوعات از زنان تصویری مطیع ،منفعل ،عاطفی و از مردان
تصویری مستقل ،استوار ،شایسته ،توانا و مصمم ترسیم کردهاند .دیدگاههای جامعهپذیری و
نظریه های مربوط به ایفای نقش معتقدند که رفتار و نقش مناسب برای مادران و زنان تا حدی
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به آموزههایی برمیگردد که در طول جامعهپذیری داشتهاند .حتی بخشی از قدرت تصمیمگیری
در خانواده به کارکرد نقشهای سنتی جنس مذکر و مؤنث برمیگردد .به اعتقاد ریتزر ،در چنین
جامعهای از زنان انتظار میرود که نسبت به مردان نقش مطیع داشته باشند و البته تاحدی در
چنین شرایطی زنان نقش جنسی پایگاه مطیعبودن را میپذیرند (مهدوی وصبوریخرمشاهی،
.)933 98
تحقیقاتی که تاکنون دربارة مقولة زن در مطبوعات صورت گرفته بسیار اندک بوده است که
در اینجا به اختصار به برخی از آنها اشاره میشود.
 .تصویر زن در آیینة مطبوعات یومیه (بدیعی) .در این مقاله سعی شده است که مفاهیمی
نظیر روزنامه ،نشریة زنان ،همینطور مفهوم نقش تصویری زن تجزیه و تحلیل شود .سپس ،با
تحلیل محتوای اخبار ،گزارشها و مقاالت یکی از روزنامههای پرتیراژ کشور ،مثل رونامة کیهان،
در طول بیشتر از یک سال از اول خرداد ماه  1تا پنجم آذرماه  19جایگاه بسیار کمرنگ زنان و
مسائل آنها در مطبوعات یومیه تبیین شود.
 .سیمای زن در مطبوعات ،مقایسة تطبیقی محتوای مجلة زن روز در دوران قبل و بعد از
انقالب اسالمی (رمضانی) .در این پژوهش به تاریخچه و نقش و جایگاه زن از ایران باستان
تاکنون ،همراه با تاریخ نشریات بانوان ،بررسی دیدگاههای مربوط به نقش و وظایف رسانههای
جمعی و تشریح نظریههای ارتباطی پرداخته شده است .محقق با استفاده از روش تحلیل محتوا
و ارائة جداول آماری ،مطالب تحریری و آگهیهای بازرگانی نشریة زن روز را تحلیل کرده تا
نقش و جایگاه زن در محتوای نشریه بررسی شود و تصویری از سیمای زن در دو دورة متفاوت
به دست آید (رسولی.) 13 913،
 .9بررسی سیمای زن در ادبیات کودکان (صادقی جعفری .) 981 ،این مقاله نشان داد که
نگرش نویسندگان نسبت به نقشهای جنسیتی طی سه دورة زمانی جنگ ،سازندگی و
اصالحات با تغییر واقعیتها متفاوت است .نتایج پژوهش او بیانگر آن است که چیرگی کامل
ارزشها مربوط به ایدئولوژی مردساالرانه در ذهن نویسندگان و احتماالً خوانندگان وجود دارد
به گونهای که حتی نویسندگان زن نیز در بیشتر داستانهای خود شخصیتهای اصلی را از میان
مردان انتخاب کردهاند (صادقی جعفری.)1 3 981 ،
در خارج از ایران پژوهشهای بریمن ( ،) 311شارپ ( ) 387 ، 310و واکرداین () 385
نیز نشان میدهد که چگونه داستانهای کودکان به لحاظ موضوع داستان ،نوع شخصیتها و
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فعالیت شخصیتهای داستانی ،به تبعیض جنسی دامن میزنند و وضعیت موجود را طبیعی نشان
میدهند (دیکرو و همکاران .) 93 31 ،نتیجة پژوهشهای یونسکو در سال  38نشان داد که
کلیشههای تبعیضآمیز جنسی در کتابهای کودکان همة کشورهای مورد مطالعه وجود داشته و
عمدة این کلیشهها به ضرر زنان است .همچنین ،طبق نظر گرت ،پژوهشهای جدید نشان
میدهند که ادبیات کودکان کلیشههای جنسی سنتی را تقویت میکنند .این به معنای وجود
کلیشهها ،تصویر جهانی مردساالر و ماهیت غیرواقعی جهان در اکثر داستانهاست .در افسانههای
پریان (نظیر زیبای خفته یا سیندرال) زنان و دختران را وابسته و قربانی جلوه میدهند ،حال آنکه
مردان ،قهرمانانی عاشقپیشه و مشکلگشایانی زیرکاند (هاو.)553 6 9،

 .7صدری ( ) 900پایاننامة خود را با عنوان بررسی کیفیت تصویر در کتابهای تصویری
کودکان ایران ( )58-07عرضه کرد .در این پژوهش به بررسی تصویر براساس رنگ و سبک و
انتخاب وسیله ،نحوة ارائة حالت ،حرکت تصویر و بسیاری از مفاهیم دیگر پرداخته و در آخر
کیفیت تصاویر کتابها را بررسی کرده است .یافتههای پژوهش او نشان داد که در هفت سال
پس از انقالب تصویر در کتابهای تصویری نتوانسته اصالت خود را ،اعم از نقش تربیتی،
آموزشی و هنری ایفا کند (فصلعلی.)553 988 ،
 .5مقایسة نقشها و پایگاههای اجتماعی زن و مرد در کتب داستانی کانون پرورش فکری
(مقصودی  .) 986مقصودی در مورد دویست کتاب داستانی کودکان به این نتیجه رسید که
تبعیضها و کلیشههای جنسیتی در این کتابها به وفور مشاهده میشود ،به طوری که زنان
اغلب نقشهای عادی و خانهداری را ایفا میکنند؛ درحالی که مردان نقشهای مهم سیاسی-
اجتماعی -فرهنگی و اقتصادی را عهدهدارند .این در حالی است که زنان در جامعه و در واقعیت
نقشهایی متفاوت با این کتابها بر عهده دارند (غفوری و مقصودی.) 50 3 986 ،

چارچوب نظري
اجتماعي كردن از دیدگاه كاركردگرایي ساختاري پارسونز
بنابر تعریف لینتن ،انسانشناس آمریکایی ،پایگاه عبارت است از مجموعهای از حقوق و وظایف
و نقش عبارت است از جنبة پویای یک پایگاه؛ بدین معنی که اعمال حقوق و وظایف ،ایفای
نقش خواهد بود (ساروخانی .)1 9 3 916 ،آموزش نقش در کتابها و داستانها بخشی از
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اجتماعی کردن یا جامعهپذیری کودکان است .بنابراین ،بر همین اساس نظریههای مربوط به این
موضوع در این بخش بررسی شدند.
به اعتقاد پارسونز کنشگران در فراگرد اجتماعیشدن گیرندگانی منفعلاند و اجتماعیشدن را
فراگرد محافظهکارانهای میدانند که طی آن تمایالت نیازی را فراهم میسازد .اجتماعی کردن و
نیز نظارات اجتماعی از دید او سازوکارهای اصلیاند که نظام اجتماعی نیز از طریق آنها توازن
خود را حفظ میکند (ریتزر.) 903 917 ،
پارسونز معتقد است از آنجا که هنجارها و ارزشهای تلقینشده در کودکان گرایش شدیدی
به عمومیت دارند ،نمیتوانند آنها را برای موقعیتهای گوناگون و ویژهای آماده سازند که در
بزرگسالی با آن روبهرو میشوند .در نهایت ،اینکه هنجارها و ارزشهایی که به کودکان یاد داده
میشود گرایش به ثبات دارند و همچنان در سراسر عمر باقی میمانند .او در رابطه با آموزش
نقشها به عنوان بخشی از اهداف جامعهپذیری معتقد است که یک نظام اجتماعی باید
فرصتهای نقشی گستردهای را برای اعضایش فراهم کند تا شخصیتهای گوناگون بتوانند
بدون تهدید یکپارچگی نظام ،ابراز وجود کنند و به بازتعریف هویت اجتماعی خود بپردازند
(همان .) 1 3منظور از بازتعریف هویت اجتماعی ،میزان مقاومت زنان در برابر هویتهای
سنتی با باورهای کلیشهای و جنسیتی است ،به میزانی که زنان با این هویتها یا باورهای
کلیشهای دربارة هویت زنان مخالفت کنند ،بیشتر در هویت اجتماعی خود تأمل و به بازتعریف
آن اقدام کنند (ساروخانی و رفعتجاه.) 5 3 989 ،
اجتماعيكردن از دیدگاه كنش متقابل نمادین
این نظریهپردازان معتقدند که انسانها در فراگرد اجتماعیشدن نقش فعالی ایفا میکنند و تنها
تحت سلطة الگوهای فرهنگی نیستند .بنابراین ،هر آنچه را در این فراگرد آموزشی کسب میکنند
دربست نمیپذیرند؛ بلکه بر حسب موقعیت و مصالح زمانی و مکانی در این فراگرد دخل و
تصرف میکنند ،حال آنکه بیشتر جامعهشناسان سنتی در این مورد برای فرد نقش فعال و خالقی
قائل نیستند و او را بیشتر پذیرندهای منفعل در نظر میگیرند (همان.)9 53
در جامعة ما نقشهای جنسی در وهلة نخست ،در خانواده تعریف میشوند و احساس ما را
نسبت به خودمان و رفتارمان شکل میدهند .نقش هر جنس تمام جوانب زندگی او را
دربرمیگیرد و بر نقش کاری ارجحیت دارد ،در صورتی که با نقش جنسی تطابق نداشته باشند.
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برای مثال ،سلطهجویی و استقالل از نقشهای مردانه و مطیع بودن ،کنشپذیری و بچهداری
از نقشهای زنانه است .همچنین ،زنانگی مطلوبی که بسیاری از فرهنگها تجویز میکنند
فداکاری و خودداری از پرخاشگری و سلطهجویی است .براساس یک بررسی فراتحلیلی 1
مطالعة روانشناختی اجتماعی ،ایگلی و کرولی ( ) 380به این نتیجه رسیدند که نقش کمکی
مردان جسورانه و دالورانه و نقش کمکی زنان لطیف و دلسوزانه است (بینا؛ .)37 3 989
هدف تحقیقات جنسیتی این است که نشان دهند چگونه جنسیت در بافتهای مختلف
ایجاد و بازتولید میشود و این جنسیت چگونه به روشهای مختلف در جامعه روشمند و نظم
جنسیتی نامیده میشود (وال.)793 989 ،

نظریة نقد ادبي جنسيتي
دیدگاه نقد ادبی جنسیتی این سؤال اساسی را مطرح میسازد که تجربههای زنان و صدای زنانه
تا چه حد در ادبیات بازتاب یافته است .نقد ادبی فمنیستی ،نحوة معرفی زنان را در آثار مردان و
زنان نویسنده بررسی میکند .به نظر آنها ،مردان نویسنده زنان را اغلب موجوداتی ضعیف در
مقابل مردان قوی مطرح میکنند ،درحالی که به نظر ویرجینیا وولف «زنان نویسنده نیز یا سعی
میکنند مثل مردان بنویسند یا آن طوری بنویسند که مردان از آنها انتظار دارند» (تمیزی.)75 3 913 ،
در پژوهش حاضر جهت بررسی نقش و پایگاه اجتماعی زن و مرد در مجالت کودکان از
نظریة نقش پارسونز و جهت بررسی نقش نویسنده از نظریة نقد ادبی جنسیتی استفاده شده
است .در شکل مدل تحلیلی تحقیق حاضر نشان داده شده است.
ارزشها و
هنجارها
شیوه جامعهپذیری انتقالی
جنسیت نویسنده و تصویرگر

 .عوامل جامعهپذیرکننده
 .خانواده
 .9دولت
 .7مدرسه
 .5گروه همساالن
 .0رسانههای گروهی
 .1کتابهای درسی و
داستانی

ایجاد نقشهای جنسی در داستانهای
مجالت کودکان

شكل  .1نحوة عمل جامعهپذیري جنسيتي در جامعه
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طبق نظریة پارسونز فعالیت هر انسانی را میتوان براساس چهار حوزه (بخش) تقسیم کرد3
امور اقتصادی ،امور سیاسی ،امور اجتماعی ،و امور فرهنگی .بر این اساس نقشهای افراد را
میتوان به صورت افقی در ارتباط با چهار حوزة مزبور به انواع اصلی زیر تقسیم کرد 3فرهنگی،
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی .همچنین ،پارسونز معتقد است که نقش را میتوان براساس میزان
مصرف انرژی و اطالعات به صورت عمودی به نقشهای راهبردی ،بانفوذ ،کمکی و عادی
تقسیم کرد.
نقش راهبردی نقشی است که کمترین انرژی را مصرف میکند ولی مصرفکنندة بیشترین
اطالعات است .بنابراین ،بر سایر نقشها نظارت دارد و کار تنسیق نهادی ،جهتدهی و تعیین
هدف را به عهده دارد.
نقش بانفوذ در سلسله مراتب اطالعات و کنترل بعد از نقش راهبردی قرارمیگیرد .این نقش
کار هماهنگی ،عملیاتی کردن اهداف و فعالکردن تعهد را به عهده دارد.
نقش کمکی کار نظارت بیرونی و آنی را بر اجرای امور جهت تحقق اهداف به عهده دارد.
بهطور کلی ،این نقش بیشتر مصرفکنندة انرژی است تا مصرفکنندة اطالعات.
نقش عادی ،برخالف نقش راهبردی در تماس نزدیک با جهان عینی است .این نقش
بیشترین انرژی را مصرف و از اطالعات کمی استفاده میکند .اجرای وظایف روزمره از
انتظارات ماهوی این نقشهاست (چلپی .) 1 3 915،در این پژوهش سعی شد از نظریة نقش
اجتماعی پارسونز در دیدگاه کارکردگرایی ساختاری استفاده شود؛ یعنی ،اگر نقشهای عمودی
(راهبردی ،با نفوذ ،کمکی و عادی) را در ارتباط با نقشهای افقی (اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
و سیاسی) قراردهیم ،به مجموعة شانزدهتایی از نقشها دست خواهیم یافت .بنابراین ،در این
پژوهش سعی شده نقشهای زنان و مردان بر اساس الگوی پارسونز ارزیابی شوند که عبارتاند
از3
 راهبردی اقتصادی ،راهبردی سیاسی ،راهبردی اجتماعی و راهبردی فرهنگی
 نفوذ اقتصادی ،نفوذ اجتماعی ،نفوذ سیاسی و نفوذ فرهنگی
 کمکی اقتصادی ،کمکی اجتماعی ،کمکی سیاسی و کمکی فرهنگی
 عادی اقتصادی ،عادی اجتماعی ،عادی سیاسی و عادی فرهنگی.
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سؤالهاي اساسي تحقيق
مهمترین سؤالهایی که محقق را به پژوهش در این موضوع برانگیخته است عبارتاند از3
 .زنان چه حجمی از مطالب داستانهای مجالت کودکان را به خود اختصاص دادهاند و
اصوالً فضای داستانهای مجالت کودکان و نوجوانان مردانه است یا زنانه؟
 .نقشهایی که در این داستانها به زنان یا مردان نسبت داده شده طبق نظریة پارسونز از
چه نوعیاند (راهبردی ،نفوذی ،کمکی ،عادی یا…)؟
 .9تفاوتی که در نقشهای زن و مرد دیده میشود تحت تأثیر چه عواملی است (جنسیت
نویسنده ،جنسیت تصویرگر و…)؟
 .7آیا نقش زنان و مردان در جامعة امروز ایران با نقشهایی مطابقت دارد که در مجالت
ارائه میشوند؟

روششناسي
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی -تبیینی و مشاهدة مجالت کودکان و نوجوانان و تکنیک
تحقیق تحلیل محتوا ست .جامعة آماری تحقیق مجالت کودکان است که از بین این مجالت سه
مجلة دانشآموز ،نوآموز و دوست به طور تصادفی انتخاب شد .همچنین ،سعی شده از شیوة
نمونهگیری تصادفی ساده استفاده و از بین مجالت کودکان و نوجوانان سه مجلة فوق انتخاب و
در این مجالت نیز تنها داستانهای مجالت بررسی شد.

یافتههاي تحقيق
مهمترین نتایجی که با مطالعة داستانهای کودکان و نوجوانان در مجالت (دوست ،نوآموز،
دانشآموز) به دست آوردیم عبارتاند از3
 بیشتر تصویرگران داستانها مرد ( )% 5و تنها  %از این تصویرگران زن بودند .الزم به
توضیح است که جنسیت بقیة تصاویر داستانها نامشخص بود.
 %70 از نویسندگان داستانها مرد و  % 9از نویسندگان زن بودند.

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Analysis content
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 در  %5داستانها فاقد تصویر زن بودند و در  % 9داستانها تنها یک تصویر از زن
مشاهده شد.
 محل حضور مرد در داستانها خارج از خانه ( )%16و محل حضور زن در داخل خانه
( )%56بود.
 نقش اول داستانها اغلب مردان بودند (.)%10
 اکثر زنان در داستانهای مورد بررسی فاقد هرگونه فعالیت سیاسی بودند ( )%01در حالی
که  %55از مردان فعالیت سیاسی نداشتند و در  % /5داستانها مرد نقش حاکم %9 ،رهبر
سیاسی گروه % ،شرکت در تظاهرات و  %5دفاع از خود و وطن را برعهده داشتهاند.
 جنس تصمیمگیر در  %03داستانها مرد ،در  % 8زن و در  % /5هر دو بودند.
 مردان در  %58از داستانها و زنان در  % 1داستانها موفق بودند.
 جنس با ایمان در  %97از داستانها مرد و در
 در

 %زن بودند.

 %داستانها جنس مهربان مرد ،در  %9 /5زن و در  %9هر دو بودند.

 ویژگی بارز زنان در  %96داستانها ضعف و ناتوانی ،در  %95مهربانی و در  % 9راهنمایی
دیگران بوده است .در حالی که ویژگی بارز مردان به ترتیب (  )%اقتدار )% ( ،شجاعت،
( )% 6فداکاری و ( )%3ایمان به خود به تصویر کشیده شده است.
 در بیشتر داستانها جنس قوی مردان بودند ( )% 6/5و تنها در  %1داستانها جنس قوی
زن بودند.
 در  %08داستانها رنگ لباس مرد روشن و فقط در  %77داستانها رنگ لباس زن روشن
بود.
 کارکرد نهاد خانواده در  %5داستانها اجتماعی کردن فرزندان،

 %نهاد آموزش و پرورش

تقویت تطبیق افراد با ارزشها و روابط اجتماعی %1 ،باالبردن روحیة انسجام اجتماعی و
همبستگی افراد %8/5 ،نهاد اقتصاد تولید کاال و خدمات مورد نیاز جامعه و  % 6کارکرد نهاد
حکومت در حلوفصل درگیری بین اعضای جامعه بود.
 در  %93داستانها نقش عادی اجتماعی ،در  %عادی اقتصادی و در  %9کمکی فرهنگی
برای زنان در نظر گرفته شده است.
 در  %99داستانها نقش راهبری سیاسی ،در  % 1عادی اقتصادی ،در  %1کمکی سیاسی و
در  % 5عادی اجتماعی و عادی سیاسی برای مردان منظور شده است.
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 نحوة کسب نقش  % /5زنان و  %70مردان اکتسابی بودند.
 %8 زنان و مردان فاقد هرگونه تفریح بودند اما در صورت وجود تفریح برای  %1مردان
بازی و سرگرمی %9 ،فعالیتهای هنری و  %گردش در اطراف به چشم میخورد .اما تنها %5
زنان بازی و سرگرمی و  %به ورزش و فعالیتهای هنری میپردازند.
نشان میدهد که مردان غالباً نقشهای راهبردی سیاسی و عادی

توضیحات جدول

اقتصادی را به عهده دارند ،درحالی که زنان عمدتاً نقشهای عادی اجتماعی و کمکی فرهنگی را
پذیرفتهاند و تنها درصد از زنان عهدهدار نقشهای راهبردی سیاسی بودند.
جدول  .1بررسي رابطة بين جنسيت نقش اول داستان و نوع نقش
جنسيت نقش اول

مرد

درصد

زن

درصد

راهبردی اقتصادی

6

6

6

6

نفوذ اقتصادی

6

6

6

6

6

6

نوع نقشها

کمکی اقتصادی
عادی اقتصادی

6

1

راهبردی سیاسی

93

99
6

6

نفوذ سیاسی
کمکی سیاسی

8

1

6

6

عادی سیاسی

9

/5

6

6

راهبردی اجتماعی

6

6
6

نفوذ اجتماعی

6

کمکی اجتماعی
عادی اجتماعی

9

/5

70

93

راهبردی فرهنگی

6

6

6

6

نفوذ فرهنگی

6

6

کمکی فرهنگی

7

9

عادی فرهنگی
فاقد مرد و زن

0

5

8

5

نامشخص

1

99

79

91

جمع

1

66

1

66
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تطابق یافتههاي پژوهش با نظریة پارسونز
یکی از اهداف پژوهش حاضر مقایسة تصویر زن در داستانهای مجالت با نقش زن در جامعة
متحول ایرانی بوده است .اگرچه در جامعة امروز ،زن ایرانی در نقشهای مختلف نظیر پزشک،
مهندس ،وکیل ،کارمند امور دفتری ،مدیر و جز آن ظاهر میشود ،اما ترسیم نقش زن در
داستانهای مجالت بسیار ساده و پیشپاافتاده و نقش زن در داستانهای مجالت به نقشهای
ساده مادر ،همسر و جزآن منحصر شده است .این درحالی است که زنان در عرصههای مختلف
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی حضور و مشارکت فعال خود را نشان دادهاند .مطابق نتایج به دست
آمده از آمارنامهها در سال  936نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت  6ساله  06/1درصد در
بین مردان و /0

درصد در بین زنان بوده است .همچنین ،آمارها بیانگر این مطلباند که در

سال  936از کل شاغالن  6ساله و بیشتر  83/9درصد باسواد و  6/1درصد بیسواد بودهاند که
این نسبت برای مردان به ترتیب  36/5درصد و  3/5درصد و برای زنان  89درصد و  1درصد
است (مرکز آمار ایران.) 936 ،
با نگاهی به جدول

و آمارهای سال  936میتوان دریافت که زنان همچون مردان

توانستهاند در مشاغل گوناگون نظیر مقامات عالیرتبه ،مدیران ،تکنسینها ،متخصصان و جز آن
به ایفای نقش بپردازند و امروز مقامات عالیرتبه منحصراً در اختیار مردان نیست؛ بلکه زنان نیز
در نقشهای مدیریتی و ریاستی حضور پررنگ خود را به نمایش میگذارند .اما با وجود ورود
زنان ایرانی در مشاغل گوناگون ،تفاوت قابل مالحظهای میان مشاغل واقعی زنان در جامعة
امروز و مشاغل ترسیم شده در داستانهای مجالت کودکان وجود دارد ،چرا که مشاغل زنان در
داستانهای مجالت به مشاغلی ساده نظیر آرایشگری ،معلمی ،پرستاری ،خیاطی و جزآن منحصر
شده است و سمتهای عالیرتبه در حوزههای مختلف و خصایص برتر قدرت ،ابتکار،
خالقیت ،تدبیر و جز آن برای مردان تجسم یافته است .این در حالی است که در واقعیت
نقشهای اجتماعی مهمی اعم از کمکی ،راهبردی و با نفوذ سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی را ایفا میکنند.
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جدول  .6مقایسة مشاغل مختلف در بين زنان و مردان سال 1931
مرد

زن

مشاغل
قانونگذاران ،مقامات عالیرتبه و مدیران

/0

/9

متخصصان

5/5

7/1

تکنیسینها و دستیاران

7/1

0/7

7/

8/0

کارکنان خدماتی و فروشندگان

9/8

3/

کارکنان ماهر کشاورزی ،جنگلداری و ماهیگیری

7/7

/8

صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط

8/3

8/1

متصدیان و مونتاژکاران ماشینآالت و دستگاهها و رانندگان وسایل نقلیه

7/0

6/8

کارگران ساده

8/5

1/

سایر و اظهار نشده

/8

6/9

کارمندان امور دفتری و اداری

توزیع نسبی برآورد شاغالن  6ساله و بیشتر برحسب گروههای عمدة شغلی به تفکیک جنس (مرکز آمار ایران) 936 ،

آمار جدول  9نشان میدهد که اگرچه زنان در سه دورة جنگ ،سازندگی و اصالحات به
میزان قابل توجهی در جامعه حضور داشتهاند ،اما نویسندگان موفق به ترسیم درصد واقعی
حضور زنان در البهالی داستانها نشدهاند .بنابراین ،همچنان اختالف زیادی میان میزان حضور
زن در عالم واقعیت با داستانها وجود دارد.
جدول  .9مقایسة وضعيت فعاليت زنان در واقعيت و داستان در سه دورة تاریخي مهم در ایران
دوره

درصد زنان
در واقعيت

درصد شخصيتهاي اصلي زن

در داستانها

به كل شخصيتهاي اصلي

آ

جنگ

%78/3

%

ب

سازندگی

%78/5

%98

% 8

پ

اصالحات

%73

% 8

% 6

-

% 3

%

جمع

6

آ) سرشماری سال ( 905مرکز آمار ایران) 901 ،
ب) آمارگیری سال 916
پ) سرشماری سال ( 915مرکز آمار ایران 910 ،به نقل از صادقی جعفری)113 981 ،
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با نگاهی به آمار جدول  7میتوان دریافت که زنان در هر سه دورة جنگ ،سازندگی و
اصالحات ،از میزان سواد باالیی برخوردار بودهاند و در دورة اصالحات درصد باسوادی زنان
تاحد زیادی افزایش یافته است .این در حالی است که با وجود افزایش میزان باسوادی زنان در
واقعیت ،روند ترسیم سواد زنان در داستانها کاهش یافته است و نویسندگان این سه دورة
جنگ ،سازندگی و اصالحات نتوانستهاند شخصیت واقعی زنان را در داستان به تصور بکشند،
بهطوری که اکثر زنان مجسم شده در داستانها کسانیاند که از میزان تحصیالت و سواد خیلی
پایینی برخوردارند.
جدول  .4وضعيت سواد زنان در واقعيت و داستان در سه دورة تاریخي مهم در ایران
دوره

درصد زنان
در جمعيت شهري

در داستان

آ

جنگ

%05/79

% 8

ب

سازندگی

%10/11

% 9

پ

اصالحات

%86

%

آ) سرشماری سال ( 905مرکز آمار ایران) 901 ،
ب) آمارگیری سال ( 916مرکز آمار ایران) 919 ،
پ) سرشماری سال ( 915مرکز آمار ایران 910،به نقل از صادقی جعفری.)893 981،

یافتههاي حاصل از آزمون فرضيهها
متغیرهای اصلی در این پژوهش عبارتاند از جنسیت نویسنده و جنسیت تصویرگر .در ادامه به
خالصهای از نتایج آزمون فرضیهها اشاره میشود .الزم به ذکر است که سطح سنجش مقوالت
تحقیق اسمی بوده و از آزمون کی دو (مربع کای) استفاده شده است.
جدول  .5بررسي رابطة جنسيت تصویرگر داستان و تعداد تصاویر زن و مرد و رنگ لباس زن و مرد
جنسيت تصویرگر
مقوالت

Sig

Value

تعداد تصاویر زن

6/8 9

5/ 3

تعداد تصاویر مرد

6/505

1/031

رنگ لباس مرد

6/515

7/109

رنگ لباس زن

6/8 5

5/ 65
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 .با توجه به آزمون فرضیهها ،مشخص شد که میزان  Sigدر همة مؤلفهها بزرگتر از 6/65
است .بنابراین ،بین جنسیت تصویرگر و تعداد تصاویر زن و تعداد تصاویر مرد ،رنگ لباس مرد
و رنگ لباس زن رابطة معناداری وجود نداشت؛ یعنی چه تصویرگر مرد بود و چه زن ،تعداد زن
و مرد و رنگهای اختصاص یافته به هر کدام تغییری نمیکرد.
جدول  .2بررسي رابطة جنسيت نویسنده و مقوالت مرتبط با نقشهاي اجتماعي و جنسيت در
داستانها
جنسيت نویسنده
مقوالت

Sig

Value

6

1/6 8

فعالیت سیاسی مرد

6/663

7/806

نوع نقش مرد

6/6 1

7 /511

نحوة کسب نقش مرد

6/6 7

0/6

ویژگی بارز زن

6/ 3

9 /659

ویژگی بارز مرد

6/ 79

75/ 89

نوع نقش زن

6/603

5/659

محل حضور زن

6/63

1/311

محل حضور مرد

6/070

/737

نحوة کسب نقش زن

6/61 9

9/196

نوع تفریح مرد

6/788

/789

جنس باایمان

6

1/6 8

جنس قوی

6/ 9

/31

جنس مبتکر

6/07

3/671

جنس موفق

6/6631

6/176

جنس تصمیمگیر

6/1 5

5/967

جنس مهربان

6/3 3

7/900

جنس زیبا

6/8 8

5/87

وضعیت طبقاتی داستان

6/7 8

8/ 53

حوزة شغلی داستان

6/6 3

0/996

نقش اول داستان
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با توجه به سطح معناداری به دست آمده که کوچکتر از  6/65است ،بین جنسیت نویسنده
و نقش اول داستان ،جنس باایمان ،فعالیت سیاسی مرد ،نوع نقش مرد و نحوة کسب نقش مرد
رابطة معناداری وجود دارد .اما جنسیت نویسنده با نوع نقش زن ،ویژگی بارز مرد ،ویژگی بارز
زن ،جنس قوی ،مبتکر ،تصمیمگیر ،زیبا ،مهربان ،محل حضور مرد ،محل حضور زن ،فعالیت
سیاسی زن ،وضعیت طبقاتی داستان و حوزة شغلی داستان رابطة معناداری را نشان نداد.

بحث و نتيجهگيري
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش زن و مرد و رابطه و مقایسة این نقشها با جنسیتشان بود .به
همین دلیل سعی شد که از میان مجالتی که برای کودکان منتشر میشود چندین مجله به طور
تصادفی انتخاب شود .مجالت مورد نظر عبارتاند از دانشآموز ،نوآموز و دوست .روش مورد
استفاده در این تحقیق مطالعة اسنادی و تکنیک مورد استفاده تحلیل محتوا بود .همچنین،
دادههای حاصل از تحلیل مقوالت در نرمافزار  SPSSاستفاده شد .نتایج به دست آمده از یافتهها
دربرگیرندة اطالعات زیر است 3جنسیت تصویرگر در ارائة تصاویر (حجم و کیفیت) تأثیری
نداشت .البته ،هم تصویرگران زن و هم تصویرگران مرد به دلیل اینکه مخاطبان اصلیشان
کودکان بودند متناسب با روحیة کودکان رنگ تصاویر چه مرد و چه زن را روشن انتخاب
کردهاند .با وجود این ،تعداد تصاویر مردان بیشتر از تصاویر زنان بوده است.
نتایج نشان داد که جنسیت نویسنده تأثیر زیادی روی انتخاب نقش اول داشت ،چرا که
نویسندگان مرد بیشتر نقش اول خود را مرد و نویسندگان زن بیشتر نقش اول خود را زن معرفی
کردهاند .با توجه به اینکه بیشتر نویسندگان این داستانها مرد بودند ،نقش اول بیشتر داستانها
نیز مرد بوده است .همچنین ،بیشتر نویسندگان چه ایرانی و چه غیرایرانی ،برای مرد نقش
راهبردی سیاسی (مانند رهبر و پادشاه) و برای زن نقش عادی اجتماعی (مانند خانهداری) را در
نظر گرفتهاند .این امر نشانة آن است که هنوز در جامعة ما نگرش سنتی به نقشهای زن و مرد
وجود دارد؛ یعنی ،هنوز نویسندگان حاضر نیستند نقشهای راهبردی و بانفوذ را برای زنان در
نظر بگیرند .بنابراین ،یافتههای پژوهش حاضر با تحقیقات و نظریههای پیشین همچون
پژوهشهای بدیعی ،رمضانی ،مقصودی و درخارج از ایران با وبریمن ،شارپ وواکرداین
مطابقت دارد زیرا آنها نیز در نشریات یومیه و کودکان این کلیشههای جنسیتی را تشخیص داده
و آنها را برای زنان مضر دانسته بودند.
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همچنین ،نویسندگان ،هم مرد و هم زن ،هنوز هم محل حضور زن را داخل منزل و حضور
مرد را خارج از منزل میدانند که البته مردان اصرار بیشتری بر این موضوع داشتند تا زنان
نویسنده.
اگرچه آمارهای مرکز آمار ایران در سال  936بیانگر آن است که میزان مشارکت اقتصادی
زنان در جامعه افزایش یافته است و زنان همردیف مردان مشاغل گوناگونی نظیر مقامات
عالیرتبه ،متخصصان ،تکنسینها و جزآن را اشغال کردهاند ،اما برخالف حضور پررنگ زنان در
جامعه ،نویسندگان داستانهای مجالت کودکان به ترسیم مشاغلی ساده نظیر خیاط ،معلم ،پرستار
و جزآن اکتفا کردهاند و همواره تفاوت قابل توجهی میان تصویر واقعی زن ایرانی در جامعه و
تصویر ترسیم شده در داستانهای مجالت کودک وجود دارد.
طبق آمار سال  %89 ، 936زنان باسواد بودند ،اما به رغم افزایش میزان باسوادی زنان،
نویسندگان مجالت کودکان زن را فاقد سواد و تحصیالت باال به تصویر کشیدند .همچنین،
مقایسة ویژگیهای زنان و مردان در داستانهای مجالت کودک این نکته را آشکار میسازد که
نویسندگان همواره ویژگیهایی چون ضعف و ناتوانی ،مهربانی و فداکاری را برای زنان در نظر
گرفتهاند .این درحالی است که مردان به عنوان شخصیت برتر در داستانهای مجالت با
ویژگیهای حائز اهمیتی چون اقتدار ،قدرت ،شجاعت و هوشمندی به تصویر کشیده میشوند.
از این رو ،با وجود تغییرات اجتماعی ،سیاسی و تغییر نقش زنان در جامعه ،هنوز نویسندگان
مجالت موفق نشدند منطبق با این تغییرات ،نقش و جایگاه زن را برای کودکان ترسیم کنند و
کودکان ایرانی بر مبنای الگویی مردساالرانه و تبعیضآمیز نسبت به نقش زنان جامعهپذیر
میشوند .نتیجة مقالة حاضر نیز این موضوع را تأیید میکند .در واقع ،نقشهای ارائه شده در
داستانهای مجالت کودکان با نقشهای متنوع حال حاضر زنان ایرانی همگام نیست .این نتیجه
با تحقیقات مقصودی و غفوری ،صدری و صادقی جعفری نیز مطابقت دارد .برای مثال ،صادقی
جعفری که نقش زنان را در ایران در سه دورة تاریخی بررسی کرده است به این نتیجه دست
یافته که تحوالت نقشی زنان به هیچ عنوان با نقش زنان در ادبیات مکتوب تطابق ندارد و در این
زمینه شکاف عمیقی مشاهده میشود.

 231مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ایران ،دورة  ،3شمارة  ،2بهار 2333

منابع
 آبوت ،پامال و واالس ،کلر ( ،) 986جامعهشناسي زنان ،ترجمة منیژه نجم عراقی ،تهران ،نشر نی.
 بارون لورس ( ،) 917تحليل محتوا ،ترجمة ملیحه آشنایی ،محمدیمنیدوزی سرخابی ،تهران،
دانشگاه شهید بهشتی.
 بدیعی ،نعیم ( ،) 910تحلیل و محتوا ،نامة علوم اجتماعي شمارة .59-7 37-9
 بالو ،روش و اسنیلر ،ان ماری (  ،) 91مفهوم نقش در روانشناسي اجتماعي ،ترجمة ابوالحسن
سروقد مقدم ،مشهد ،آستان قدس رضوی.
 بینا ( ،) 989زنان و رهبری ،تنظیم ،ترجمة واحد ارتباطات بینالملل مرکز امور مشارکت زنان ،مجلة
ریحانه ،شمارة .30-37 3 1
 بینا (  ،) 98خبرنامة فرهنگي اجتماعي مركز امور مشاركت زنان ،شمارة .7-9 395
 تمیزی ،بکری ( ،) 913تاریخچة نقد ادبي جنسيتي ،مجموعه مقاالت جنس دوم به کوشش نوشین
احمدی خراسانی ،تهران ،نشر توسعه.
 چلپی ،مسعود ( ،) 915جامعهشناسي نظم ،تهران ،نشر نی.
 حجازی ،بنفشه ( ،) 913ادبيات كودكان و نوجوانان و ویژگيها و جنبهها ،تهران ،انتشارات
روشنفکران ،مطالعات زنان.
 رتیزر ،جورج ( ،) 917نظریههاي جامعهشناسي در ایران معاصر ،ترجمة محسن ثالثی ،تهران،
انتشارات علمی.
 رید ،اولین (  ،) 98تحليل طبقاتي زنان یا جنس ستمدیده ،ترجمة اصغر مهدی زاکان ،تهران،
مؤسسه انتشارات نگاه.
 ساروخانی ،باقر ( ،) 916درآمدي بر دایرهالمعارف علوم اجتماعي ،تهران 3انتشارات کیهان.
 ساروخانی ،باقر و مریم ،رفعت جاه ( ،) 989زنان و بازتعریف هویت اجتماعی ،مجلة انجمن
جامعهشناسي ایران ،شمارة . 06- 99 3
 صادقیجعفری ،جواد ( ،) 981سیمای زن در ادبیات کودکان ،مطالعات زنان ،سال  ،0شمارة -1 3
.36
 غفوری ،محمود ،مقصودی ،سوده ( ،) 986مقایسة نقشها و پایگاههای اجتماعی زن و مرد در کتب
داستانی کودکان سالهای  ،03-18نشریة دانشكدة ادبيات و علوم انساني ،شمارة

و ..08-593 6

جنسيت و نقشهاي اجتماعي در مجالت كودكان (آزمون نظري نقش تالكوت پارسونز) 233
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فصلنامة پژوهشی و تحلیلی و آموزشی ،شمارة .08-09 37
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 هرسین فر ،الهام« ،) 98 ( ،تحول جامعهپذیری جنسیتی» ،پژوهش زنان ،دورة  ،8سال  ،شمارة 31
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