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 چکیده

تجربه دانشجویان دختر از  درکهدف  با توجه به نقش کتاب های درسی در مفهوم جنسیت، این پژوهش با

و بر پارادایم  از نوع کیفی بوده. پژوهش حاضر، انجام گرفتتاب های درسی انعکاس مفهوم جنسیت در ک

پژوهش پدیدارشناسی به اجرا درآمده است. شیوه گردآوری داده ها، مصاحبه های یری استوار است که با تفس

طالعات به تا رسیدن ا مقطع کارشناسی نفر از دانشجویان دختر سال اول و دوم نوزدهنیمه ساختاریافته بود که با 

 یری،اعتبار، انتقال پذ یتبه داده ها از قابل یمطالعه برای اعتبار و اعتمادبخش ین. در ااست انجام یافتهحالت اشباع

به منظور تحلیل داده های مصاحبه از روش ون منن )تجزیه و تحلیل استفاده شد.  ییدتأ یتاعتماد و قابل یتقابل

از:  ندهای حاصل از پژوهش، مشتمل بر سه درون مایه است که عبارت درونمایه ای( استفاده شده است. یافته

یافته های پژوهش نشان می «. پیامدهای نابرابری جنسیتی»و « نقش و ویژگی های زن»، «ری جنسیتیاحساس نابراب»

نقش »، «نقش فردی»است. «  سیاسی»و « شغلی»دهد احساس نابرابری جنسیتی دارای دو درون مایه فرعی 

 »زن می باشند و پیامدهایی نظیر  ویژگی هایدرون مایه های « ویژگی عاطفی» و« ویژگی جسمانی»، «عیاجتما

را به همراه  «بحران هویت جنسیتی»و « کاهش منزلت اجتماعی زنان »، «افزایش انگیزه پیشرفت و تحرک اجتماعی

 دارد. 
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  مقدمه

امروزه اهمیت آموزش و پرورش و ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. افراد جامعه توجه ویژه 

ای به آموزش و پرورش و مدارس دارند زیرا آینده جوانان و فرزندانشان به آموزش و پرورش 

محیط  (. اغلب صاحب نظران بر این باورند که آموزش رسمی و2112، 3بستگی دارد )رگیل

مدرسه یکی از کارگزاران اصلی اجتماعی شدن است که در رقابت با دیگر عوامل جامعه 

، 2113، 2پذیری می تواند بر نگرش، اعتقاد و رفتار فراگیران تاثیر بگذارد )برینت و دیگران

(. در بین عناصر تشکیل دهنده نظام های آموزشی، کتاب 3131، شیخاوندی، 3131ظهروند، 

)سیف  هستند از اهمیت بیشتری برخوردار انسبب تاثیرگذاری بر روی مخاطب های درسی به

(. درواقع کتاب های درسی مورد استفاده در مدارس نقش مهمی در 3130اللهی و ابراهیمی، 

ابزار های بالقوه ای هستند که به ایجاد نگرش مطلوب در  آن هاآموزش فراگیران دارد. 

کتاب های درسی است که فراگیران به درکی از خویشتن  فراگیران کمک می کنند. به واسطه

(. کلیشه های جنسیتی موجود در کتاب های درسی حقایقی 2112، 1دست می یابند )سوماالتا

تاثیر قابل توجهی در توسعه نقش کتاب های درسی قرار گیرند.  مطالعههستند که باید مورد 

آموزش داده می شود شامل بسیاری از جنسیتی کودکان دارند. زیرا آنچه به دانش آموزان 

بنابراین کتاب های (. 2131 1نقل از توچی و آلیو 2کلیشه های جنسیتی است )پارک و استوارت

 نیرویو یک بوده انتقال ارزش های جامعه به دانش آموزان  درسی اولین منبع اصلی و رسمی

جوانان محسوب می نقش های جنسیتی کودکان و نو شکل گیریبسیار قدرتمند در فرایند 

رک کودکان ار جنسیت تا حد زیادی ( د2113) 0(. به عقیده فریولی2113، 2کولینزو د )لی نشو

( این پرسش کلیدی 2111) 3. تایلورقرار می گیردتصاویر و متون کتاب های درسی  تحت تاثیر
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را مطرح می کند که کتاب های درسی مدارس چه چیزهایی درباره جنسیت به کودکان و 

ضرورت طرح چنین پرسشی در کشورهایی که نظام گفتنی است می آموزند؟وجوانان ما ن

آموزشی متمرکز داشته و کتاب درسی به عنوان منبع اصلی اطالعات و انتقال فرهنگی است و 

(، اهمیت 3133)فروتن،  داردنقش عمده ای در فرآیند جامعه پذیری جنسیتی دانش آموزان 

 به دلیل نظام آموزشی متمرکز در کشورمان ایم موضوعراین مطالعه . بنابباالیی پیدا می کند

 اهمیت زیادی دارد.

بررسی ادبیات پژوهش در زمینه نابرابری جنسیتی نشان می دهد که در خصوص مفهوم 

 ستا کسی نابرابری جنسیتی توافق نسبی بین صاحب نظران وجود دارد. کرافت شاید نخستین

 جنس دو بین یوت هاتفا فتاکر دید از.  ستا دهنمو دهستفاا " تیجنسیی برانابر " واژه از که

مطالعه  .سترخدادها عجتماا طریق از بلکه طبیعی رتصو به نه و ستا عجتماا از گرفته تنشا

مواد درسی مورد استفاده در نظام های مختلف آموزشی در جهان و شیوه انعکاس نابرابری های 

مهم مورد توجه در پاره ای از مطالعات بوده است )ال و  جنسیتی در آن ها یکی از موضوع های

(. 2111، 2، جکسون و وارین2111، 1ایونس و دیویس، 2113، 2گودن و گودن، 2112، 3چان

این مطالعات همگی تفاوت های پایدار و قابل مالحظه ای را در شیوه ی ارائه ی نقش های 

 جنسیتی در کشورهای مختلف نشان داده اند. 

اتفاق مهمی بود که در توسعه مفاهیم جنسیت  3301های فمینیست در دهه  ریه هاینظظهور 

نظریه های جامعه  3301و  3321در سال های (. 2111، 1نقش مهمی ایفا کرده است )آمانیسو

شناسی به عنوان نظریه هایی مردمحور که از مناسبات جنسیتی غافل شده اند نقد شدند و 

ه بهترین راه برای تصحیح این روند به حساب آوردن تجربیات روزانه فمینیست ها با این داعیه ک

ند. آن ها بر دیدگاه زنان ه ااست، تحقیقات خود را رقم زدتایید نشده زنان و نظریه پردازی های 

و با  ایجاد می شودو مفهوم سازی آن ها از زندگی روزمره به عنوان چیزی که به استمرار 
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، نقل از صادقی فسائی، 3330 3می دهد، تاکید می کنند )اسمیتعوامل اجتماعی تغییر شکل 

فمینیستی به  نظریه(. در نظریه پردازی فمینیستی زندگی زنان مرکزیت می یابد و هدف 3133

نظری فهم عدم تساوی جنسیتی، نقش های اجتماعی زنان و تجربیات زیسته آن ها در  ظلحا

رتقاء حقوق زنان است. در نظریه پردازی حوزه های مختلف است و به لحاظ عملی، هدف ا

فمینیستی جنسیت به عنوان یک مفهوم اصلی است که روابط بین دو جنس براساس آن تبیین 

آنچه موضوع مورد بحث بسیاری از فمینیست (. می توان گفت 3133می شود )صادقی فسائی، 

لحاظ فکری و ذهنی گفتمان علمی رایج این عقیده که زنان به در ها می باشد این است که 

دو تاثیر  3301وجود چنین دیدگاه هایی در مورد زنان تا دهه  ، به چشم می خورد.ناقص هستند

( عدم توجه به مسائل 2( محروم شدن زنان از تحصیل در رشته های علمی 3متفاوت داشت: 

یتی (. پژوهش ها در مورد کلیشه های جنس2111سالمت زنان و شرایط کاری آن ها )آمانسیو، 

که کلیشه های جنسیتی رایج غالبا در متون درسی تقویت می شوند  ستبارها نشان داده ا

، 1، خورشید و همکاران2132، 2، اواله و همکاران2111، تایلور، 2111)ایوانس و دیویس، 

(. به 2112، 0، چیک2110، 2، اسن2131، 1، اواله و اسکلتون2113، 2نیمچز، ماکندین و 2131

( حاکی از آن است کتاب های درسی همچنان به 2131طالعه اواله و اسکلتون )عنوان مثال م

 نویسندگان و برنامه درسی ناآگاهی طراحان در این زمینه،. دامن زده اند تداومنابرابری جنسیتی

طالعه خود ( در م2110. اسن )می باشدجدی  مورد توجه ،جنسیتی کتاب های درسی از نابرابری

که کلیشه های جنسیتی در تمامی کتاب های درسی مشاهده می شود.  است به این نتیجه رسیده

 کتاب ها در اصل مردان و زنان را در نقش های سنتی به تصویر کشیده اند.

و  یمواد درس یبه مطالعه محتوا یمتعدد یقاتبه موازات مطالعات فوق، تاکنون تحق

 (،3133افشانی و همکاران )عات مطالاست.  یافتهانجام  یراندر ا یتمربوط به جنس ینمضام

1. Smith 
2. Ullah& et al 
3. Khurshid& et al 
4. Mukundin&nimehchisalem 
5. Ullah& Skelton 
6. Esen 
7. Chick 
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فقدان ( 3131و فروتن ) (3133فروتن )، (3131) و مظفر، یمانیا (،3132) ی،و عابد یضیعر

نتایج . ندتعادل نقش های جنسی را در محتوای کتاب های درسی به نفع مردان گزارش کرده ا

ی به طور ناخودآگاه ( نیز نشان داد که برنامه های آموزش3130پژوهش سیف اللهی و ابراهیمی )

همسو با نتایج فوق، حاضری و احمد تبعیض جنسیتی را در کتاب های درسی ترویج می نمایند. 

با بررسی چگونگی بازنمایی جنسیت در کتاب های فارسی دوره راهنمایی و نیز ( 3133پور )

ده است. زنان متوسطه دریافتند که در کتاب های درسی به مردان بسیار بیشتر  از زنان پرداخته ش

در اندک موارد حضور در کتاب های درسی، موجودانی ضعیف، عاطفی، نیازمند کمک و 

 مطیع مردان بازنمایی می شوند. 

 پژوهشبنابراین با عنایت به ضرورت شناخت و برطرف کردن این مشکالت و کاستی ها

مینه است. تجربیات دانشجویان بهترین منبع اطالعات در این زحاضر صورت گرفته است. 

بررسی تجربه دانشجویان دختر در خصوص مفهوم جنسیت و انعکاس آن در کتاب های درسی 

با پژوهش های رایج کمی قابل تبیین نیست در حالیکه پژوهش های کیفی قابلیت ها و برتری 

های چشمگیری در شناخت عمیق پدیده ها و تبیین تجربه های واقعی دارند. از سوی دیگر 

سوژه های انسانی را چون شیء می نگرد و از طرفی ادعای بی طرفی و خنثی  روش های کمی

پژوهشگران سعی می کنند از امروزه بودن می کند حال آنکه این امر امکان پذیر نیست. 

دیدگاه اثبات گرایانه فاصله بگیرند و با توجه به این اصل که تحقیق باید به وسیله زنان، برای 

روش های کیفی این ناسب تر می دانند. مرا یرد، روش های کیفی زنان و با زنان صورت پذ

 درکبنابراین این پژوهش با هدف. زنان را بیشتر منعکس سازد تجربیاتقابلیت را دارند که 

تجربه دانشجویان دختر سال اول و دوم مقطع کارشناسی در خصوص مفهوم جنسیت و نحوه 

در پژوهش حاضر تالش شد تا با توصیف گیرد. انعکاس آن در کتاب های درسی صورت می

تجربیات دانشجویان در خصوص جنسیت و نحوه انعکاس آن در کتاب های درسی به این 

سوال اصلی پاسخ داده شود که چه تصویری از مفهوم جنسیت به وسیله کتاب های درسی به 

در راستای منتقل شده است و آیا تصویر مزبور بر پایه ی اصول سنتی بوده و یا  فراگیران

 امثالهم تغییر یافته است؟دگرگونی های اجتماعی، سیاسی و 
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 شناسی پژوهشروش

پژوهش حاضر کیفی و در زمره مطالعات تفسیری است که با بهره گیری از راهبرد پژوهش 

پدیدارشناسی در صدد تبیین و تفسیر جوهره تجربه دانشجویان از انعکاس مفهوم جنسیت در 

دانشجویان و وظیفه پژوهشگر تالش برای بررسی تجارب محض کتاب های درسی است. 

آگاهی از آن فارغ از مفروضات پیشین است. از این رو باید از شهود بی واسطه استفاده کرد، 

بدون آنکه پیش فرض داشت. در پژوهش حاضر، آگاهی و تجربه دانشجویان از مفهوم 

می توان به ذات و ماهیت مفهوم  جنسیت حائز اهمیت و محل بحث است که با مطالعه حاضر

 ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه جنسیت آن گونه که دانشجویان تجربه کرده اند، دست یافت.

نیمه ساختاریافته بوده است تا به شرکت کنندگان اجازه دهد آزادانه به توصیف تجربه خود 

دنیای تجربیات انسان ها بپردازند. به عقیده ون منن مصاحبه بهترین روش برای وارد شدن به 

دقیقه بود. در پژوهش حاضر شرکت کنندگان براساس نمونه  11تا  11است. مدت مصاحبه بین 

ورود به  یارحداقل مع. که از نوع نمونه گیری قضاوتی است .گیری هدفمند انتخاب شدند

انتخاب  لیدل ینبود، سال سوم و چهارم را به ا یسال اول و دوم کارشناس یانمصاحبه، دانشجو

و متوسطه را به احتمال  ییراهنما یی،ابتدا یدوره ها یچون مطالب مربوط به کتب درس یمنکرد

به بیان دیگر افرادی انتخاب شدند که بهترین شرایط را برای عرضه فراموش کرده اند.  یادز

فرایند اطالعات مورد نیاز داشتند و شخصا فرایندها و مسائل مورد نظر را تجربه نموده بودند. 

انجام مصاحبه تا زمان اشباع اطالعاتی ادامه یافت. در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت کیفی 

لزومی به مشخص کردن تعداد نمونه به صورت پیش فرض وجود نداشته است و تکرار داده 

های گردآوری شده، مشخص کننده تعداد نمونه ها است. در واقع اشباع اطالعاتی مالک 

 آوریکه داده های گردزیرا نفر مصاحبه شد  33یری است. در پژوهش حاضر با خاتمه نمونه گ

: چه گردیدسوال اساسی مطرح  دوتکراری شد. به منظور گردآوری اطالعات از دانشجویان 

با چه ؟ یده ادوران تحصیلی داشتاز انعکاس مفهوم جنسیت در کتاب های درسی ای  تجربه

البته زمانی که نیاز به روشن سازی  ؟ه می باشدیبل توجدیدگاه هایی چنین مفهوم جنسیتی قا

استفاده می شد. کلیه  و یا بیشتری اطالعات در زمینه ای خاص بود، از سوال های دقیق تر
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. تحلیل داده ها با رویکرد ون منن صورت ندمکالمات بر روی نوار، ضبط و سپس مکتوب شد

شامل مجموعه فعالیت هایی برای  روش. این گرفت که تحلیل درونمایه ای خوانده می شود

بیرون کشیدن ابعاد درون مایه ای مشخص کننده است. ون منن برای بیرون کشیدن درونمایه ها 

از متن سه رویکرد کل نگر، انتخابی و جزءنگر را پیشنهاد کرده است. در این پژوهش پس از 

لی از آن به صورت مکتوب کردن هر مصاحبه، کل متن بارها خوانده شد و یک برداشت ک

بیانیه ای توصیفی نوشته شد )رویکرد کل نگر(، سپس به تک تک جمله های متن یا دسته هایی 

از آن ها توجه شد و از خود پرسیدیم این جمله یا این گروه از جمالت چه چیزی را می توانند 

ر پایان پس درباره مفهوم جنسیت و یا تجربه مربوط به آن توصیف کند؟ )رویکرد جزءنگر( و د

از چندین بار خواندن متن، بیاناتی که به نظر می رسید می تواند در روشن کردن پدیده کاربرد 

 (.2112تخاب گردید )رویکرد انتخابی( )ون منن، داشته باشد، ان

 قابلیت ، پذیری انتقال اعتبار، قابلیت از ها داده به بخشی اعتماد و اعتبار برایدر این مطالعه 

 معنی و ساختار حد چه تا که است معنی بدین اعتبار قابلیت شد. استفاده تأیید ابلیتق و اعتماد

 اعتبار قابلیت رعایت منظور به. شود می بازنمایی مطلوبی و مناسب نحو به نظر مورد پدیده

 داشته مفهوم جنسیت باره در غنی ای تجربه که شوند مطالعه وارد افرادی شد سعی پژوهش

دانشجویان سال اول و دوم کارشناسی بود، سال  مصاحبه، به ورود معیار حداقل رو این باشند. از

سوم و چهارم را به این دلیل انتخاب نکردیم چون مطالب مربوط به کتب درسی دوره های 

 پیام این حاوی پذیری ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را به احتمال زیاد فراموش کرده اند. انتقال

 پدیدارشناسی، است. در پذیر تعمیم دیگر های محیط به حد چه تا ژوهشپ یافته های که است

 غنی و کامل نحوی به را خود متنی توصیفات و ها داده مجموعه تا است موظف پژوهشگر

دریافت.  را یافته آن نظری تائید و کرد تطبیق پیشین، نظری ادبیات با را آن بتوان که کند عرضه

 دیگر های محیط به ها یافته این انتقال قابلیت درباره بتوانند باید دیگر پژوهشگران آنکه ضمن

یابد.  تحقق مهم این یافته ها، کامل عرضه با شد سعی حاضر پژوهش در که کنند قضاوت

 دست به پدیده متغیر شرایط بررسی نحوه و درونی فرآیندهای انسجام به اعتماد قابلیت

 را پژوهش مراحل ازاستادان، تن دو اعتماد لیتبه قاب می کند. یرای دستیابی داللت پژوهشگر
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 چه تا را پژوهشگر های یافته که است آن مبین تأیید تأییدکردند. قابلیت را نتایج و بازنگری

 از تأیید تأیید می کنند. قابلیت بررسی می کنند، را آن نتایج یا پژوهش که افرادی سایر حد،

 نگاهی با مطالعه این یافته های و تفسیرها ها، داده باره چندین و دقیق های بازبینی و مرور طریق

 تجربه درک به قادر بتوانند پژوهشگران سایر که نحوی به است، شده حاصل پیشین مطالعات به

 باشند.  مشابه نتایج به دستیابی و ها داده پیگیری و دانشجویان

 یافته های پژوهش 

ها استخراج شد که می توانند تجربه  سه درون مایه اصلی و نه درون مایه فرعی از یافته

 (.3 شماره دانشجویان دختر را از مفهوم جنسیت به تصویر بکشند )جدول

 مضامین به دست آمده از پاسخ های دانشجویان .1جدول 

مضامین فرعی  مضامین اصلی

 شغلی

سیاسی
نابرابری جنسیتی

 فردی

 اجتماعی

 فیزیکی

عاطفی

ویژگی های زن

اجتماعی شرفت و تحرکافزایش انگیزه پی  

 کاهش منزلت اجتماعی زنان

بحران هویت جنسیتی

سیتیپیامدهای نابرابری جن

اولین مضمون اصلی، احساس نابرابری جنسیتی . احساس نابرابری جنسیتی: 1درون مایه اصلی 

است که شامل دو مضمون فرعی شغلی و سیاسی است. نابرابری جنسیتی برخورد و عملی است 

 رد، خوارشمردگی و تحقیر می شود. که باعث ط

در اکثر کتاب های درسی نابرابری شغلی در مورد زنان وجود دارد.  انعکاس . نابرابری شغلی

کمرنگ زنان در مشاغل و به خصوص در مشاغل دارای منزلت اجتماعی باال به وضوح در 
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نندگان به شرح تمامی متون و تصاویر کتاب ها دیده می شود. بعضی از گفته های مشارکت ک

 زیر است:

در کتب درسی و اکثر تصاویر این کتاب ها بیشتر مشاغل پردرآمد و سطح باالی جامعه به »

مردان اختصاص داده شده و کمتر زنانی رو دیدم که در این مشاغل فعالیت کنند. در اکثر 

به عنوان یک و کمتر از زنان  دیدمکتاب ها زنان یا خانه دار بودند و در اندک مواردی معلم 

دکتر، مهندس، وکیل، استاد و ... یاد شده. همین عوامل هستش که باعث تبعیض جنسیتی می 

 «.شه

 دانشجوی دیگری تجربه خود را چنین بیان می کند:

در کتاب جامعه شناسی در کتب درسی مواردی رو دیدم که زنان مشغول به کارند مثال»

اما این اشاره به اشتغال تان نشان می دهد ویا معلم استسال سوم زنان رو به صورتپرستار در بیمارس

. همیشه شدهزنان بسیار محدوده و در مقابل آن خیلی بیشتر به خانه داری و وظایف سنتی اشاره 

این تصور رو داریم که اگه درسمون هم تموم شه نمی تونیم یه کار خوب و آبرومندانه پیدا 

«.کنیم

تاریخ، فرصت ها و امکانات حیات سیاسی برای زنان به نحوی غالبا در طول . نابرابری سیاسی

توزیع نشده است که آنان بتوانند همدوش مردان در صحنه های سیاسی حاضر گردیده و بدون 

هیچ گونه محدودیت جنسی به ایفای نقش های سیاسی خویش بپردازند. تجربیات مشارکت 

نمونه ای ن در کتاب های درسی است. کنندگان حاکی از انعکاس تبعیض آمیز نقش سیاسی زنا

 است: به شرح زیراظهارات مشارکت کنندگان از 

من این امر و قبول دارم که مشارکت سیاسی در جامعه واقعا کار سختی هستش و نیاز به »

مهارت خاصی دارد. ولی انجام هیچ کاری برای زنان غیر ممکن نیست. با انجام برنامه ریزی 

وانایی و در زنان نیز پرورش داد. این امر می تونه از طریق کتاب های های الزم می شه این ت

درسی به نحو احسن انجام بگیره. اما متاسفانه در کتاب های درسی به زنانی که تونستن در 

زنان  ت. اگه به همچنین زنانی اشاره بشه،عرصه های سیاسی تاثیرگذار باشند اشاره ای نشده اس

 «.خواهیم دیدسیاسی  در عرصه های بسیاری موفق
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 کند: یم یانب ینتجربه خود را چن یگرید یدانشجو

در کتاب های درسی هرگز ندیدم که زنی رو به عنوان چهره سیاسی معرفی کنند. همیشه »

جای زنان در این عرصه ها خالی بوده. در گذشته شاید بیشتر مشاهیر سیاسی مرد بودند ولی 

کرده است. تدوین کنندگان محتوای کتاب های درسی باید امروزه جامعه و نیازهای آن تغییر 

که به جامعه پذیری زنان در عرصه ی سیاست به  هبنابراین ضروریاین امر و در نظر داشته باشند.  

 «.بشه میزان مردان توجه

ویژگی های زن می مین مضمون اصلی بدست آمده، دو. ویژگی های زن :2درون مایه اصلی 

ضمون فرعی فردی، اجتماعی، فیزیکی و عاطفی است. تصویری که باشد که شامل چهارم

کتاب های درسی از نقش فردی و اجتماعی و ویژگی های فیزیکی و عاطفی زن ارائه کرده 

است، تصویری سنتی در جهت تقویت باورها و کلیشه های جنسیتی است و زنان بیشتر با همان 

 صفات شناخته شده توصیف شده اند. 

که در اکثر کتاب ها زن در  بیان کرده اندر این پژوهش بسیاری از دانشجویان د. نقش فردی

نقش سنتی در خانواده به تصویر کشیده شده است و پرداختن به امور منزل، تربیت فرزندان و 

فرمانبرداری از همسر یا مرد به عنوان مسئول و رئیس خانواده عمده ترین نقش هایی است که 

 عهده می گیرند. بعضی از گفته های مشارکت کنندگان به شرح زیر است:زنان در خانواده به 

آنچه از مفهوم جنسیت در ذهنم تداعی می شود حاکی از رویکردی سنتی است. تا جایی »

که یادمه در کتاب های درسی چه در تصاویر و چه در متونش نقش زن بیشتر به صورت نقش 

نه داری، شستن و تمیز کردن خانه و تربیت مادری به تصویر کشیده شده که همیشه به خا

فرزندان مشغول بوده است در حالیکه همیشه در کتاب ها عکس پدری را دیدیم که در حال 

 «.خرید و یا کارکردن در خارج از منزل است

 کند: یم یانب ینتجربه خود را چن یگرید یدانشجو

ا این مسئله زیاد مشکل نداریم درسته که زنان باید به کار خانه داری بپردازند ولی ما ب»

مشکل ما اینه که در کتاب های درسی، زنان رو به عنوان تکمیل کننده جنس مخالف به کار 

بردند که زمینه رشد و شکوفایی همسر و فرزندانش رو بر عهده دارد. چه کسی این امر رو 
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بیت جایگاه خانواده، تعیین کرده. تو کتاب ها کار زنان فقط نگهداری و مراقبت از فرزندان، تث

اجتماعی کردن فرزندان و تربیت آن هاست دریغ از یک متن یا تصویر که نشون بده مردها به 

 «.زنان در امر خانه داری و غیره کمک کنند

 دانشجویی دیگر تجربه متفاوتی دارد:

 درسته که در اکثر کتاب ها زنان و مشغول انجام کارهای مربوط به خانه نشون دادند ولی»

امام خمینی  ی ازاین قضاوت درستی نیست که بگیم همیشه اینگونه بوده، به عنوان مثال  تصویر

که به همسرش چایی می یاره، که نشان دهنده مشارکت شده  نشون داده  در کتاب درسی

 «.مردان در امور خانه داری هم می شه

کی از اصلی ترین انتظار می رود آموزش و پرورش به عنوان نهادی که ی. نقش اجتماعی

اهداف آن اجتماعی کردن افراد است، بتواند به نقش اجتماعی زنان که نیمی از نیروهای جامعه 

انسانی اند، توجه داشته باشد. تحقق چنین امری از طریق کتاب های درسی صورت می گیرد. 

:نظر مشارکت کنندگان به این شرح است

مشارکت فعال زنان نیاز داره. در کتاب های همه می دونن که رشد و توسعه یک جامعه به »

درسی کمتر به جایگاه بانوان در جامعه اشاره شده است. کتاب های درسی اینگونه به ما زنان 

القا کرده که مهمترین وظیفه ما نگهداری از فرزند و تمیز نگهداشتن خونه است و نقش 

در خود من یه ذهنیت منفی در  اجتماعی زنان رو نادیده گرفته است. همین امر باعث شده که

 «.مورد ادامه تحصیل به وجود بیاد

 :متفاوتی داردتجربه  یگرید یدانشجو

در مورد نقش زنان در کتاب های درسی می شه گفت که کتاب های جدید تونستن به »

نحو احسن عدالت جنسیتی رو چه در تصاویر و چه در متون رعایت کنند به عنوان مثال در 

شناسی سال سوم تصویری از بازی های پارالمپیک آورده که در  صف اول کتاب جامعه 

رو نشون می ده این امر نشان از اهمیت زنان در جامعه ما و حضور پررنگ آن ها بازیکنان زن 

 «.در امور اجتماعی است
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نشان ها به صورتی ن، در کتاب های درسی، دخترهای پاسخگویاطبق گفته. ویژگی فیزیکی زن

در حالیکه و مشغول کارهای راحت و ساده هستند کار سختی انجام نمی دهنداند که هداده شد

 پسرها همواره با ویژگی هایی چون قوی، توانا و شایسته به تصویر کشیده شده اند: 

در بیشتر تصاویر و متون، پسرها با قدرت تر و تواناترند. آن ها همیشه ورزشکار و مناسب برای »

همین عوامل در حال انجام کارهای ساده  نشان داده شه اند.  ولی دخترها بازی های سخت اند.

به زندگی ما دختران هم نفوذ پیدا کرده، خانواده ها هم تصورشون بر اینه که دختران و زنان 

 «.قادر نیستند کارهای سخت انجام دهندقدرتی ندارند و 

 دانشجوی دیگر تجربه خود را چنین بیان می کند:

حین انجام کارهای راحت و بدون دغدغه نشون دادند ولی   اهای درسی زنان ردر کتاب» 

نباید به این  امر به چشم تبعیض و نابرابری نگاه کرد. زنان شاید خودشون ادعا کنند که می 

توانند کارهای سخت انجام بدهند ولی انجام چنین کارهایی به سالمتی شان آسیب می سونه. به 

سی زنان رو در حال انجام کارهایی نشون دادند که واقعا می تونن از نظر من کتاب های در

«.عهده انجام آن بر بیان

ی،زنانبسیار مهربان و دلسوز به درس یدر کتاب ها یان،پاسخگو نظرطبق . ویژگی عاطفی زن

برخی نیز بر این باورند که اشاره ای به ویژگی های عاطفی زنان در تصویر کشیده شده اند. 

 اظهارات مشارکت کنندگان به این شرح است:ای درسی نشده است. کتاب ه

در کتاب های درسی و دگرگونی است. متاسفانه باور در مورد زنان و مردان در حال تغییر »

صراحتا در مورد زنان و ویژگی های عاطفی آن ها بحث نشده است. همین عدم اشاره می تونه 

روحی و عاطفی آن ها نادیده گرفته بشه. از طرف  این باشه که زنان و ویژگی های عاملی بر

 «. دیگر همیشه زنان رو در کتاب های درسی به صورت فداکار و دلسوز نشان دهده شده اند

 دانشجوی دیگر اینگونه بیان می کند: 

مهربانی و وفاداری زنان در کتاب ها به تصویر کشیده شده است، همواره مراقب خانواده » 

نند. زنان عاطفی بوده و منشا همه نوع فداکاری در راه همسر و فرزندانشان و همسر و فرزندا

 «. دیده شده اند
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سومین مضمون اصلی، پیامدهای نابرابری . پیامدهای نابرابری جنسیتی :3درون مایه اصلی 

جنسیتی است. نابرابری جنسیتی غالبا برای دختران و زنان مسائل و مشکالتی را به همراه دارد. 

بحران هویت »و « کاهش موقعیت و منزلت اجتماعی زنان»پیامد منفی  2پیامدها شامل این 

پیامد مثبت می باشد. مشارکت کنندگان پیامد مثبت نابرابری جنسیتی را افزایش  3و « جنسیتی

 انگیزه مشارکت و تحرک اجتماعی قلمداد نموده اند. 

دهد که کت کنندگان نشان میتجربیات مشاریش انگیزه مشارکت و تحرک اجتماعی. افزا

احساس نابرابری جنسیتی در زنان می تواند عاملی در جهت افزایش انگیزه مشارکت و تحرک 

اجتماعی باشد. انسان با آگاهی از چنین تبعیض و نابرابری تالش خواهد نمود که خود را از این 

 وضعیت رها نموده و در جهت پیشبرد اهداف خود تالش نماید. 

کشورها و من جمله در کشور ما نابرابری جنسیتی همیشه بوده و این نابرابری در همه »

رسی به این نابرابری دامن پیامدهایی را به دنبال داره. سیستم آموزشی و باالخص کتاب های د

بعضی از دختران از این نابرابری اطالعی ندارند ولی دختران و زنانی در  ی اوقات. گاهمی زنه

د که از این نابرابری جنسیتی آگاهند. این آگاهی از نابرابری در ما انگیزه ای جامعه وجود دارن

. همه موانع رو کنار بزنیم و پیشرفت و آینده خودمون تالش کنیمرو ایجاد می کنه که برای 

 «.وارد جامعه بشیم. درس بخونیم و برای داشتن یه شغل و منزلت اجتماعی واال تالش کنیم

 کند: یم یانب ینه خود را چنتجرب یگرید یدانشجو

هستش که آینده انسان رو می سازه. وقتی همچنین نابرابری های جنسیتی رو در  واریامید»

کتاب ها و کالس ها و سیستم آموزشی به عینه می بینم راستش به جای اینکه ناراحت و نامید 

کم ندارم. با اینکه  بشم، تمامی عزمم رو جزم می کنم تا به همه ثابت کنم که از آقایون چیزی

کنم. آینده ام برام خیلی واقعا سخته که همه موانع رو کنار زد ولی همیشه خودم و تشویق می

مهمه. برخالف آنچه در کتاب ها اومده که تاکید اصلی شون بر خانه داری زنان هستش، 

خودم و  دوست ندارم فقط خانه داری کنم.  دوست دارم در جامعه باشم و برای پیشرفت و رشد

 «.جامعه تالش کنم
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در کتاب های درسی به زنان و مسائل مربوط به زنان . کاهش جایگاه و منزلت اجتماعی زنان

کم توجهی شده است. زنانی که بیشترین نقش و در خانواده و جامعه برعهده دارند. این بی 

ردار نباشند. توجهی باعث می شه که زنان در جامعه از منزلت و پایگاه اجتماعی خوبی برخو

 تجربه برخی از مشارکت کنندگان به این شرح است:

 شان،می جنسیت با مناسب اجتماعی های نقش گرفتن عهده بر با ومردان به نظر من زنان» 

 رسیدن در را جامعه ای آینده برنامه ریزی کنند و همتوانند هم آینده خودشون رو بسازند و بر

سی چنانچه الزم است به موقعیت اجتماعی زنان اشاره در کتاب های در. کنند کمکاهداف  به

و  مثال وزیر بهداشت قبال زن بود نشده است. از زنانی که دارای جایگاه اجتماعی خوبی هستند

... در کتاب ها کمتر یاد شده و یا اصال یاد نشده است. این نوع بحث نکردن از زنان در کتاب 

 «.یگاه اجتماعی زنان به حساب بیادهای درسی می تونه تهدیدی بر منزلت و جا

 کند: یم یانب ینتجربه خود را چن یگرید یدانشجو

هر نوع تبعیض و نابرابری بالطبع پیامدها و تاثیراتی رو داره. به نظر من نابرابری باعث عقب »

ماندگی انسان می شه و عقب ماندگی می تونه مانعی برای رشد و پویایی زنان بشه و مشارکت 

. در در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی ورزشی محدود کنهزنان رو 

یه زن موفق در عرصه های مختلف به درستی معرفی نمی شه همه اینا باعث می  کتاب ها حتی

 و شه که دست از تالش و کوشش ورداریم و این درجازدن ها باعث می شه که نتونیم خودمون

. ولی این وضعیت در کتاب های جدید خیلی . مطرح کنیمدر جامعه و محیط های علمی و ..

رو هم ردیف با  تعدیل شده. عمال شاهد تغییرات اساسی در کتاب های درسی هستیم که زنان

 «.مردان نشون دادند

با وجود این که امروزه اکثر زنان جامعه در عرصه های مختلف . بحران هویت جنسیتی

ور فعال دارند ولی عمال شاهد تضاد بین محتوای کتاب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... حض

های درسی و واقعیت های جامعه امروزی هستیم. اکثر مشارکت کنندگان بحران هویت 

جنسیتی را ناشی از نابرابری و عدم تعادل جنسیتی در کتاب های درسی بیان نموده اند. اظهارات 

 مشارکت کنندگان به این شرح است:
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ای اونا ارزش های موجود در جامعه رو به دانش آموزان انتقال می ده و کتاب ها و محتو» 

اون ها رو برای آینده آماده می کنه. متاسفانه در کتاب های درسی همیشه زنان و در خانه و 

مشغول کارهای خانه داری نشون دادند و از این مسئله غافل بودند که جامعه هر روز در حال 

و زنان همچون مردان وارد جامعه می شوند و در صحنه های مختلف حضور پیدا می تغییره 

کنند. وقتی بین محتوای کتاب ها و آنچه در جامعه در جریان هستش سنخیتی نباشه باعث می 

شه که ما از خودمون بدمون بیاد و عمال به این نتیجه برسیم که توانایی کافی برای حضور در 

 «.  یممحیط اجتماعی و ندار

 تجربه دانشجوی دیگر این چنین است:

ها نقشی در این پیشرفت و تغییر کتاب های درسی عمدتا منعکس کننده کلیشه های » 

جامعه ندارند و دوم اینکه افراد منفعلی هستند و وابسته به دیگران. کتاب های جدید التالیف 

خصوص کتاب های  خیلی خوب تونستند عدالت رو در کتاب های درسی رعایت کنند به

 . هستند جنسیتی«.دوره ابتدایی خیلی بهتر شده

 گیریبحث و نتیجه

در کتاب های درسی را بر مبنای تجارب دانشجویان مفهوم جنسیت  انعکاسپژوهش این 

)با توجه به تاکید مهمدانشجویان در پژوهش حاضر یکی از تجربه های  بررسی نموده است.

ر طول مصاحبه ها( احساس نابرابری جنسیتی در کتاب های دانشجویان بر آن و تکرار آن د

دانشجویان بیشترین احساس نابرابری جنسیتی را در دو بعد شغلی و سیاسی  می باشد.درسی 

( به وضوح 2113درک کرده اند. می توان گفت پدیده تقدم مرد یا اول مرد )لی و کولینز، 

انشجویان موید سوگیری جنسیتی )سوگار توسط دانشجویان بیان شده است. در مجموع تجربه د

در مجموع ( در کتاب های درسی است. 2113، 2و ساندرلند و همکاران 2112، 3و همکاران

بخش عمده ای از شرکت کنندگان حاکی از آن است که در  تجربهنتایج این تحقیق طبق 

ن نیز در تفاوت جنسیتی چشمگیری وجود دارد. وایتزمن و همکارا، کتاب های درسیتصاویر

1. Sugar & et al 
2. Sunderland & et al 
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پژوهش ها . (3133)نقل از فروتن،  توصیف این وضعیت اصطالح زن نامرئی را وضع کرده اند

فرصت های شغلی به گونه ای است که هنوز دارای کتاب های درسی نشان می دهد که در 

)دیوید و به مردان مشاغل کمتری وجود دارد نابرابری جنسیتی بوده و برای زنان نسبت 

( نشان داد 3130یافته سیف اللهی و ابراهیمی )(. 3132نقل از فتحی واجارگاه،  3333، 3وودوارد

که شغل درصد بیشتری از زنان شاغل در کتاب های درسی معلم است. همچنین مشخص شد 

که از نظر کمی و کیفی در هر زمینه به زنان کم توجهی شده و متون و تصاویر بر پایه پیش 

براساس یافته های تنی بر تبعیض جنسیتی تدوین شده اند. داوری ها و قالب های ذهنی مب

( در کتاب های درسی مقایسه های اجتماعی همواره به سود پسران است و 3133مجتهدی )

پسران در تمامی عرصه های علمی، اجتماعی و سیاسی بر دختران برتری دارند. با توجه به یافته 

دایی می توان گفت که با ارائه چنین های حاصل از تحلیل محتوای کتاب های دوره ابت

جایگاهی از زنان در کتاب های درسی نمی توان به سوی ایجاد فرصت های برابر آموزشی گام 

( نیز این 3131برداشت و زمینه توانمندسازی دختران را فراهم نمود. نتایج پژوهش حجازی )

عتقاد دارند خانواده و مدارس ( نیز ا3300ان ماری ولپ و میشل بارت )یافته را تایید می کند. 

 پژوهش درزنان را برای مشاغل کم درآمد و در نهایت برای خانه داری آماده می کنند. 

 مختلف ابعاد میان از که کنند می جنسیتی نابرابری احساس زنان از نیمی از بیش پورطاهری

 نهایت در و سیسیا اقتصادی، حقوقی، بعد در ترتیب به نابرابری بیشترین جنسیتی نابرابری

( نیز نشان می دهد 3131داده های مطالعه حجازی )(. 3133)پورطاهری،  دارد وجود اجتماعی

آدامز و که حضور زنان و دختران در کتاب های درسی کمتر از حضور مردان و پسران است. 

از بررسی کتاب های درسی و نیز غیردرسی در مدارس (3131نقل از افهمی، )لوریکاتس 

آمریکا دریافتند، محتوای کتاب های درسی ابتدایی حاوی کلیشه های جنسیتی است و  ابتدایی

زنان به ندرت شخصیت اصلی حوادث و داستان ها هستند. نتایج تجربی پژوهش حاضر هم بر 

این امر صحّه می گذارد. 

1. David & Woodward 
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. بسیاری از شرکت کنندگان معتقد می باشداز دیگر یافته های پژوهش ویژگی های زن 

شده است و پرداختن به امور منزل و تربیت  به زن دادهد که در اکثر کتاب ها نقش سنتی بودن

همچنین در کتاب  نان در خانواده به عهده می گیرندفرزندان عمده ترین نقش هایی است که ز

جنبش های اصالح طلب یا لیبرال در های درسی کمتر به نقش زنان در جامعه اشاره شده است. 

از لحاظ رفتار جنسیتی به ویژه الگوهای تبعیض  را یت موجود در مدارسوضع 3301دهه 

جنسیتی مورد نقد قرار دادند. برخی از پژوهش ها، رفتارهای کلیشه ای موجود در بسیاری از 

مواد برنامه درسی مورد بررسی قرار دادند و در پرتو این بررسی مشخص شد که برای مثال 

ران در کتاب های درسی نشان داده می شود و در صورت تصویر دختران بسیار کمتر از پس

چاپ تصویر زنان در منابع آموزشی، اغلب در قالب نقش های منفعل، پیرو، عوام فریبانه، 

ضعیف، ظریف، حساس، وابسته، محتاط، فاقد ابتکار عمل و خالقیت آمده است. این پژوهش 

بتی، پرخاشگر، تهاجمی و از لحاظ مردان در قالب نقش هایی رقا هها همچنین نشان دادند ک

)فتحی واجارگاه، شدند روانشناختی محکم و قوی اما دارای موقعیت های برتری معرفی می 

 و تکوین در درسی متون جایگاه یکی از مهم ترین نظریه هایی که می تواند در تبیین. (3132

 است. در نمادی تقابلم کنش نظریه گیرد، قرار استفاده مورد جنسیتی های نقش و هویت تکامل

با  ها انسان متقابل های کنش و شناخت تکوین در کلیدی نقش دارای جنسیت عنصر ،نظریه این

هربرت مید و  ساپیر، جورج مانند تئوری این برجسته صاحبنظران عقیده همدیگرمی باشد. به

می  وورف انسان در دوران کودکی از طریق زبان و کنش متقابل به یک خود اجتماعی دست

 شناخت این گیری شکل در مهمی بسیار نقش کودکان های کتاب نظریه، این یابد. مطابق

 کوچکی جهان یک ها بچه های کتاب تئوری، این صاحبنظران عقیده به کنند. می ایفا جنسیتی

 جامعه از اعتقادات و ارزش ها با آن طریق از بچه ها که دهند می ارائه را جامعه فرهنگ از

مردان و حضور در جامعه  و زنان اشتغال های الگو و جنسیتی های نقش صخصو در جمله

یابند. یکی دیگر از نظریه ها در تبیین جایگاه متوان درسی در تکوین و تکامل  می آگاهی

از دیدگاه صاحب (.  3131هویت و نقش جنسیتی نظریه جامعه شناسی جنسیتی است )فروتن، 

( جنسیت به عنوان یک عنصر کلیدی تلقی می شود. مطابق 2111مانند تایلور ) نظریهنظران این 
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ها و ارات اجتماعی متفاوتی از دختربچهگیرند که جامعه انتظین نظریه کودکان از ابتدا یاد میا

است که امد. وی معتقد نرات اجتماعی را کدهای جنسیتی میلور این انتظایها دارد. تاپسربچه

آورند. ها جنسیتی را فراهم میپذیری ایدئولوژیجامعه سازی وهای درونیاین کدها زمینه

های درسی پردازد و کتابهای اجتماعی میها و ارزشارس مکانی است که به انتقال نگرشمد

ای کتاب درسی و محتو نظریهشود. مطابق این ها محسوب میو ارزش هاابزار انتقال این نگرش

طبق نظر مشارکت کنندگان در . یتی ایفا می کنندپذیری جنسآن نقش اساسی در فرایند جامعه

این تحقیق، کتاب های درسی نقش اساسی در شکل دهی نقش های جنسیتی ایفا می کنند. 

واقعیت آن است که زنان امروز جامعه ی ما در عرصه های گوناگون اجتماعی فعال شده اند. 

ادها و دانشگاه ها، ادارات و مشاغل آنان را می توان در عرصه های ادبی، علمی نظیر المپی هامروز

انه حتی مناصب سیاسی و میادین ورزشی دید. هر چند این میزان حضور در مقایسه خخارج از 

با مردان قابل قیاس نیست اما نادیده گرفتن همین مقدار از واقعیت اجتماعی و عدم بازتاب آن 

ی اصالح شرایط ابتدا باید در کتاب های درسی چندان منطقی به نظر نمی رسد. همچنین برا

زمینه ی فرهنگی فراهم آید و یکی از ابزارهای مهم برای نیل به این هدف کتاب های درسی 

( نیز 3130نتیجه پژوهش سیف اللهی و ابراهیمی )(. 3133است. )حاضری و احمدپور خرمی، 

 فرزندان ،فعال هستند که زنانی از رسد می نظر به درسی های کتاب درحاکی از آن است که 

می  نیست. خبری باشند، می مشغول کار به نیز خانه بیرون در و کنند می بزرگ خودشان را شان

الگوی سنتی ناظر بر تفکیک جنسیتی نقش های داخل و خارج خانه به طور کامال توان گفت 

روشنی در کتاب های درسی بازنمایی شده است یعنی از یک سو انجام کارهای خانگی اساسا 

نان واگذار شده و از سوی دیگر نقش های جنسیتی خارج از خانه اساسا یک موضوع به ز

مردانه معرفی شده و موضوع اشتغال زنان بسیار کم رنگ در کتاب های درسی انعکاس یافته 

و همکاران نقل از فروتن،  3رئی )ویتزمناست. در مجموع یافته های این تحقیق هم پدیده زن نام

( را تایید می کنند. بدین معنا که از 2111 ،2در نامرئی )آندرسون وهامیلتون( و هم پدیده پ3133

یک سو زنان در مقایسه با مردان حضوری بسیار کمرنگ و نامحسوس در تمامی کتاب های 

1. Weitzman 
2. Anderson & Hamilton 
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درسی دارند. از سوی دیگر همان حضور نامحسوس زنان نیز عمدتا به نقش های جنسیتی سنتی 

بت از فرزندان محدود می شود و نقش مردان در مراقبت از یعنی انجام وظایف خانگی و مراق

ابد. بدین ترتیب در ی فرزندان بسیار کمرنگ و نامحسوس در کتاب های درسی انعکاس می

چارچوب فرایند جامعه پذیری نقش های جنسیتی عمال پسر بچه ها یاد می گیرند که در آینده 

خارج از خانه است و نقش چندانی در  به عنوان شوهر و پدر نقش و مسئولیت آن عمدتا در

داخل خانه و مراقبت از فرزند نخواهند داشت. برعکس دختر بچه ها نیز یاد می گیرند که در 

ه عنوان همسر و مادر نقش و مسئولیت آنان اساسا در چارچوب خانه و خانواده یعنی آینده ب

( 2132) 3ژوهش بارتن و ساکواپ نتایج  انجام وظایف خانگی و مراقبت از فرزندان خواهد بود.

نیز نشان داد که در کتاب های درسی زنان عمدتا در قالب نقش های سنتی و خانه داری اما 

 2مردان در قالب نقش های غیرسنتی و انجام کارهای بیرون از خانه انعکاس یافته اند. سوارز

( 3130آرای )نتایج پژوهش هاشمی و شهر. کرده است ( نیز همین یافته را تایید2111)

تاحدودی متفاوت است. آنها معتقدند که محتوای کتاب های درسی دوره دبیرستان و پیش 

دانشگاهی علوم انسانی در جهت ارائه پیامی است که تا اندازه ای به حمایت یا نشان دادن 

حضور زن در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی  می پردازد. بنا به گفته هاشمی و شهر آرای 

جامعه شناسی سال دوم دبیرستان به تغییر نقش های خانوادگی به واسطه حضور بیشتر  کتاب

زنان در بازار کار، حرکت آنان در جهت شکل دهی تشکل های مختلف به منظور ارتقای 

جایگاه خود در جامعه و افزایش سهم زنان از مزایای اجتماعی اشاره کرده است. مطرح ساختن 

چند در حد بسیار محدود می تواند به طور ضمنی این پیام را برای  این مباحث و موضوعات هر

دانش آموزان دربرداشته باشد که باورها و کلیشه های تثبیت شده برای زنان و مردان براساس 

 برچسب های جنسیتی قابل تغییر و در حال تغییر است. 

ان بیان نمودند در مورد ویژگی های جسمانی و عاطفی زنان در کتاب های درسی دانشجوی

در کتاب های درسی، دختر ها به صورتی نشان داده شده اند که کار سختی انجام نمی دهند که 

1. Barton &Sakwa 
2. Suarez 
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و مشغول کارهای راحت و ساده هستند در حالیکه پسرها همواره با ویژگی هایی چون قوی، 

کشیده  بسیار مهربان و دلسوز به تصویر زنانتوانا و شایسته به تصویر کشیده شده اند همچنین 

شده اند. برخی نیز بر این باورند که اشاره ای به ویژگی های عاطفی زنان در کتاب های درسی 

( در مرورشان بر ادبیات پژوهشی موجود درباره موضوع به 2113) 3گودن و گودننشده است. 

این نتیجه رسیده اند که از تفاوت های جنسیتی منعکس شده در محتوای کتاب ها به گونه ای 

بل مالحظه در طول زمان کاسته شده و میل به سمت برابری افزایش یافته است. همچنین قا

( نشان داد که تعداد اسامی و تصایر مردان بسیار بیشتر از زنان بوده 3332)2مطالعات ترنربوکر 

است. مردان نسبت به زنان بسیار قوی، فعال هستند. برخالف پیش بینی انجام شده صفت استفاده 

نقل از افشانی و ) 1استروم کوییست .ای زنان مثبت تر ازمردان ارزیابی شده استشده بر

( به تحلیل محتوای کتاب های درسی براساس مولفه جنسیت پرداخته است. 3133همکاران، 

نتایج تحلیل وی نشان داده است که کتاب ها حاوی پیام ها و تصاویری هستند که در آن زنان با 

انی، ضعیف، ترسو، کم هوش و وابسته معرفی شده اند و مردان دارای ویژگی هایی مانند هیج

ویژگی هایی چون شجاع، منطقی، باهوش، مستقل  و رهبر هستند. نقش های زنان و مردان در 

این کتاب ها از نظر شرکت کنندگان با نظریه فرودستی زنان و برتری مردان همخوانی دارد. 

نتیجه دست یافت که کتاب های درسی، دختران را ( در پژوهش خود به این 2111) 2چونگ

 بیشتر به صورت شخصیت احساساتی معرفی کرده اند. 
از دیگر یافته های پژوهش پیامدهای نابرابری جنسیتی است. بسیاری از شرکت کنندگان 

معتقد بودند که نابرابری جنسیتی در کتاب های درسی حاوی پیامدهای منفی و مثبت است. 

زه پیشرفت و تحرک اجتماعی پیامد مثبت وکاهش منزلت اجتماعی زنان و بحران افزایش انگی

هویت جنسیتی پیامدهای منفی نابرابری جنسیتی است. تجربیات مشارکت کنندگان نشان 

دهد که احساس نابرابری جنسیتی در زنان می تواند عاملی در جهت افزایش انگیزه می

اجمالی مطالعات موجود مشخص می شود که مشارکت و تحرک اجتماعی باشد. با مرور 

1. Gooden & Gooden 
2. Tuvner-Bowker 
3. Stromquist 
4. Chung 
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دهنوی و پیامدهای نابرابری جنسیتی به طرق مختلفی مطرح شده است. همسو با این یافته، 

( طی پژوهشی به بررسی رابطه ی احساس نابرابری جنسیتی و انگیزه تحرک 3132معیدفر )

حرک اجتماعی متغیر اجتماعی در دانشجویان دختران پرداخته است. در این پژوهش، انگیزه ت

باال رفتن  نتایج حاکی از آن بود کهبعد متغیر مستقل بود.  1وابسته و احساس نابرابری جنسیتی با 

 احساس نابرابری جنسیتی در هر یک از ابعاد آن انگیزه تحرک اجتماعی را افزایش می دهد.

 مانع مرد و زن ماعیاجت و سیاسی تبعیضات وجود که داد نشان نیز (3133) آقاپور پژوهش نتایج

توسعه  تابع زنان سیاسی و اقتصادی اجتماعی، مشارکت افزایش است. اقتصادی مشارکت

نیز همسو  (2111) 3گازو تحقیقات یافته های با نتیجه این است. سیاسی و اقتصادی اجتماعی،

ماعی نابرابری جنسیتی پیامدهای اجت که رسید نتیجه این به خود تحقیقات (در2111است. گازو)

از قبیل کاهش نقش زنان در مشارکت اجتماعی، تاخیر در توسعه اجتماعی، هدر رفتن نیروی 

انسانی جامعه، کاهش ظرفیت های تولید فکری و مادی جامعه را به دنبال دارد. همچنین در 

سطحی باالتر نابرابری های جنسیتی مانع دسترسی زنان به امکانات، تسهیالت و مشارکت در 

ی آنان می گردد و این امر خود نابرابری جنسیتی را استمرار می بخشد )شادی تصمیم گیر

( در پژوهشی به بررسی تاثیر نابرابری حنسیتی بر 3132(.صداقتی فرد و سخامهر )3133طلب، 

میزان مشارکت اجتماعی زنان پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که بین ابعاد حقوقی، 

نابرابری جنسیتی و متغیر مشارکت اجتماعی رابطه معناداری مشاهده اجتماعی و اقتصادی متغیر 

نشد. در مورد بعد سیاسی نابرابری جنسیتی یافته ها وجود رابطه معنادار و معکوس را با مشارکت 

 و سیاسی تبعیضات وجود که داد نشان نیز (3133) آقاپور پژوهش نتایجاجتماعی نشان داد.  

( و 3132های صداقتی و صفا مهر ) یافته است. اقتصادی رکتمشا مانع مرد و زن اجتماعی

 ( ناهمسو با یافته های پژوهش حاضر است. 3133آقاپور )

کاهش منزلت اجتماعی از پیامدهای منفی نابرابری جنسیتی است. تجربه دانشجویان حاکی 

است. از آن است که در کتاب های درسی به زنان و مسائل مربوط به زنان کم توجهی شده 

که  ودزنانی که بیشترین نقش و در خانواده و جامعه برعهده دارند. این بی توجهی باعث می ش

1. Gazso 
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زنان در جامعه از منزلت و پایگاه اجتماعی خوبی برخوردار نباشند. به عقیده اغلب فمینیست ها 

و اندیشمندان حوزه ی علوم اجتماعی، تفاوت های بیولوژیکی دخالتی در فرودستی زن و 

ری مرد ندارد بلکه عمدتا نقش کم زنان در تملک ابزار تولید و عدم حضور فعال و برت

مشارکت جدی زنان در چرخه اقتصادی و امور عمومی جامعه است که فرهنگ برتری و 

(. به عقیده این دانشمندان دانش 3131فرودستی را به وجود آورده و دوام داده است )ریترز، 

ازات کمتری دارند و فرودستی و تسلیم شدن به کلیشه های آموزان در نظام آموزشی امتی

 (. 3130مردانگی و زنانگی را نیز در همین نظام می آموزند )آبوت و واالس، 

پیامد دیگر نابرابری جنسیتی از نظر اکثر مشارکت کنندگان بحران هویت جنسیتی است که 

درسی بیان نموده اند. مایکل  این امر ناشی از نابرابری و عدم تعادل جنسیتی در کتاب های

کیمبل جامعه شناس آمریکایی هویت را چنین تعریف می کند: هویت برابر است با همان 

هویت جنسیتی. از نظر وی هویت جنسیتی بخش مهم و اساسی هویت است. جنسیت در شکل 

گیری هویت نقش اساسی دارد. کودکان از همان آغاز زندگی به تفاوت های میان پسران و 

( نیز حاکی از آن است که 3131(. یافته های حجازی )3132دختران آگاه می شوند )توکلی، 

کتاب های درسی الگوی مناسبی به دانش آموزان دختر ارائه نمی دهد و آن ها را از مشارکت 

های اجتماعی باز می دارد. این پیام که با تحوالت جامعه امروز ایران مغایرت داد دانش آموزان 

ا در تناقض قرار می دهد. در کتاب های درسی تاکید زیاد بر هویت جنسی دختران در دختر ر

خانه و در آغوش خانواده خیلی بیشتر از تایید حضور جنسیتی آنان در حوزه های عمومی است. 

در حالیکه در دهه های آینده دختران امروزی بانوانی خواهند بود که نه تنها چرخ زندگی 

چرخاند بلکه در چرخه ی اقتصادی، سیاسی و ... نیز نقش فزون تری  اجتماعی را خواهند

خواهند داشت. همین تضاد و پارادوکس بین واقعیت های جامعه و نحوه انکاس هویت دختران 

در کتاب های درسی به صورت سنتی و قالبی سبب بحران هویت جنسیتی در دختران و زنان 

( حاکی از این است که 3130هی و ابراهیمی )(.پژوهش سیف الل3131می گردد )شیخاوندی، 

به طور کلی نقش زنان در کتاب های درسی مدارس چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی با 

عدم تطابق نقش زنان در ایفا می کنند هیچ تشابهی ندارند.  نقش هایی که زنان در جامعه امروز
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یت جنسیتی محسوب می شود. از نظر کتاب ها و جامعه امروز خود عاملی برای ایجاد بحران هو

( سیر غیر منطقی ارائه جایگاه زن و مرد از پایه اول تا پنجم ابتدایی دانش آموز 3131حجازی )

 .را از دستیابی به درک صحیح از هویت جنسیتی خود باز می دارد

 منابع

تهران، نشر (. جامعه شناسی زنان، ترجمه منیژه نجم عراقی، 3130آبوت، پامال و واالس، کلر )

 نی.

. پرتال مرکز تحقیقات زن و خانواده(. نابرابری جنسیتی در ایران، 3133آقاپور، اسالم )
www.wrc.ir 

(. بازتولید نقش های جنسیتی در کتاب 3133افشانی، عسگری ندوشن و فاضل نجف آبادی )

 .30-310، صص 3، شماره 0ره ، دوپژوهش زنانهای فارسی مقطع ابتدایی. 

مضامین و آموزه های سیاسی در کتاب های درسی دوره ابتدایی.  ی(. بررس3131افهمی، بنفشه )

 .0-23، صص 2. شماره پژوهش های تربیت اسالمی

(. تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان و کتاب کار 3131ایمانی، محسن و مظفر، محمد )

فصلنامه . 3131در مقایسه با تعلیمات دینی چاپ سال  3133پایه دوم دبستان چاپ سال 

 .331-312، صص 0، شماره نوآوری های آموزشی

(. بررسی باورهای جنسیتی در محتواهای کتاب های درسی دوره 3133مجتهدی، مهین )

 ابتدایی، همایش ملی اصالحات در آموزش و پرورش: تهران.

(. نقش و منزلت زن در کتاب های درس فارسی 3130سیف اللهی، سیف اهلل و ابراهیمی، مریم )

 .23-01، 3، شماره 2، سال آموزش و پرورش ایران. پژوهش نامه علوم اجتماعی

(. سنجش نابرابری جنسیتی در بین زنان 3133پورطاهری، مهدی و پوروردی نجات، مینو )

 .331-312  (،2 )3، دوره دانشنامه علوم اجتماعیروستایی: مطالعه موردی استان گیالن. 

(. بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیر. 3130توکلی واال، ژاله )

 www.jobportal.ir.  پرتال نظام جامع اطالع رسانی اشتغال

http://www.wrc.ir/
http://www.wrc.ir/
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(. بازنمایی جنسیت در کتب فارسی 3133حاضری، علی محمد و احمدپور خرمی، علیرضا )

زن در توسعه و . 3133-33ستان در سال تحصیلی مقاطعتحصیلی راهنمایی و دبیر

 .01-32 (، 1 )31، دوره سیاست

های دوره ی ابتدایی: راهی به سوی دستیابی (. اصالح سیمای زن در کتاب3131حجازی، الهه )

 .323-322 (،30) 31 ، فصلنامه تعلیم و تربیتبه فرصت های برابر. 

ابطه احساس نابرابری جنسیتی و انگیزه تحرک (. بررسی ر3132دهنوی، جلیل و معیدفر، سعید )

 . 13-01، (0) 1، سال مطالعات زناناجتماعی در دختران دانشجو. 

(. نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثالثی. تهران، 3131ریترز، جورج )

انتشارات علمی.

 ن. ، قطره، تهراتوسعه و چالش های زنان ایران(. 3133شادی طلب، ژاله )

(. بازتاب هویت های جنسیتی در کتاب های تعلیمات اجتماعی 3131شیخاوندی، داور )

 .31-321 (،30) 31، فصلنامه تعلیم و تربیتآموزش ابتدایی و دوره راهنمایی تحصیلی. 

(. ضرورت نظریه پردازی در حوزه ی مسائل زنان از تحقیق تا 3133صادقی فسائی، سهیال )

 .331-223 (،11) 31، فرهنگی اجتماعی زنانفصلنامه شورای نظریه. 

(. تاثیر نابرابری جنسیتی بر میزان مشارکت 3132صداقتی فرد، مجتبی و سخامهر، میترا )

 .21-21 (،31) 2 ، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جواناناجتماعی زنان. 

ی (. تحقق آموزش و پرورش حساس به جنسیت در برنامه ریز3131ظهره وند، راضیه )

 .320-302، (30) 3 ، فصلنامه تعلیم و تربیتآموزشی دوره آموزش عمومی. 

(. تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره 3132عریضی، سید محمدرضا و عابدی، احمد )

 .23-12، (1) 2 ، نوآوری های آموزشیابتدایی برحسب سازه انگیزه پیشرفت. 

ن چگونگی برابری جنسیتی در آموزش و (. مطالعه ای پیرامو3131علی پور، توکلی و سرمدی )

پژوهش های ارتقای امنیت روانی زنان جامعه ایران از طریق آموزش های مجازی. 

 .21-31، (2 ) 3، دوره روانشناسی اجتماعی

 . انتشارات آییژ.برنامه درسی به سوی هویت هایجدید(. 3132فتحی واجارگاه، کورش )
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زن در یتی در کتاب های درسی مدارس ایران. (. جامعه پذیری جنس3133فروتن، یعقوب )

 .331-232، صص 1، شماره 3دوره  توسعه و سیاست،

زن در توسعه و (. بازنمایی الگوهای اشتغال زنان در متون درسی ایران. 3131فروتن، یعقوب )

 .13-03 (، 2) 3 ، سیاست

نش آموزان، خانواده (. بررسی باورها و ارزش های دا3130هاشمی، سهیال و شهرآرای، مهرناز )
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