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  بازنمایی الگوهاي اشتغال زنان در متون درسی ایران
  *یعقوب فروتن

عنوان ه بجهان از نیمه دوم قرن بیستم به بعد، زنان در افزایش چشمگیر میزان اشتغال  :چکیده

، کوتر و همکاران 1984دیویس ( نامیده شده است »هاي جنسیتی انقالب در نقش«ترین مشخصه  مهم
هاي  طی سالاي که  برجستههاي  پیشرفتهاي قابل توجه زنان و  توانمندي رغم در ایران، علی ).2001

مانند افزایش (به وقوع پیوسته است در بازار کار آنان مشارکت افزایش ساز  خصوص عناصر زمینهدر  اخیر

تحصیالت زنان به ویژه تحصیالت دانشگاهی، افزایش میانگین سن ازدواج، کاهش سطح باروري و روند 

معموالً . ، میزان مشارکت زنان در بازار کار همچنان پایین است)نگرش موافق با اشتغال زنانفزاینده 

از دارد که هاي اجتماعی و فرهنگی  زمینهاي ریشه در  سطح پایین اشتغال زنان به میزان قابل مالحظه

کنیک تحلیل در این تحقیق با استفاده از ت .شود هاي آموزشی و متون درسی بازتولید می طریق سیستم

هاي درسی سه مقطع  هاي اشتغال زنان در متن و تصاویر کتاب الگوها و ویژگیترین  مهممحتوا، 

، الگوي نتایج این تحقیقمطابق . تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان مورد مطالعه قرار گرفته است

به ) 2000مک دونالد (» ارنان آور خانو ،مرد«و مدل خانه و خارج داخل جنسیتی  هاي تفکیک نقشسنتی 

تنوع شغلی بسیار محدود و همجنس بودن افرادي . هاي درسی بازنمایی شده است وضوح در این کتاب

هاي  بازنمایی اشتغال زنان در کتاب هاي ترین ویژگی که زنان شاغل با آنان سروکار دارند، نیز از مهم

هاي  اي در خصوص الگوها و ویژگی حظههاي مهم و قابل مال به عالوه، تفاوت. شود درسی محسوب می

هاي درسی در این تحقیق مشاهده  اشتغال زنان بر حسب مقاطع تحصیلی، پایه تحصیلی و عناوین کتاب

 .گردید
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  و طرح مسأله مقدمه

ه باي را طی کرده است که  روند فزایندههاي اخیر در جهان  طی دههبازار کار  میزان مشارکت زنان در

، کوتر و 1984 2دیویس( شود محسوب می 1»هاي جنسیتی انقالب در نقش«ترین ویژگی  مهمعنوان 

اي از عوامل به بروز چنین تحول بزرگی  ، مجموعهبعده از نیمه دوم قرن بیستم ب). 2001 3همکاران
اقتصاد خانواده و فرصت استثنایی را در اختیار زنان قرار داد تا بتوانند که جنگ جهانی دوم : اند کمک کرده

رفتار باروري  را قادر ساخت تازنان که تکنولوژي کنترل موالید یرند، مردان بر عهده گ جامعه را در غیاب

ي پیشرفته وسایل ژتکنولو، دتنظیم کنن به ویژه کار خارج از خانه هاي خود خود را متناسب با سایر خواسته

سیس مراکز أتکمک کرد، جویی وقت و کاهش وظایف روزمره زنان در خانه  صرفهبه خانگی که  متعدد

 هاي بیمه شرکت و ها بانکمانند ، رشد بخش صنایع خدمات زایمان هاي نگهداري از کودکان و مرخصی

هاي  ال خارج از خانه زنان، زمینهو افزایش نگرش مثبت نسبت به اشتغ ارتباطات و صنعت توریسم و

  . مناسبی را براي افزایش میزان مشارکت زنان در بازار کار ایجاد کرده است

در . هاي قابل توجه زنان، میزان مشارکت آنان در بازار کار بسیار پایین است رغم توانمندي در ایران، علی

ه با بسیاري از کشورهاي جهان سوم که از واقع، میزان مشارکت زنان ایرانی در بازار کار حتی در مقایس

به . تر از ایران نیز برخوردارند، کمتر است اجتماعی کمابیش یکسان یا پایین -سطح توسعه اقتصادي

، میزان مشارکت زنان در بازار کار در )I.L.O 2001(المللی کار  عنوان مثال، مطابق گزارش سازمان بین

، )درصد 5/19(که، این میزان در کشورهایی همچون سوریه  درحالی. باشد درصد می 5/12ایران برابر با 

) درصد 2/50(و مالزي ) درصد 5/34(، مراکش )درصد 2/32(، ترکیه )درصد 27(، تونس )درصد 24(مصر 

ایران هاي چشمگیري در  پیشرفتعالوه بر این، . I.L.O 2001(4: المللی کار گزارش سازمان بین(است 
حضور و مشارکت زنان در بازار کار پدید آمده افزایش ساز  صوص عناصر زمینهخدر  اخیرهاي  دههطی 

توان به افزایش تحصیالت زنان به ویژه تحصیالت دانشگاهی، افزایش میانگین  به عنوان مثال، می. است
سن ازدواج زنان، کاهش سطح باروري زنان و روند فزاینده نگرش موافق با اشتغال زنان اشاره کرد 

                                                        
1  Revolution in gender roles 
2  Kingsley Davis  
3  Cotter et al. 
4  International Labour Organisation  
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، 2005، شادي طلب 1384، میرزایی 1382، زنجانی 1377، عبدي و گودرزي 1356همکاران  اسدي و(
با این همه، میزان مشارکت زنان ). 1387، فروتن1386، سفیري 2006عباسی شوازي و مک دونالد 

، مرکز آمار 1385درصد در سرشماري سال  15کمتر از (ایرانی در بازار کار همچنان بسیار پایین است 

 75گفتنی است که در اغلب کشورهاي پیشرفته صنعتی، میزان مشارکت زنان در بازار کار بیش از ). نایرا
شود که یکی از دالیل اساسی کاهش میزان  گونه استدالل می معموًال این). 1387فروتن(درصد است 

تماعی و هاي اج مشارکت زنان در بازار کار در کشورهاي جهان سوم و به طور خاص در ایران، زمینه
هاي  این زمینه. دهد فرهنگی است که میزان و الگوهاي اشتغال زنان را به طور جدي تحت تأثیر قرار می

هاي آموزشی و متون درسی بازتولید  از طریق سیستممعموًال ثر بر اشتغال زنان ؤاجتماعی و فرهنگی م

این واقعیت دارد که متون  بر همین اساس، اهمیت و ضرورت انجام چنین تحقیقاتی ریشه در .شوند می

عنوان یک ه و ب) 1984 1آربوتنوت(هاي جامعه  انتقال ارزش عنوان اولین منبع رسمیه مدارس بآموزشی 

کودکان و هاي جنسیتی  پذیري نقش در فرآیند جامعهنقش استثنایی موتور محرکه بسیار قدرتمند 

بدین ترتیب، پرسش کلیدي در اینجا  .کنند ایفا می) 2008 3، لی و کولینز1989 2بندر و لئون(نوجوانان 

آموزند؟  هاي جنسیتی به فرزندان ما می هاي درسی چه چیزهایی را در زمینه نقش این است که این کتاب

هاي درسی انعکاس  هایی در این کتاب و الگوهاي مرتبط با اشتغال زنان در خارج از خانه با چه ویژگی

 هایی ضرورت طرح چنین پرسشحال، باید توجه داشت که اهمیت و یافته و بازنمایی شده است؟ در عین 

زیرا نظام آموزشی چنین  ،مراتب بیشتر استه از جمله کشور ما بیی و انجام چنین تحقیقاتی در کشورها

هاي درسی  شوند و به همین سبب، کتاب در یک چارچوب کتاب محوري محدود می کشورهایی اساساً

بنابر این، هدف . دارند آموزان پذیري جنسیتی دانش در فرآیند جامعهه فردي تقریباً منحصر بمدارس نقش 

هاي  ها و الگوهاي مرتبط با اشتغال زنان در کتاب ترین ویژگی اساسی این تحقیق این است که مهم

هاي  زمینهدرسی مدارس ایران مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا از این طریق چگونگی بازتولید 
  .   معلوم گردد اشتغال زنان الگوهاي ثر برؤفرهنگی ماجتماعی و 

  

                                                        
1 Arbuthnot 
2 Bender and Leone 
3  Lee and Collins  
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  مروري بر مطالعات پیشین

هاي  هاي جنسیتی در کتاب اي در زمینه چگونگی بازنمایی نقش به طورکلی، مطالعات و تحقیقات گسترده

رضوي و  ،1381مجتهدي  ،1374صداقت و زاهد ( انجام گرفته استدرسی در ایران و سایر نقاط جهان 

 2هیگینس ،1972و همکاران  1ویتزمن، 1389، فروتن 1385حجازي ، 1385شیخاوندي ، 1385لی نظرع
  ،2001 5گودن و گودن  ،2000 4اونس و داویس، 1993  3کورتنهاس و دمارست، 1991و شعارغفاري 

با این همه، مطالعات و تحقیقاتی که به طور خاص و . )2009، لی و کولینز 2005 6آندرسون و همیلتون

اند،  هاي درسی مدارس در ایران و جهان صورت گرفته منحصراً بر روي بازنمایی اشتغال زنان در کتاب

هاي جنسیتی کانون توجه است که موضوع  زیرا در این تحقیقات هویت و نقش. باشند بالنسبه اندك می

رین الگو در نتایج ت در هر حال، اساسی. باشد اشتغال زنان به عنوان یکی از ابعاد مهم آن موردنظر می

هاي درسی بیش از آنکه  هاي جنسیتی در کتاب اغلب این تحقیقات، این واقعیت است که بازنمایی نقش

ساندرالند و ( 9»سوگیري جنسیتی«باشد، متأثر از  )1996 8وایتلی( 7»طرفی جنسیتی بی«مبتنی بر 

هاي  در قالب نقش زنان عمدتاًمطابق این تحقیقات، . است) 2002 11سوگار و همکاران، 2001 10همکاران

هاي  هاي غیر سنتی و انجام فعالیت هاي خانگی، ولی مردان بیشتر در قالب نقش سنتی و انجام فعالیت

هاي درسی  انجام شده بر روي کتاب نتایج تحقیقاتدر ایران نیز . اند خارج از خانه به تصویر کشیده شده

افشانی و همکاران ، 1385، حجازي 1381مجتهدي ، 1376، یعقوبی 1374صداقت و زاهد (دوره دبستان 

ي این است که بر اساس یک الگوي سنتی تقسیم کار، حضور بسیار  نشان دهنده) 1389، فروتن 1388

هاي درسی اغلب در محدوده انجام کارهاي داخل خانه  اندك و کمرنگ زنان در متن و تصاویر این کتاب

                                                        
1 Weitzman 
2  Higgins 
3  Kortenhaus and Demarest 
4  Evans and Davis 
5  Gooden and Gooden 
6  Anderson and Hamilton 
7 Gender fairness  
8 Whiteley   
9  Gender bias 
10  Sunderland, et al.  
11  Sugar, et al 
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مقصودي به عالوه، نتایج تحقیق . شود تعریف و نشان داده میو کمتر در قالب اشتغال خارج از خانه 
هاي عادي  در نقش که زنان غالبًا ه استهاي داستانی کودکان نیز نشان داد کتاببر روي ) 1383(

معرفی  و پرستاري هایی همچون مادري، کدبانوگري، معلمی در نقش واي و سنتی  اجتماعی از نوع کلیشه

در کشورهاي مصر، ترکیه و ایران ) 1999( 1مقدمنتایج تحقیقات انجام شده توسط عالوه بر این، . اند شده
ایران و همچنین نتایج تحقیقات گسترده در کشورهاي منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از سوي محققینی 

،  )2004(5، یاسمین )1995(4زوریک و ساده ، )1993( 3، عمران و رودي)1984( و همکاران 2اعظممانند 
که سطح بسیار  دهد نشان می، )1390و 1387(، فروتن )2009(، فروتن )2004( 6ن،  مک کویال)2004(5

هاي آموزشی این کشورها دارد که با  بسیار پایین اشتغال زنان در این قبیل کشورها ریشه در سیستم

هاي رادیو و تلویزیون،  و سایر وسایل ارتباط جمعی مانند برنامه مدارسهاي درسی  استفاده از کتاب

  . دهند را به کودکان و نوجوانان آموزش و انتقال می هاي جنسیتی تی نقشسنالگوهاي 

هاي اخیر در  اي در دهه هاي قابل مالحظه دهد که پیشرفت به عالوه، بررسی ادبیات تحقیق نشان می

عنوان مثال، گودن و ه ب. هاي درسی به وقوع پیوسته است هاي جنسیتی در کتاب زمینه انعکاس نقش

 هاي هاي درسی طی دهه کتابانجام شده بر روي تحقیقات تجزیه و تحلیل تطبیقی با ) 2001( 7گودن

طور ه بها  هاي جنسیتی در این کتاب سوگیريد که نکن گیري می نتیجه، 1990و  1980، 1970

و ) 1991(، مقایسه نتایج تحقیقات هیگینس و شعارغفاري نیز در ایران. است چشمگیري کاهش یافته

داري به زنان کاهش یافته و  انتساب نقش خانهمبین این واقعیت است که ) 1388(ان افشانی و همکار

با این همه، مطالعات جدید نشان . اي و تخصصی افزایش پیدا کرده است هاي حرفه ترسیم زنان در نقش

هاي  هاي جنسیتی کماکان در بسیاري از کتاب هاي اخیر، سوگیري رغم این پیشرفت دهند که علی می

بر روي وضعیت زنان در ) 1387(عنوان مثال، نتایج بررسی صادقی جعفري ه ب. شود میمشاهده  درسی

هاي  هاي جنسیتی و نگرش نشان داد که کلیشه 1384تا  1358هاي  ادبیات کودکان ایران طی سال

                                                        
1 Moghadam 
2 Azzam 
3  Roudi&Omran 
4 Zurayk & Saadeh 
5 Yasmeen 
6  McQuilan 
7 Gooden& Gooden, 
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مالک نتایج تحقیقات و مطالعات اخیر در سایر م. ها کماکان وجود دارد سنتی نسبت به زنان در این کتاب

، 1996 2، وایتلی1990 1پیترسون و الچ(جهان مانند جامائیکا، استرالیا، ایاالت متحده و هنگ کنگ 
نشان  )2009، لی و کولینز 2008 3، لی و کولینز2005، آندرسون و همیلتون 2000اونس و داویس

هاي درسی  تابزنان در کدر زمینه حضور بالنسبه بیشتر  هاي عمدتًا کمی رغم پیشرفت دهد که علی می

، وجود داردها  سیاري از این کتابکماکان در بهاي جنسیتی  کلیشههاي گذشته،  مدارس در مقایسه با دهه
جام کارهاي خانگی محیط خانه و اندر چارچوب  عنوان مثال، فعالیت و حضور زنان عمدتًاه بکه،  طوري به

  .محدود شده است

  مبانی نظري

تواند در تبیین جایگاه متون درسی در تکوین و تکامل هویت و  می هایی که ترین نظریه یکی از مهم

 4تئوري کنش متقابل نماديهاي جنسیتی از جمله موضوع اشتغال زنان مورد استفاده قرار گیرد،  نقش

ها با  هاي متقابل انسان شناخت و کنشتکوین نقش کلیدي در  داراي جنسیتدر این تئوري، عنصر . است

 6، جورج هربرت مید)1929( 5ساپیرمانند صاحبنظران برجسته این تئوري ه عقیده ب. باشد یهمدیگر م

خود «از طریق زبان و کنش متقابل به یک ها از دوران کودکی و  انسان، )1956( 7وورفو   )1934(

ه از جنسیت بکودکان سالگی، آگاهی و شناخت  7تا  4از سنین در واقع،  .یابند دست می 8»اجتماعی

ها  انساناست که  ابزار بسیار مهمی، زبان این تئوريدر . شود شروع می »خود«عنصر اساسی عنوان یک 

آنان استدالل ، ه همین جهتب. بشناسندجهان پیرامون خود را و واقعیات موجود سازد تا  قادر میرا 

ره جنسیت باید گیرند، چه چیزهایی را دربا ها از زمانی که خواندن را یاد می باید دید که بچهکنند که  می

ایفا جنسیتی  گیري این شناخت در شکل هاي کودکان نقش بسیار مهمی کتابمطابق این نظریه، . بیاموزند

                                                        
1  Peterson and Lach 
2  Whiteley 
3Collins   & Lee 
4The Symbolic Interaction Theory  
5 Sapir 
6  G. H. Mead 
7 Whorf 
8 Social self 
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ها یک جهان کوچکی از فرهنگ جامعه را ارائه  هاي بچه صاحبنظران این تئوري، کتاببه عقیده . کنند می
و  هاي جنسیتی از جمله در خصوص نقشها و اعتقادات جامعه  ها از طریق آن با ارزش د که بچهنده می

گیرند که چگونه  ها یاد می بدین ترتیب، وقتی بچه. یابند آگاهی می الگوهاي اشتغال زنان و مردان

 1، بم1934مید (شوند  آنان از این طریق با زوایاي مختلف فرهنگ جامعه نیز آشنا می در واقع، بخوانند،
هاي اصلی در تبیین جایگاه متون درسی در تکوین و تکامل  یکی دیگر از نظریه). 2003 2، تایلور1981

از دیدگاه صاحبنظران . است 3جامعه پذیري جنسیتیهاي جنسیتی و اشتغال زنان، نظریه  هویت و نقش
کلیدي تلقی عنوان یک عنصر ه ، جنسیت ب)2003 ( 4تایلورو ) 2000( اونس و داویساین تئوري مانند 

هان اجتماعی و جایگاه خود را در آن ادراك کنیم، سازد تا ج را قادر می ها نکه نه تنها ما انساگردد  می

هاي ما با همدیگر از زمان والدت تا  گیري احساسات و افکار و رفتارها و کنش در شکلنقش حیاتی بلکه 

که جامعه گیریم  فرا میکودکی دوران ها از همان  انسانمطابق این نظریه، ما  .کند مرگ نیز ایفا می

این بدین ترتیب،  .ها دارد ها و پسربچه متفاوتی از دختر بچه فرهنگی و استانداردهاياجتماعی انتظارات 

 5»کدهاي جنسیتی«از آن تحت عنوان  اصطالحًاکه متفاوت فرهنگی و استانداردهاي اجتماعی انتظارات 

معه پذیري هاي مناسبی را براي درونی شدن و جا زمینه ،شود نام برده می )2003تایلور ( 5»جنسیتی

آموزش   مراکز رسمیترین  نخستین و مهمعنوان ه مدارس ب درواقع. آورند فراهم میایدئولوژي جنسیتی 

شوند و  هاي اجتماعی منتقل می ها و ارزش ها نگرش که در آنگردند  تلقی می کودکان و نوجوانان

ه ر انتقال را برعهده دارند و بترین ابزارهایی هستند که این کا عنوان مهمه هاي درسی به طور عام ب کتاب

ها  هاي جنسیتی به بچه براي آموزش نقش  عنوان یک مکانیسم فرهنگی مهمیه طور خاص نیز ب

مدارس نقش کنند که متون آموزشی و درسی  استدالل می نظران این تئوري صاحب .شوند محسوب می

  . نمایند ایفا میجنسیتی جامعه پذیري فرآیند در کلیدي 

هاي  هاي آموزشی و جایگاه متون درسی در تکوین و تکامل هویت و نقش اهمیت سیستم این،عالوه بر 
نیز به طور جدي مورد  6معاصر تئوري جنسیتسوي اندیشمندان از جنسیتی و الگوهاي اشتغال زنان 

                                                        
1 Bem 
2  Taylor 
3  The Gender Socialization Theory 
4 Taylor 
5 Gender codes 
6 The Gender Theory 
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 1ماسی و همکارانتوان به نظریات و مطالعات  به عنوان مثال، می. توجه و تأکید قرار گرفته است

در این . اشاره کرد )2003( 5ریلی و مک کارتیو ) 1998( 4، آنکر)1998( 3، ریلی)1996( 2، حکیم)1993(
 6جنس و جنسیتشود که تحوالت عمیقی در زمینه تبیین تفاوت بین دو مفهوم  این نظریه استدالل می

نیز  هاي درسی هاي آموزشی و کتاب به وقوع پیوسته است که به خوبی نشان دهنده نقش سیستم

 »جنس«تعاریف کالسیک، مفهوم نظران این تئوري، در گذشته و مطابق  به عقیده صاحب. باشد می
ها و  ها، هورمون مانند کروموزوم(مرد و زن بین هاي بیولوژیک و جسمانی  تفاوتمعموًال ناظر بر 

و هاي فرهنگی و اجتماعی بین مردان  تفاوتناظر بر  »جنسیت«، و مفهوم )خصوصیات ثانویه جنسی

باید به طور  امروزهکنند که آنچه  استدالل می معاصر تئوري جنسیت اندیشمندان ، ولیکن .باشد میزنان 

هایی در جامعه شکل گرفته و  است که چگونه چنین تفاوتاین پرسش ، تري کانون توجه قرار گیرد جدي

ردازان در این خصوص پ هایی که این نظریه ترین مثال معموالً، یکی از برجسته .شوند سازماندهی می

در دهند که  آنان نشان میعنوان مثال، ه ب. باشد کنند، مربوط به الگوهاي اشتغال زنان می مطرح می

هاي  تواند ناشی از تفاوت گیرند که می هاي متفاوتی را برعهده می بسیاري از جوامع، زنان و مردان نقش

و تخصیص  غل نیازمند قدرت بدنی به مردانتخصیص مشا مثالً(بیولوژیک و جسمانی بین مردان و زنان 

، یک سلسله اعتقادات و مثالً(هاي فرهنگی و اجتماعی  تفاوتناشی از یا ) مشاغل ظریف به زنان

در مدارس ابتدایی براي   ها یک سري کارهاي خاص، مانند پرستاري یا معلمی باورهایی که بر اساس آن

یک مبحث جدید امروزه معتقدند که  معاصر تئوري جنسیتنظران  ، صاحباما. باشد) تر است زنان مناسب

ست که پیشاپیش پذیرفته و قطعی تلقی ا یهای معطوف به مفروضات و گزارهگردد که اصوالً  مطرح می

هاي جنسیتی متفاوت براي مردان و زنان در فرهنگ و اقتصاد خانواده و  ها نقش بر اساس آنشوند و  می

بدین . کنند شده است و چنین باورهایی را در جامعه تقویت و نهادینه می جامعه شکل یافته و سازماندهی
موزشی بسیاري از کشورهاي هاي آ سیستمدر معتقدند که معاصر تئوري جنسیت ترتیب، اندیشمندان 

هاي  هاي عالی و همچنین مسئولیت ها و دوره جهان، مردان از شانس بیشتري براي تدریس در دبیرستان

                                                        
1  Massey et al  
2  Hakim  
3  Riley 
4  Anker  
5  Riley and McCarthy  
6  Sex and Gender 
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بیشتر براي تدریس در مقاطع تحصیلی  زنان معموًالکه  ، درحالیتی برخوردار هستنداجرایی و مدیری
مدیریتی و رهبري هاي  گونه فرض شده است که آنان از توانمندي زیرا این شوند تر به کار گرفته می پایین

ال هاي کم سن و س تر و بهتري به بچه توانند به نحو مناسب می و در عوض،کمتري برخوردار هستند 

ها و  در چنین خانوادهکنند که آنگاه که کودکان  استدالل می معاصر تئوري جنسیت اندیشمندان . بپردازند
اشتغال  الگوهايهایی در زمینه  کنند که در آن چنین تفاوت آموزشی رشد و تحصیل می هاي سیستم

هاي  و تفکیک نقشنین شکل از تقسیم ، نه تنها به تدریج چم و مفروض تلقی شده استپیشاپیش مسلّ
 هاي جنسیتی نقشباره در سنین بزرگسالی درآنان بینش و دیدگاه ، بلکه پذیرند آموزند و می جنسیتی را می

به . هاي دوران کودکی خواهد بود ها و تجربه و الگوهاي اشتغال زنان و مردان نیز تابعی از همین آموخته

، )1984( 3بم ،)1981(2جونزاز جمله  1«جنسیتی) هیا طرحوار(مدل «نظران نظریه  عالوه، به عقیده صاحب

یک حس و درکی از هاي کودکان  ، کتاب)1998( 6ناراهارا و ،)1993( 5فوکس، )1993( 4ایگلی و وود

اي از  کنند که مبتنی بر مجموعه ایجاد میآنان را در ) زن بودن(و زنانگی ) مرد بودن(مردانگی 

 زندگیو بر همان اساس نیز در آینده،  هاي جنسیتی است، نقش هاي سنتی و تفکرات قالبی درباره کلیشه

شود که  به همین سبب، در این تئوري استدالل می. کنند اندیشه و رفتار خودشان را تنظیم و هدایت میو 

ریشه زیست شناختی نداشته بلکه غالبًا شوند،  هایی که به زنان و مردان نسبت داده می بسیاري از ویژگی

هاي اجتماعی فرهنگی  چارچوب تئوریک تحقیق حاضر مبتنی بر جنبه، بدین ترتیب. اکتسابی است

در عین حال، با توجه به . اند هایی است که در این بخش مورد بحث و بررسی قرار گرفته مجموعه نظریه

هاي جنسیتی و اشتغال زنان در این تحقیق، مباحث مطروحه در  غلبه صبغه اجتماعی فرهنگی نقش

بر . تري در چارچوب تئوریک تحقیق حاضر برخوردار است معه پذیري از جایگاه به مراتب مهمتئوري جا

به هاي جنسیتی  ه نقشاصل کلیدي استوار است کبر این همین اساس، مبانی نظري این تحقیق نیز 

ر شوند که د تلقی می)  8هاي ذاتی و محول گیژویبه عنوان و نه ( 7هاي اکتسابی و محقق ویژگیعنوان 

                                                        
1 The gender schema theory 
2 Johns 
3 Bem 
4  Eagly and Wood 
5  Fox 
6  Narahara 
7  Achieved characteristics  
8  Ascribed characteristics 
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گردد که  و درونی می شکل گرفته، به تدریج جامعه یفرهنگ ياستانداردهاچارچوب انتظارات اجتماعی و 

به  سنین مدرسهکه،  ضمن آن. شود یاد می »نسیتیج جامعه پذیريفرآیند «اصطالحاً از آن تحت عنوان 
نقش ل فرهنگ جامعه، ترین ابزار آموزش و انتقا ترین زمان و متون درسی نیز به عنوان مهم عنوان مهم

و درونی کردن الگوهاي شغلی زنان  جنسیتی کودکان و نوجوانانپذیري  فرآیند جامعهمنحصربه فردي در 

ترین الگوها  کند تا مهم بر اساس همین چارچوب تئوریک، تحقیق حاضر تالش می .کنند ایفا می و مردان
تمایزات جنسیتی مرتبط با موضوع اشتغال به ویژه  جنسیتیهاي  پذیري نقش هاي فرآیند جامعه و ویژگی

    .را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد

  روش تحقیق

ویژه منابع مکتوب ه هاي کیفی ب منابع و دادهمرتبط با   کمی تحقیقاتمطالعات و عمول در طابق رویه مم

هاي رادیو و  هاي درسی و یا سایر اشکال و وسایل ارتباطات اجتماعی مانند برنامه و تصویري مثل کتاب

تکنیک روش مورد استفاده در این تحقیق نیز هاي ضبط شده،  ها و موزیک تلویزیون، مجالت، عکس

از قبیل  مکتوب و تصویري و صوتیي ها در تحلیل محتواي متنمعموالً،  .باشد می 1اتحلیل محتو

محّقق با عناصر و که در آن،   2یکی، محتواي آشکار: وجود دارد ادو نوع اصلی محتو، هاي درسی کتاب

ها را  طور دقیق آنه توان ب اجزایی سروکار دارد که در داخل یک متن حاضر و مشهود هستند و می

، محقق با معناي سمبلیک و نمادین یک متن سروکار که در آن 3دیگري، محتواي پنهان. شمارش کرد

از متن مکتوب، تصویري و  اعم(دارد و باید معانی ساختاري عمیق و مستتر در زوایاي متعدد یک متن 

، اند نیز متذکر شده )2003(و تایلور ) 2001(4برگ که  در نتیجه، همچنان. را تفسیر و روشن نماید) صوتی

. مراتب دشوارتر از تجزیه و تحلیل محتواي آشکار آن استه تجزیه و تحلیل محتواي پنهان یک متن ب

هاي جنس مذکر و  هاي درسی، چند بار هر یک از واژه اي از کتاب نشان داد که در مجموعهتوان  مثالً، می

هاي خارج از خانه  نقشیا  هاي مدیریتی  در نقشمؤنث تکرار شده و یا هر یک از دو جنس مردان و زنان 

                                                        
1  Content analysis technique  
2  Manifest content 
3  Latent manifest 
4 Berg 
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به همین سبب، ضمن تأکید بر اهمیت تجزیه و تحلیل محتواي پنهان، تحقیق حاضر . 1اند نشان داده شده
هاي  هاي درسی را در زمینه نقش گردد که محتواي کتاب ز اجزا و عناصري میمبتنی بر آن بخش ا عمدتًا

  .کنند طور آشکار بازنمایی میه هایی همچون کلمات و تصاویر ب در قالبو اشتغال زنان جنسیتی 

  جامعه آماري و نمونه تحقیق
ی و تعدادي از و راهنمای ابتداییهاي  هاي درسی دوره کلیه کتابمشتمل بر جامعه آماري این تحقیق 

در مدارس ایران تدریس  1388 -1389که در سال تحصیلی دبیرستان است  هاي درسی دوره کتاب

بدین . اند هاي درسی مقاطع ابتدایی و راهنمایی مورد مطالعه قرار گرفته در این تحقیق، کلیه کتاب. اند شده

است که یکسان ) n(مونه تحقیق و ن) N(حجم جامعه آماري و راهنمایی  ابتداییهاي  دورهترتیب، در 

جلد کتاب  37و ) از پایه اول تا پایه پنجم دبستان(جلد کتاب درسی در دوره ابتدایی  36شامل مجموعاً 

هاي درسی  کتاب تر، به طور دقیق. باشد می) سال اول تا سال سوم راهنماییاز (راهنمایی درسی در دوره 

اجتماعی،  تعلیماتجلد کتاب  3جلد کتاب علوم تجربی،  5جلد کتاب ریاضی،  5امل در دوره ابتدایی ش

هاي  کتاب. 2گردد هاي آسمانی می جلد کتاب هدیه 8جلد کتاب آموزش قرآن، و  5جلد کتاب فارسی،  10

 تعلیماتجلد کتاب  3جلد کتاب علوم تجربی،  3جلد کتاب ریاضی،  3امل درسی در دوره راهنمایی نیز ش

 3جلد کتاب آموزش قرآن،  3جلد کتاب فارسی،  3 تاریخ،جلد کتاب  3یا، جغرافجلد کتاب  3 اجتماعی،

جلد  3تعلیمات دینی، جلد کتاب  3زبان عربی،  جلد کتاب آموزش 3زبان انگلیسی،  جلد کتاب آموزش

 )فقط در سال سوم(آمادگی دفاعی جلد کتاب  1حرفه و فن، و  جلد کتاب آموزش 3هنر،  کتاب آموزش

هاي درسی ویژه هر یک  هاي تحصیلی و کتاب دبیرستان، با توجه به تنوع و تعدد رشته در دوره. گردد می

                                                        
و نیوبولد و )  et al. Riffe (25-24 :1381گفتنی است که در این خصوص، برخی از محققین مانند رایف  و همکاران  1

روش توصیف عینی، کمی و قاعده (» تحلیل محتواي کمی«، از اصطالحات (Newbold et al, 2002: 84) همکاران
به نقل از (اند  استفاده کرده) مطالعه ساخت معنایی متن یا محتوا(» تحلیل محتواي کیفی«و ) محتواي آشکار ارتباطاتمند 

   ).96: 1382چابکی 
هاي سوم، چهارم  ، کتاب درسی تعلیمات اجتماعی وجود ندارد و فقط براي پایهابتدایی هاي اول و دوم گفتنی است که در پایه 2

در درس فارسی در هر پایه تحصیلی، دو کتاب در نظر گرفته شـده اسـت کـه    عالوه، ه ب. شود و پنجم این درس تدریس می
در این تحقیق، این دو کتاب با هم ترکیب شده و از آن . شود می »)بنویسیم(فارسی «و کتاب  »)بخوانیم(فارسی «شامل کتاب 

هاي دوم  جود ندارد و براي پایههاي آسمانی براي پایه اول و همچنین، درس هدیه. شود تحت عنوان کتاب فارسی نام برده می
شود که در این تحقیق این  می) هاي آسمانی و کتاب کار هدیه(شود و در هر پایه تحصیلی شامل دو کتاب  تا پنجم تدریس می

  .شود نام برده می »هاي آسمانی هدیه« دو کتاب نیز با هم ترکیب شده و از آن تحت عنوان کتاب
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براي    اند که یا به عنوان دروس عمومی هایی براي نمونه تحقیق انتخاب شده هاي تحصیلی، کتاب از رشته

هاي تحصیلی تدریس  شوند و یا کمابیش در بسیاري از رشته هاي تحصیلی محسوب می رشته تمامی
مشتمل (جلد کتاب درسی  19بر همین اساس، نمونه تحقیق در دوره دبیرستان مجموعًا شامل . شوند یم

جلد  5، و 1جلد کتاب زبان و ادبیات فارسی 8جلد کتاب زبان انگلیسی،  3جلد کتاب دین و زندگی،  3بر 

جلد کتاب درسی  92هاي این تحقیق بر روي  در مجموع، تجزیه و تحلیل. باشد می)  2کتاب زبان عربی
توان گفت که در مقایسه با  بدین ترتیب، می. گیرد ، راهنمایی و دبیرستان انجام میابتدایی مقاطع

، تحقیق حاضر نه تنها از جدیدترین منابع درسی موجود )که در بخش قبلی مرور گردید(تحقیقات پیشین 

کند، بلکه طیف به  لعاتی کمک میکند و بالتبع به تقویت ادبیات تحقیق در این حوزه مطا استفاده می

دهد و به همین جهت از این  تري از منابع درسی را نیز مورد مطالعه قرار می تر و جامع مراتب گسترده

ها و روند تغییرات مرتبط با چگونگی بازنمایی الگوهاي  تواند ویژگی مزیت نیز برخوردار است که می

ی بر حسب مقاطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی و یعن(اشتغال زنان را با دقت و جزئیات بیشتري 

  .   مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد) هاي درسی هاي تحصیلی، و عناوین کتاب دبیرستان، پایه

  ي مورد بررسیو اجزا ها واحد

هاي ابتدایی،  دورههاي درسی  کتاب( واحد عنواندر این تحقیق، واحدها و اجزاي مورد بررسی شامل  

واحد عنوان برحسب هر پایه ( واحد بررسی ،)1388 -1389در سال تحصیلی یرستان راهنمایی و دب

و   جنسیت، که شامل مذکر و مونث بودن اسامی( واحد تحلیل ،)تحصیلی و به تفکیک هر کتاب درسی

هر یک از ، مشتمل بر ها در یک واحد متن و عکس  تعداد اسامی( واحد شمارشو ) شود ها می شخصیت

 هم هاي درسی، ها و تصاویر کتاب عکسواقعیت این است که . باشد می) احد مورد بررسیدروس در یک و

                                                        
جلد کتاب ادبیات  2هاي اول و دوم،  جلد کتاب زبان فارسی سال 2ره دبیرستان، مشتمل بر در دو» هاي زبان فارسی کتاب« 1

در سال سوم، ، ا جلد کتاب زبان ) هاي ادبیات و علوم انسانی ویژه رشته(هاي اول و دوم، ا جلد کتاب زبان فارسی   فارسی سال
در سال سوم، و ا ) هاي ادبیات و علوم انسانی ویژه رشته(رسی در سال سوم، ، ا جلد کتاب ادبیات فا) ها ویژه سایر رشته(فارسی 

 .  باشد در سال سوم می) ها ویژه سایر رشته(جلد کتاب ادبیات فارسی 
ویـژه  (جلد کتاب زبـان عربـی    1جلد کتاب زبان عربی در سال اول،  1در دوره دبیرستان، شامل » هاي زبان عربی کتاب« 2

جلد کتـاب زبـان    1در سال دوم، ) ها ویژه سایررشته(جلد کتاب زبان عربی  1در سال دوم، ) هاي ادبیات و علوم انسانی رشته
           .باشد در سال سوم می) ها ویژه سایررشته(جلد کتاب زبان عربی  1در سال سوم، ) هاي ادبیات و علوم انسانی ویژه رشته(عربی 
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مخاطبین تري بر ذهن پایدارثیر أتر و ت پیام روشناست، هم شخصی محقق هاي تفسیرتحت تأثیر کمتر 
راك بر ذهن و اد  ثیرات مهمیأتداراي هاي درسی  کتاب ، اشکال)1999(لوو و شرارد به عقیده . گذارند می

در بردارنده معانی ، بلکه هاي عینی و اجزائ قابل مشاهده واقعیت هستند جلوهنه تنها زیرا  اند، مخاطب

ها نبوده و  لفین این کتابؤباشند که ممکنست حتی چنین معانی و تفسیرهایی موردنظر م ضمنی نیز می
آنان  به همین جهت،. باشندچه بسا چنین معانی و تفسیرهایی هیچگاه در داخل متن کتاب نیز ذکر نشده 

تر و  مراتب عمیقه ثیرات بأتوانند در بسیاري موارد ت هاي درسی می تصاویر کتاب کنند که استدالل می
در این تحقیق نیز سعی شده  ،نابراینب. آموزان داشته باشند ها بر روي دانش تر از متن این کتاب گسترده

استناد شود و بر همان  هاي درسی تصاویر کتاببه  یشترهاي تحقیق، ب ري دادهآو جمعتا در هنگام است 

  .ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد الگوهاي اشتغال زنان در این کتابچگونگی بازنمایی اساس نیز 

  هاي تحقیق ابزار و شیوه گردآوري داده

بر  مقدماتی مطالعهابتدا بر اساس یک ، اتحلیل محتورویه متداول در تحقیقات مبتنی بر تکنیک مطابق 

 یک پرسشنامه هاي موردنیاز در این تحقیق، دادهاطالعات و آوري  ه منظور جمعبهاي درسی و  روي کتاب

هاي اصلی مرتبط با  در چارچوب سؤاالت تحقیق و مشتمل بر مؤلفه پرسشنامهاین  .طراحی شد معکوس

: هاي اصلی عبارتند از مؤلفه این. باشد هاي درسی می الگوهاي اشتغال زنان در کتابچگونگی بازنمایی 

مرتبط با  ، الگوهاي جنسیتی)اشتغال زنان(هاي جنسیتی خارج خانه  ، نقشهاي جنسیتی داخل خانه نقش

سپس، پژوهشگران  به کمک این پرسشنامه به . انواع مشاغل زنان و جنسیت مخاطبین زنان شاغل

تر، این  به عبارت دقیق. پردازند رسی میهاي د در کتاب هاي موردنیاز تحقیق دادهگردآوري اطالعات و 

هایی  هاي درسی، چه اطالعات و داده دهد که در هنگام بررسی کتاب پرسشنامه به پژوهشگران نشان می

، »ي مورد بررسیو اجزا ها واحد«به طور مثال، در چارچوب مباحث قبلی در زمینه . را باید گردآوري نمایند

مثًال در نقش معلم مدرسه، (یري که زنان را در هر یک از انواع مشاغل هاي مربوط به تصاو تعداد فراوانی

دهد، در ستون مربوطه این  در کتاب علوم تجربی سال دوم راهنمایی نشان می) پزشک یا پرستار و غیره

هاي اصلی مرتبط با  که، فراوانی هر یک از این موضوعات و مؤلفه ضمن آن. شود پرسشنامه مشخص می
هاي تحصیلی و  پایه، )شامل دبستان، راهنمایی و دبیرستان(باید به تفکیک مقاطع تحصیلی اشتغال زنان 

ي گردآوري ها دادهاین اطالعات و ، پایاندر . در این پرسشنامه درج و ثبت گردد هاي درسی عناوین کتاب
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هاي  ن کتابهاي تحصیلی و عناوی پایه، )دبستان، راهنمایی و دبیرستان(شده  به تفکیک مقاطع تحصیلی 

  . درسی تجزیه و تحلیل شده است
  هاي تحقیق سؤاالت و فرضیه

هاي  ترین سؤاالت و فرضیه با توجه به مبانی نظري تحقیق و روش تحلیل محتواي، در این بخش به مهم

  . شود تحقیق پرداخته می

مهم ترین پرسش تحقیق حاضر معطوف به این نکته اساسی است که با توجه به نقش  -
هاي  هاي آموزشی به ویژه منابع درسی در فرآیند جامعه پذیري، چگونه نقش سیستم بنیادین

 اند؟  جنسیتی داخل و خارج خانه در این منابع بازنمایی شده

از جمله (اي در وضعیت زنان ایران  هاي قابل مالحظه هاي اخیر پیشرفت به عالوه، طی سال -

هاي  ه دست آمده است که زمینهب) در زمینه افزایش تحصیالت و تعدیل سطح باروري

بر این اساس، این پرسش . آورد مساعدي را نیز براي افزایش سطح اشتغال آنان فراهم می

هاي جنسیتی و اشتغال  گردد که آیا محتواي متون آموزشی در زمینه بازنمایی نقش مطرح می

 هاي چشمگیر در وضعیت زنان، مطابقت و همخوانی دارد؟  زنان با این پیشرفت

 هاي مرتبط با بازنمایی اشتغال زنان در این منابع آموزشی کدامند؟  ترین الگوها و ویژگی مهم -

آیا همجنس بودن مخاطبین زنان شاغل به عنوان ویژگی بازنمایی اشتغال زنان در منابع  -

 درسی انعکاس یافته است؟

ونه در متون در مقایسه با مشاغل مردان، انواع اصلی مشاغل زنان و تنوع شغلی آنان چگ -

 اند؟ آموزشی بازنمایی شده

الگوهاي بازنمایی اشتغال زنان در منابع درسی تا چه میزان تحت تأثیر مقاطع تحصیلی و  -

 هاي تحصیلی است؟  پایه

توانند در بازنمایی الگوهاي اشتغال زنان در متون  هاي درسی تا چه اندازه می عناوین کتاب -
  آموزشی نقش داشته باشند؟

  :هاي تحقیق حاضر نیز عبارتند از ترین فرضیه این، مهمعالوه بر 
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هاي جنسیتی داخل و خارج خانه به طور متمایزي بین مردان و زنان در  رسد نقش به نظر می -
متون درسی بازنمایی شده باست وحضور زنان در کار خارج از خانه به طور ناچیز و کمرنگی در 

 .متون درسی انعکاس یافته است

هاي چشمگیري زنان ایران در زمینه افزایش تحصیالت و نگرش مثبت به  فترغم پیشر علی -
ها به طوري نامحسوس در منابع آموزشی بازنمایی  ها و پیشرفت اشتغال زنان، اما این موفقیت

 . شده است

 .رسد در بازنمایی اشتغال زنان، تنوع شغلی آنان بسیار محدود است به نظر می -

در (تري  تر و پررنگ خاطبین زنان شاغل به طور برجستهرسد همجنس بودن م به نظر می -

 .در متون آموزشی انعکاس یافته است) مقایسه با همجنس بودن مخاطبین مردان شاغل

گردد تا در مقاطع و  تر منعکس می تر پررنگ هاي تحصیلی پایین اشتغال زنان در مقاطع و پایه -

  .هاي تحصیلی باالتر پایه

به عنوان نمونه، در . هاي درسی است زنان تابعی از عناوین کتاب بازنمایی الگوهاي اشتغال -

هاي جنسیتی با  شود و معموالً مقوله هاي دینی و عربی که زبان مذهبی نیز محسوب می کتاب

گیرند و بالتبع،  دقت و احتیاط  بیشتري در متون دینی و زبان مذهبی مورد توجه قرار می

که، در  درحالی. شود تر منعکس می ها کمرنگ کتابموضوع اشتغال زنان در این دسته از 

هاي جنسیتی  ، نقش)به جهت تعلق خاستگاه آن به فرهنگ مغرب زمین(هاي انگلیسی  کتاب

که، بررسی بازنمایی اشتغال  ضمن آن. گردند تر بازتولید می خارج خانه و اشتغال زنان برجسته

 .ی در این تحقیق انجام خواهد شدهاي درسی به صورت اکتشاف زنان در سایر عناوین کتاب

  هاي تحقیق یافته

این نتایج، حول . گیرند ترین نتایج تحقیق حاضر در این بخش مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می مهم

، الگوهاي )اشتغال زنان(هاي جنسیتی خارج خانه  ، نقشهاي جنسیتی داخل خانه محور اصلی نقشچهار 
در این تحقیق، این . شود ارائه میل زنان و جنسیت مخاطبین زنان شاغل مرتبط با انواع مشاغ جنسیتی

هاي تحصیلی و  ، پایه)ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان(موضوعات محوري به تفکیک سه مقطع تحصیلی 
  .گیرند هاي درسی، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می عناوین کتاب
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  هاي جنسیتی داخل خانه بازنمایی نقش

هاي جنسیتی داخل و خارج خانه در  ین تحقیق، تالش شده است تا الگوهاي اصلی که در زمینه نقشدر ا

ه ب، )1جدول شماره (طور کلی، نتایج این تحقیق ه ب. اند، معلوم گردد درسی بازنمایی شدههاي  کتاب
نتایج، مطابق این . باشد هاي داخل خانه می تفکیک جنسیتی نقشالگوي سنتی  ي وضوح نشان دهنده

درسی کلیه هاي  کتابمتن و تصاویر هاي جنسیتی داخل خانه براي زنان تعریف و تعیین شده و در  نقش

عبارت دیگر، ه ب. 1شده است این الگو به روشنی بازنماییمقاطع تحصیلی دبستان، راهنمایی و دبیرستان 

   .یزي دارندرزندان، حضور و مشارکت ناچفمردان در انجام کارهاي خانگی و مراقبت از 

هاي جنسیتی داخل  ، اگرچه این الگوهاي سنتی تفکیک نقش)1جدول شماره (مطابق نتایج این تحقیق 

شود، با این همه، در مقایسه، این الگوها در  هاي درسی کلیه مقاطع تحصیلی مشاهده می خانه، در کتاب

به عنوان . ازنمایی شده استهاي راهنمایی و دبیرستان ب هاي درسی دوره ابتدایی بیش از دوره کتاب

توسط  رزندانفکارهاي خانگی و مراقبت از درصد  80هاي درسی دوره ابتدایی،  مثال، در تصاویر کتاب

هاي دوره  ها در کتاب که، این نسبت درحالی. شود درصد باقیمانده توسط مردان انجام می 20زنان و تنها 

. باشد درصد می 25و  75دبیرستان نیز به ترتیب هاي  درصد و در کتاب 28و  72راهنمایی به ترتیب 

تري در تصاویر  هاي جنسیتی داخل خانه، به طور برجسته ضمن آنکه، این الگوهاي سنتی تفکیک نقش

دهند به موازات  نتایج این تحقیق نشان می. ها هاي درسی بازتاب یافته است تا در متن این کتاب کتاب

تري در  هاي جنسیتی داخل خانه به طور برجسته فکیک نقشافزایش پایه تحصیلی، الگوي سنتی ت

هاي  به طور مثال، در تصاویر کتاب. هاي درسی ابتدایی و راهنمایی به تصویر کشیده شده است کتاب

درسی پایه اول دبستان، مردان در انجام حدود یک سوم کارهاي داخل خانه و مراقبت از فرزندان 

هاي چهارم و پنجم  هاي درسی پایه زان مشارکت مردان در کتابکه این می مشارکت دارند، درحالی

هاي دوره دبیرستان مالحظه  با این همه، این الگو در کتاب. یابد درصد تنزل می 10دبستان به کمتر از 
  . شود نمی

                                                        
خانـه یـک مـرد    «ب المثل انگلیسی نیز متبلور شده اسـت کـه   هاي جنسیتی به روشنی در این ضر این الگوي سنتی نقش 1

نقل به مضمون از لی  (» که خانه زن همان مکانی است که او باید باشد همچون یک قصر، محل آسایش و رفاه اوست درحالی
  ).129: 2008و کولینز 

"A man's home is his castle, and a woman's place is in the home" 
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هاي درسی مرتبط با  توزیع فراوانی و نسبی تصاویر و متن کتاب):  1(جدول شماره 

  نه به تفکیک مقطع و پایه تحصیلیهاي جنسیتی داخل خا نقش
  

مقطع و پایه 
  تحصیلی

  :بر حسب تصاویر کتاب

  انجام امور خانگی و مراقبت از فرزندان

  :بر حسب متن کتاب

  انجام امور خانگی و مراقبت از فرزندان

  جمع فراوانی  توسط مردان  توسط زنان  جمع فراوانی  توسط مردان  توسط زنان

  95  7/33  3/66  128  5/19  5/80  مقطع دبستان

  4  0/25  0/75  58  8/32  2/67  پایه اول

  13  4/15  6/84  22  1/9  9/90  پایه دوم

  35  6/48  4/51  18  1/11  9/88  پایه سوم

  29  2/17  8/82  18  6/5  4/94  پایه چهارم

  14  0/50  0/50  12  3/8  7/91  پایه پنجم

مقطع 

  راهنمایی
7/71  3/28  60  2/64  8/35  95  

  26  5/38  5/61  21  1/38  9/61  سال اول

  28  6/53  4/46  22  3/27  7/72  سال دوم

  41  0/22  0/8  17  6/17  4/82  سال سوم

مقطع 

  متوسطه
0/75  0/25  28  8/71  2/28  124  

  20  0/15  0/85  12  7/16  3/83  سال اول

  28  4/21  6/78  8  5/12  5/87  سال دوم

  76  2/34  8/65  8  0/50  0/50  سال سوم

  314  2/32  8/67  216  7/22  3/77  جمع کل

  

  هاي جنسیتی خارج خانه و اشتغال زنان بازنمایی نقش

هاي جنسیتی خارج خانه به طور کامالً  دهد که نقش از سوي دیگر، نتایج این تحقیق به وضوح نشان می

به طور ) 2جدول شماره (مطابق نتایج این تحقیق . درسی بازنمایی شده استهاي  کتاب متفاوتی در

هاي درسی در زمینه اشتغال خارج از خانه، به اشتغال زنان  کل تصاویر کتاب متوسط، کمتر از یک چهارم
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تلقی » موضوع مردانه«بدین ترتیب، اشتغال خارج از خانه اصوًال به عنوان یک . تخصیص یافته است

مطابق نتایج این تحقیق، این الگو به . هاي درسی نیز به روشنی بازنمایی شده است گردیده و در کتاب
. هاي دبستان، راهنمایی و دبیرستان به تصویر کشیده شده است هاي درسی دوره کتاب  ر تمامیوضوح د

دهد که به طور کلی، بیش از سه چهارم تصاویر مربوط به اشتغال خارج خانه در  این نتایج نشان می

و تنها  هاي دبستان، راهنمایی و دبیرستان به اشتغال مردان اختصاص یافته است هاي درسی دوره کتاب
عالوه بر این، نتایج این تحقیق . مانده به اشتغال زنان تخصیص یافته است در حدود یک چهارم باقی

هاي دبستان و راهنمایی، یک رابطه معکوس بین میزان  درسی دورههاي  کتابدهد که در  نشان می

به موازات باال رفتن  طوري که  هاي خارج خانه و پایه تحصیلی وجود دارد، به حضور زنان در ایفاي نقش

به عنوان . شود تر به تصویر کشیده می پایه تحصیلی، مشارکت زنان در زمینه اشتغال خارج خانه کمرنگ

هاي اول و دوم دبستان، مشارکت زنان در زمینه اشتغال خارج خانه  هاي درسی پایه مثال، در کتاب

 ،مرد«الگوي هاي تحصیلی باالتر،  پایه که در تري به تصویر کشیده شده است، درحالی بالنسبه برجسته

هاي دوره  در عین حال، این الگو در کتاب. گردد به طور کامال چشمگیرتري نمایان می» نان آور خانوار

شود که کمابیش ناشی از این واقعیت است که تعداد تصاویر مربوط به انجام  دبیرستان مشاهده نمی

توان استدالل کرد که هر چه  بنابر این، می. باشد ها اندك می رج خانه و اشتغال در این کتابکارهاي خا

هاي جنسیتی وجود خواهد داشت و  تعداد این تصاویر بیشتر باشد، پتانسیل بیشتري نیز براي بروز تفاوت

هاي تحصیلی نیز به طور  در نتیجه، الگوي مربوط به روند نزولی تصاویر اشتغال زنان به تبع افزایش پایه

هاي درسی نیز این الگوهاي  در متن کتاب. شود هاي درسی به تصویر کشیده می در کتاب تري برجسته

هاي درسی این الگو به طور بسیار  که، در متن کتاب ضمن آن. گردد کلی کمابیش مالحظه می

هاي جنسیتی خارج از خانه افزایش  هاي مرتبط با نقش تري انعکاس یافته است که هر چه فراوانی برجسته
به عنوان مثال، تعداد کل موارد مرتبط با . گیرد هاي جنسیتی مرتبط با اشتغال نیز شدت می ابد، تفاوتی می

هاي درسی دوره دبیرستان دو برابر تعداد کل موارد مرتبط با اشتغال در متن  اشتغال در متن کتاب
زنان در متن هاي درسی دوره دبستان است و بالتبع، نسبت موارد تخصیص یافته به اشتغال  کتاب

به طوري که، تعداد . هاي دوره دبستان هاي دوره دبیرستان بسیار کمتر است تا نسبت آن در کتاب کتاب

هاي دوره دبیرستان تقریباً نصف مواردي است که در  موارد تخصیص یافته به اشتغال زنان در کتاب
  ).      درصد 28و  12در حدود به ترتیب، (هاي دوره دبستان به اشتغال زنان اختصاص یافته است  کتاب
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هاي درسی مرتبط با  توزیع فراوانی و نسبی تصاویر و متن کتاب): 2(جدول شماره 

  به تفکیک مقطع و پایه تحصیلی) شتغالا(هاي جنسیتی خارج خانه  نقش
  

 مقطع و پایه
  تحصیلی

  متن کتاب  تصاویر کتاب

اشتغال سنتی 
  *زنان 

سایر موارد اشتغال 
  **زنان

ل اشتغا
  مردان

  جمع فراوانی
اشتغال سنتی 

  *زنان 
سایر موارد 
  **اشتغال زنان

  اشتغال مردان
جمع 
  فراوانی

  300  3/71  0/22    439  5/74  4/19  1/6  مقطع دبستان

  13  5/61  7/7  8/30  115  2/72  9/20  9/6  پایه اول

  43  2/58  5/39  3/2  77  6/63  0/30  4/6  پایه دوم

  82  0/67  3/29  7/3  68  1/69  6/30  3/10  پایه سوم

  34  6/73  6/17  8/8  57  0/86  0/7  0/7  پایه چهارم

  128  9/78  1/14  0/7  122  1/81  4/16  5/2  پایه پنجم

مقطع 

  راهنمایی
8/4  5/16  7/78  502  5/0  4/20  1/79  401  

  146  4/79  2/19  4/1  145  1/73  0/20  9/6  سال اول

  70  3/84  7/15  0/0  185  4/78  4/18  2/3  سال دوم

  185  8/76  2/23  0/0  172  7/83  6/11  7/4  سال سوم

مقطع 

  متوسطه
9/4  5/20  6/74  122  0/1  9/10  1/88  622  

  83  9/63  7/33  4/2  63  0/73  2/22  8/4  سال اول

  

 مقطع و پایه

  تحصیلی

  متن کتاب  تصاویر کتاب

اشتغال سنتی 

  *زنان 

سایر موارد اشتغال 

  **زنان

اشتغال 

  مردان
  جمع فراوانی

اشتغال سنتی 

  *زنان 

سایر موارد 

  **اشتغال زنان
  اشتغال مردان

جمع 

  فراوانی

  195  8/89  7/9  5/0  51  4/82  7/13  9/3  سال دوم

  344  0/93  1/6  9/0  8  5/37  0/50  5/12  سال سوم

  1323  6/81  3/16  ½  1063  5/76  1/18  4/5  جمع کل

ي، قالیبافی و نخ ریسی هاي زنان مانند دامدار در اینجا، اشتغال سنتی زنان شامل آن دسته از فعالیت* 

  .گیرد در محیط خانه انجام می گردد که معموًال می

  .           شود ، در جداول بعدي آورده میسایر موارد اشتغال زناناطالعات تفصیلی در زمینه ** 
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هاي جنسیتی در زمینه بازنمایی اشتغال خارج از خانه را به تفکیک مقاطع  نتایج این تحقیق، تفاوت

الگوي کلی فوق الذکر مطابق این نتایج، ). 3جدول شماره (دهد  هاي درسی نشان می و کتابتحصیلی 
هاي درسی  در هر یک از کتاب تقریباً دین معنا کهب. هاي درسی نیز حاکم است کتاب در تمامی تقریباً

 یاندک دهد و نسبت ، اشتغال مردان را نمایش میکارهاي خارج خانه مربوط به درصد تصاویر 65حداقل 

هاي کمابیش معنا  با این همه، مطابق نتایج این تحقیق، تفاوت. دهد باقیمانده اشتغال زنان را انعکاس می
به عنوان . شود مشاهده میهاي درسی  کتابداري در خصوص چگونگی انعکاس اشتغال زنان به تفکیک 

که   داخته شده است، به طوريهاي دینی به طور بسیار کمرنگی به موضوع اشتغال زنان پر مثال، در کتاب

هاي دینی دوره  دوره دبستان و کتاب هاي آسمانی هاي هدیه کتابتصویر اشتغال در  9و  37از مجموع 

به اشتغال زنان تخصیص یافته ) درصد 1/11(تصویر  1و ) درصد 1/8(تصویر  3راهنمایی، به ترتیب، تنها 

ره راهنمایی از جمله ریاضی، تاریخ، جغرافیا و هنر هاي دو در عین حال، در بسیاري از سایر کتاب. است

نیز به طور بسیار کمرنگی به موضوع اشتغال زنان پرداخته شده است به طوري که به جهت قلت 

از سوي . 1اند نیز منظور نشده) 3جدول شماره (هاي اشتغال زنان در جدول مربوطه  چشمگیر فراوانی

به . تري مورد توجه قرار گرفته است تغال زنان نسبتًا جديهاي درسی موضوع اش دیگر، در برخی کتاب

هاي زبان انگلیسی و آموزش حرفه و فن دوره راهنمایی و کتاب زبان عربی دوره  عنوان مثال، در کتاب

ها به انعکاس اشتغال  دبیرستان نزدیک به یک سوم تصاویر مربوط به اشتغال در هر یک از این کتاب

درسی آموزش قرآن  هاي کتابترین استثناء در این زمینه،  با این همه، برجسته. زنان تخصیص یافته است

به ترتیب، (است که در آن تصاویر اشتغال زنان بالنسبه بیش از تصاویر اشتغال مردان است دوره دبستان 

نسبت زیادي از دوره دبستان، درسی آموزش قرآن  هاي کتابدر گفتنی است که ). درصد 43درصد و  57

در چنین نقشی ظاهر عمدتاً اختصاص یافته و زنان نیز   ویر مربوط به اشتغال به انعکاس شغل معلمیتصا
هاي درسی نیز کمابیش  در متن کتاب .شود شوند که در ادامه با تفصیل بیشتري به آن پرداخته می می

هاي  در متن کتاب به عنوان مثال،. گردد هایی در زمینه چگونگی بازتاب اشتغال زنان مالحظه می تفاوت

                                                        
تصویر اشتغال در  53از مجموع (مورد  3هاي علوم تجربی  هاي دوره راهنمایی در کتاب یر اشتغال زنان در کتابتعداد تصاو 1

از (مورد  3هاي ریاضی  و در کتاب) ها تصویر اشتغال در این کتاب 15از مجموع (مورد  4هاي جغرافیا  ، در کتاب)ها این کتاب
هـاي   تصویر مربوط به اشـتغال در کتـاب   54که، از تعداد کل  ضمن آن. اشدمی ب) ها تصویر اشتغال در این کتاب 15مجموع 

  . تاریخ، هنر، آموزش قرآن و تعلیمات دینی دوره راهنمایی، هیچگونه  تصویر اشتغال زنان  وجود ندارد
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به ویژه، (هاي درسی دیگر  هاي ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، در مقایسه با برخی کتاب فارسی دوره
، موضوع اشتغال زنان به طور )هاي زبان انگلیسی، زبان عربی، حرفه و فن، و تعلیمات اجتماعی کتاب

 . تري مورد توجه واقع شده است بسیار کمرنگ

هاي درسی مرتبط با  توزیع فراوانی و نسبی تصاویر و متن کتاب): 3(جدول شماره 

  هاي درسی به تفکیک مقطع و کتاب) شتغالا(هاي جنسیتی خارج خانه  نقش

مقطع 

  تحصیلی و

  کتاب درسی

  متن کتاب  تصاویر کتاب

اشتغال سنتی 

  *زنان 

  سایر موارد

  اشتغال زنان

اشتغال 

  مردان

جمع 

  فراوانی

اشتغال سنتی 

  *زنان 

  یر مواردسا

  اشتغال زنان

اشتغال 

  مردان

جمع 

  فراوانی

  300  3/71  0/22  7/6  439  5/74  4/19  1/6  مقطع دبستان

  29  1/62  0/0  9/37  40  0/80  5/12  5/7  ریاضی

مقطع 

  تحصیلی و

  کتاب درسی

  متن کتاب  تصاویر کتاب

اشتغال سنتی 

  *زنان 

  سایر موارد

  اشتغال زنان

اشتغال 

  مردان

جمع 

  فراوانی

ل سنتی اشتغا

  *زنان 

  سایر موارد

  اشتغال زنان

اشتغال 

  مردان

جمع 

  فراوانی

  3  3/33  7/66  0/0  41  2/73  5/19  3/7  علوم تجربی

تعلیمات 

  اجتماعی
4/15  8/12  8/71  39  2/4  3/33  5/62  24  

  58  3/75  3/20  4/4  245  3/76  0/18  7/5  فارسی

  8  5/87  5/12  0/0  37  2/43  8/56  0/0  آموزش قرآن

هاي  هدیه

  آسمانی
7/2  1/8  2/89  37  3/1  5/29  2/69  78  

مقطع 
  **راهنمایی 

8/4  5/16  7/8  502  5/0  4/20  1/79  401  

  75  4/93  3/5  3/1  20  0/85  0/5  0/10  فارسی

  85  8/71  2/28  0/0  90  8/67  1/31  1/1  انگلیسیزبان 

  59  5/52  5/47  0/0  80  2/76  8/18  0/5  عربیزبان 

تعلیمات 
  اجتماعی

1/8  5/13  4/78  37  3/14  3/14  4/71  7  
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ریسی  بافی و نخ هاي زنان مانند دامداري، قالی در اینجا، اشتغال سنتی زنان شامل آن دسته از فعالیت* 

  .گیرد در محیط خانه انجام می گردد که معموًال می

هاي مربوط به اشتغال زنان  هایی که در آن ها تعداد فراوانی اهنمایی، آن دسته از کتابدر مقطع ر** 

هاي آن ها در جمع کل دوره راهنمایی  اما، فراوانی. اند باشد، در این جدول نشان داده نشده اندك می

  .منظور شده است

  مرتبط با انواع مشاغل زنان الگوهاي جنسیتی

هاي جنسیتی بسیار گسترده و عمیقی در زمینه انواع مشاغل در  د که تفاوتده نتایج این تحقیق نشان می

، مشاغل بسیار محدود و معینی براي زنان )4جدول شماره (مطابق این نتایج . هاي درسی وجود دارد کتاب

که، این وضعیت در زمینه اشتغال مردان  درحالی. درسی به تصویر کشیده شده استهاي  کتابشاغل در 

بدین معنا که نه تنها نسبت چشمگیري از متن و تصاویر مربوط به اشتغال در . متفاوت استکامًال 
گسترده و متنوعی درسی به مردان اختصاص یافته است، بلکه مشاغل آنان نیز از طیف بسیار هاي  کتاب

 ،شامل مواردي از قبیل پزشک، غواص، دانشمند و پژوهشگر، سیاستمدار، خبرنگار، خلبان(ار است برخورد

مور راه أار، کشاورز، دامدار، سفالگر، طالساز و جواهر فروش، پستچی، راننده، ممأمور آتش نشانی، نج
دهد که  یق نشان میهر حال، نتایج این تحق در). و غیره آهن، نویسنده، فضانورد، نقاش و هنرمند، تاجر

آموزش حرفه 

  و فن
4/7  7/27  9/64  94  0/0  9/33  1/66  59  

مقطع 
  متوسطه

9/4  5/20  6/74  122  0/1  9/10  1/88  622  

زبان و ادبیات 

  فارسی
4/21  0/0  6/78  14  5/0  2/7  3/92  475  

  46  5/56  5/43  0/0  74  9/68  0/27  ¼  زبان عربی

  77  6/76  2/18  2/5  34  3/85  7/14  0/0  زبان انگلیسی

  24  0/100  0/0  0/0  0  0/0  0/0  0/0  دین و زندگی

  1323  6/81  3/16  ½  1063  5/76  1/18  4/5  جمع کل
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ها، در درجه نخست و به طور  است و زنان شاغل در این کتاب ترین نوع شغل زنان، معلمی  متداول
هاي درسی  درصد زنان شاغل در کتاب 70به عنوان مثال، تقریباً . اند چشمگیري در نقش معلم ظاهر شده

هاي راهنمایی و  دورههاي  کتابدر این نسبت. اند دوره ابتدایی به عنوان معلم به تصویر کشیده شده

ها  پس از معلمی، زنان عمدتاً در شغل پرستاري در این کتاب. باشد درصد می 84و  24دبیرستان به ترتیب 
هاي ابتدایی و دبیرستان، الگوي  درسی دوره هاي در واقع، در هر یک از کتاب. اند به تصویر کشیده شده

هاي  این نسبت در کتاب. و پرستاري است  از مشاغل معلمی درصد زنان شاغل، ترکیبی 85شغلی حدود 
هاي درسی  از زنان شاغل در کتاب باشد که در حدود نیمی  درصد می 45درسی دوره راهنمایی نزدیک به 

شامل خیاطی، ملیله کاري و گلدوزي، کتابداري، خطاطی و مربی (دوره راهنمایی، در گروه سایر مشاغل 

مشاغل نکته مهم دیگر، حضور بسیار کمرنگ زنان در . اند تصویر کشیده شدهبه ) نقاشی و نویسندگی

به طوري که، . هاي درسی بازنمایی شده است است که به وضوح در کتاب پزشکبه عنوان  تخصصی

هاي درسی، آن ها را در  کتاب  تصویر زنان شاغل در تمامی 199از مجموع ) درصد 4یعنی (تصویر  8تنها 

هاي درسی دوره ابتدایی، راهنمایی و  در کتاب. دهد نشان می پزشکعنوان  به مشاغل تخصصی

از مجموع ) درصد 0/4(تصویر  1و ) درصد 4/3(تصویر  3، )درصد 6/4(تصویر  4دبیرستان، به ترتیب، 

مشاغل هاي درسی هر یک از این مقاطع تحصیلی، زنان را در  تعداد تصاویر زنان شاغل در کتاب

هاي درسی نیز به  این الگوهاي شغلی زنان در متن این کتاب. دهد نشان می زشکپبه عنوان  تخصصی

هاي دبستان، راهنمایی و  هاي درسی دوره بدین معنا که، در متن کتاب. وضوح بازنمایی شده است

و سپس در شغل پرستاري   دبیرستان نیز اکثریت برجسته زنان شاغل در وهله نخست در شغل معلمی

هاي درسی مقاطع تحصیلی  در بررسی تطبیقی الگوهاي شغلی زنان در کتاب. اند دهمعرفی و بیان ش

هاي  هاي درسی مقطع دبیرستان بیش از کتاب اوالً، در کتاب. مختلف، دو نکته قابل توجه وجود دارد

هاي  ثانیاً، زنان شاغل در کتاب. اند ظاهر شده  درسی مقاطع ابتدایی و راهنمایی، زنان در شغل معلمی
هاي دبستان و  هاي درسی دوره اند تا در کتاب درسی دوره راهنمایی، بیشتر به عنوان پرستار معرفی شده

هاي درسی مشاهده  که، این دو نکته اصلی، هم در متن و هم در تصاویر این کتاب ضمن آن. دبیرستان

  .  شده است

هاي کمابیش  ده تفاوتهاي تحصیلی نشان دهن مطالعه این الگوهاي شغلی زنان به تفکیک پایه

هاي پایه اول تحصیلی  درصد زنان شاغل در کتاب 90که بیش از  به طور نمونه درحالی. اي است برجسته
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هاي تحصیلی باالتر تا حدودي تقلیل  اند، این نسبت در پایه دبستان به عنوان معلم به تصویر کشیده شده

هاي تحصیلی باالتر به عنوان  هاي درسی پایه یابد و در عوض، نسبت بیشتري از زنان شاغل در کتاب می
هاي چهارم و  هاي پایه درصد زنان شاغل کتاب 90اند به طوري که همچنان حدود  پرستار ظاهر شده

در دوره راهنمایی، به . اند و پرستاري به تصویر کشیده شده  پنجم دبستان در ترکیبی از مشاغل معلمی

اند و از  ، نسبت بیشتري از زنان شاغل به عنوان معلم ظاهر شدهموازات افزایش پایه تحصیلی، از یکسو
هاي هر  از زنان شاغل در کتاب یابد، اما همچنان حدود نیمی سوي دیگر، نسبت زنان پرستار تقلیل می

و پرستاري به تصویر کشیده  هاي تحصیلی در دوره  راهنمایی در ترکیبی از مشاغل معلمی  یک از پایه

اي در  هاي بسیار اندك تصاویر اشتغال زنان، روند برجسته ه دبیرستان، با توجه به فراوانیدر دور. اند شده

تصویر  14به طور مثال، از مجموع . شود زمینه الگوي شغلی زنان بر حسب پایه تحصیلی مشاهده نمی

هاي سال  بمورد نیز پرستار و در کتا 1مورد آن معلم و  13هاي سال اول دبیرستان،  زنان شاغل در کتاب

هاي  این الگوها، کمابیش در متن کتاب. باشند تصویر زنان شاغل، معلم می 7 دوم دبیرستان نیز تمامی

مورد مرتبط با موضوع اشتغال زنان در متن  18 به عنوان مثال، تمامی . خورد درسی نیز به چشم می

هاي باالتر،  اشد، ولی در پایهب می  هاي اول و دوم ابتدایی منحصر به شغل معلمی هاي درسی پایه کتاب

شامل خیاطی، ملیله کاري و (کند و در عوض، بر تعداد زنان در سایر مشاغل  یک روند نزولی را طی می

هاي  این الگو در متن کتاب. شود افزوده می) گلدوزي، کتابداري، خطاطی و مربی نقاشی و نویسندگی

هاي درسی دوره راهنمایی، نه تنها به موازات  بر عکس، در متن کتاب. درسی دبیرستان نیز صادق است

شود، بلکه توزیع نامتوازن زنان شاغل  افزایش پایه تحصیلی بر تعداد زنان شاغل به عنوان معلم افزوده می

  .  شود نیز کمتر مشاهده می) پزشک/یعنی، معلم، پرستار(در انواع اصلی مشاغل آنان 
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هاي درسی مرتبط  وانی و نسبی تصاویر و متن کتابتوزیع فرا): 4(جدول شماره         

  مشاغل زنان به تفکیک مقطع و پایه تحصیلی با انواع اصلی

بداري،  در اینجا، سایر مشاغل زنان عمدتاً شامل مشاغلی از قبیل خیاطی، ملیله کاري و گلدوزي، کتا* 

  . شود خطاطی و مربی نقاشی و نویسندگی می

  

مقطع و پایه 

  تحصیلی

  متن کتاب  تصاویر کتاب

  فراوانی جمع  *سایر  پزشک  پرستار  معلم  فراوانی جمع  *سایر  پزشک  پرستار  معلم

مقطع 

  دبستان

8/69  8/12  6/4  8/12  86  6/63  5/1  0/3  8/31  66  

  1  0/0  0/0  0/0  0/100  24  0/0  3/8  0/0  7/91  پایه اول

  پایه دوم

  

5/56  1/26  ¾  1/13  23  0/100  0/0  0/0  0/0  17  

  24  3/8  2/4  2/4  3/83  15  7/46  0/0  6/6  7/46  پایه سوم

  6  0/50  0/0  0/0  0/50  4  0/0  0/0  0/25  0/75  پایه چهارم

  18  8/88  6/5  0/0  6/5  20  0/5  0/5  0/15  0/75  پایه پنجم

مقطع و پایه 

  تحصیلی

  متن کتاب  تصاویر کتاب

  فراوانی جمع  *سایر  پزشک  پرستار  معلم  فراوانی جمع  *سایر  پزشک  پرستار  معلم

مقطع 
  راهنمایی

9/23  3/19  4/3  4/53  88  0/39  4/13  9/4  7/42  82  

  28  6/28  2/14  6/28  6/28  31  1/45  7/9  8/25  4/19  سال اول

  11  4/36  0/0  2/27  4/36  34  8/58  0/0  7/14  5/26  سال دوم

  43  5/53  0/0  0/0  5/46  23  5/56  0/0  4/17  1/26  سال سوم

مقطع 

  متوسطه

0/84  0/8  0/4  0/4  25  9/77  9/2  5/1  7/17  68  

  28  0/0  0/0  0/0  0/100  14  0/0  0/0  1/7  9/92  سال اول

  19  3/5  0/0  0/0  7/94  7  0/0  0/0  0/0  0/100  سال دوم

  21  4/52  8/4  5/9  3/33  4  0/25  0/25  0/25  0/25  سال سوم

  216  5/31  2/3  5/6  8/58  199  6/29  0/4  1/15  3/51  جمع کل
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نوع مشاغل اصلی زنان به تفکیک عنوان  ین تحقیق در زمینههاي ا تجزیه و تحلیلعالوه بر این، 

 در تمامیکمابیش اصلی فوق  هاينیز مبین این نکته است که الگو )5جدول شماره ( هاي درسی کتاب
در  ها کتاباغلب این در بدین معنا که به طور کلی، الگوي شغلی زنان . شود مشاهده می درسی هاي کتاب 

مطابق نتایج این تحقیق، چشمگیرترین حضور  .استو سپس شغل پرستاري   شغل معلمی درجه اول، 

هاي زبان عربی مقطع دبیرستان  مقطع دبستان و کتاب آموزش قرآنهاي  کتاب در  زنان در شغل معلمی
 19هاي درسی،  تصویر زنان شاغل در هر یک از این دو دسته کتاب 20باشد به طوري که از مجموع  می

ضمن آنکه، تنها تصویر زن شاغل در . دهد نشان می زنان را در شغل معلمی ) درصد 95.0(تصویر 

نکته مهم دیگر این است که در . ظاهر شده است هاي فارسی دوره راهنمایی نیز در نقش معلمی  کتاب

اند به طوري که حتی در  هاي زبان انگلیسی، زنان شاغل عمدتًا در شغل پرستاري معرفی شده کتاب

اي تعداد زنان پرستار تاحدودي بیش از تعداد  سابقه ان انگلیسی دوره راهنمایی به طور بیهاي زب کتاب

به طور بسیار  پزشکبه عنوان  مشاغل تخصصیاز سوي دیگر، حضور زنان در . باشد زنان معلم می

هاي درسی مقطع دبستان، تنها در  در کتاب. هاي درسی به تصویر کشیده است کمرنگی در کتاب

تصویر از مجموع  4(دهد  نشان می پزشکبه عنوان  مشاغل تخصصیي علوم تجربی، زنان را در ها کتاب

 1( هاي زبان انگلیسی  هاي درسی مقطع راهنمایی نیز تنها در کتاب در کتاب). تصویر زنان شاغل 9

 و) تصویر زنان شاغل 15تصویر از مجموع  1( ، زبان عربی )تصویر زنان شاغل 33تصویر از مجموع 

به عنوان  مشاغل تخصصی، زنان را در )تصویر زنان شاغل 5تصویر از مجموع  1( تعلیمات اجتماعی 

 1( هاي زبان انگلیسی  هاي درسی مقطع دبیرستان نیز تنها در کتاب در کتاب. دهد نشان می پزشک

. اند هنشان داده شد پزشکبه عنوان  مشاغل تخصصی، زنان در )تصویر زنان شاغل 5تصویر از مجموع 

هاي فارسی دوره دبستان وجود دارد  نکته جالب توجه آنکه، بیشترین تعداد تصاویر زنان شاغل در کتاب
در . دهد نشان نمی پزشکبه عنوان  مشاغل تخصصی، اما هیچکدام از این تصاویر زنان را در )تصویر 44(

در مجموع، موضوع اشتغال  .شود هاي درسی نیز این الگوهاي شغلی زنان کمابیش مالحظه می متن کتاب
ها مورد توجه  هاي درسی مقاطع ابتدایی و راهنمایی بیشتر در تصاویر این کتاب زنان در بسیاري از کتاب

هاي درسی دوره  که، وضعیت کمابیش متفاوتی در کتاب درحالی. قرار گرفته است تا در متن آن ها

گونه تصویري  درسی زبان و ادبیات فارسی هیچ هاي به عنوان مثال، در کتاب. گردد دبیرستان مشاهده می
، و حال آنکه، در )تصویر اشتغال مردان 11در برابر (شود  در زمینه اشتغال غیر سنتی زنان مشاهده نمی
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درصد آن ها نیز شغل  60مورد اشتغال زنان اشاره شده است که قریب به  34ها به  متن همین کتاب
هاي  مربوط به چگونگی بازنمایی الگوي شغلی زنان در کتاب نکته قابل مالحظه دیگر. است معلمی 

ها به مراتب بیش  آموزش حرفه و فن دوره راهنمایی است، بدین معنا که، تنوع شغلی زنان در این کتاب

هاي  در متن و تصاویر این کتاب) درصد 80بیش از (اغلب زنان شاغل : هاي درسی است از سایر کتاب
اند که عمدتًا شامل مشاغلی  از معلم و پرستار و پزشک بیان و ظاهر شدهدرسی در مشاغلی به غیر 

  .  شود همچون خیاطی، ملیله کاري و گلدوزي، کتابداري، خطاطی و مربی نقاشی و نویسندگی می

هاي درسی مرتبط با  توزیع فراوانی و نسبی تصاویر و متن کتاب): 5(جدول شماره 

  هاي درسی طع تحصیلی و کتابانواع اصلی مشاغل زنان به تفکیک مق

  مقطع تحصیلی و

  کتاب درسی

  متن کتاب  تصاویر کتاب

  کل  *سایر  پزشک  پرستار  معلم  کل  *سایر  پزشک  پرستار  معلم

  66  8/31  0/3  5/1  6/36  86  8/12  6/4  8/12  8/69  مقطع دبستان

  0  0/0  0/0  0/0  0/0  5  0/60  0/0  0/0  0/40  ریاضی

  2  0/0  0/0  0/0  0/100  9  0/0  4/44  0/0  6/55  علوم تجربی

  8  5/37  5/12  5/12  5/37  5  0/40  0/0  0/0  0/60  تعلیمات اجتماعی

  32  4/9  1/3  0/0  5/87  44  6/13  0/0  5/20  9/65  فارسی

  1  0/0  0/0  0/0  0/100  20  0/0  0/0  0/5  0/95  آموزش قرآن

  23  2/65  0/0  0/0  8/34  4  0/0  0/0  0/25  0/75  هاي آسمانی هدیه

مقطع راهنمایی 

**  

9/23  3/19  4/3  4/53  88  0/39  4/13  9/4  7/42  82  

  4  0/100  0/0  0/0  0/0  1  0/0  0/0  0/0  0/100  فارسی

  24  5/12  2/4  8/45  5/37  33  2/21  0/3  4/39  4/36  انگلیسی

  28  7/10  7/10  0/0  6/78  15  7/46  6/6  0/0  7/46  عربی

  1  0/100  0/0  0/0  0/0  5  0/80  0/20  0/0  0/0  تعلیمات اجتماعی

  زش حرفه وآمو
  فن

0/0  4/15  0/0  6/84  26  0/5  0/0  0/0  0/95  20  



 
 
 
 
  

      1390 تابستان، 2 ةشمار ،9 ة، دور)پژوهش زنان(زن در توسعه و سیاست    66 

 
  68  7/17  5/1  9/2  9/77  25  0/4  0/4  0/8  0/84  مقطع متوسطه

  مقطع تحصیلی و

  کتاب درسی

  متن کتاب  تصاویر کتاب

  کل  *سایر  پزشک  پرستار  معلم  معلم  معلم  معلم  معلم  معلم

زبان و ادبیات 

  فارسی

0/0  0/0  0/0  0/0  0  9/58  9/2  9/2  3/35  34  

  20  0/0  0/0  0/0  0/100  20  0/0  0/0  0/5  0/95  زبان عربی

  14  0/0  0/0  1/7  9/92  5  0/20  0/20  0/20  0/40  زبان انگلیسی

  0  0/0  0/0  0/0  0/0  0  0/0  0/0  0/0  0/0  دین و زندگی

  216  5/31  2/3  5/6  8/58  199  6/29  0/4  1/15  3/51  جمع کل

  

شامل مشاغلی از قبیل خیاطی، ملیله کاري و گلدوزي، کتابداري،  در اینجا، سایر مشاغل زنان عمدتًا* 

  .شود خطاطی و مربی نقاشی و نویسندگی می

هاي مربوط به اشتغال زنان  هایی که در آن ها تعداد فراوانی در مقطع راهنمایی، آن دسته از کتاب** 

ها در جمع کل دوره راهنمایی  هاي آن اما، فراوانی. اند باشد، در این جدول نشان داده نشده اندك می

  .منظور شده است

  هاي جنسیتی مخاطبین زنان شاغل ویژگی

هاي درسی مربوط به جنسیت مخاطبین  هاي مهم الگوهاي اشتغال زنان در کتاب یکی دیگر از ویژگی

هاي  ترین ویژگی دهد که یکی از مهم به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان می. باشد زنان شاغل می

هاي درسی این است که زنان شاغل معموالً با افراد  ط به نحوه بازنمایی اشتغال زنان در کتابمربو

 90، در حدود 6به عنوان مثال، مطابق نتایج این تحقیق در جدول شماره . همجنس خود سرو کار دارند

نس خود سرو اند با افراد همج هاي درسی به تصویر کشیده شده درصد زنانی که به عنوان معلم در کتاب

هاي درسی  اگرچه این الگو به وضوح در کتاب. اند آموزان دختر نشان داده شده کار دارند، یعنی با دانش

هاي درسی مقاطع تحصیلی باالتر یعنی راهنمایی و  کلیه مقاطع تحصیلی وجود دارد، با این همه در کتاب

درصد  15هاي دبستان حدود  که، در کتاب الیدرح. تر بازنمایی شده است دبیرستان، این الگو نسبتاً برجسته
) آموزان پسر یعنی دانش(اند با افراد غیر همجنس خود  به تصویر کشیده شده زنانی که در شغل معلمی 
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 ، حکیم1993ماسی و همکاران( معاصر تئوري جنسیتهاي اندیشمندان  این الگو با تبیین. سرو کار دارند
مطابقت دارد مبنی بر اینکه معموالً در  )2003 ی و مک کارتیریلو  1998 ، آنکر1998 ، ریلی1996

زنان براي تدریس گردد که  گونه مفروض و مسلّم تلقی می هاي آموزشی، پیشاپیش این بسیاري از سیستم

این موضوع همجنس بودن افرادي که زنان شاغل با آنان . باشند مناسب میتر  در مقاطع تحصیلی پایین
درصد  70در مجموع، در حدود . گردد مشاغل پرستاري و پزشکی نیز مشاهده می در ارتباط هستند، در

اند با افراد همجنس خود  هاي درسی به تصویر کشیده شده زنانی که به عنوان پرستار و پزشک در کتاب
هاي درسی مقاطع  اي در کتاب این الگو به طور کامالً برجسته. یعنی با بیماران زن سرو کار دارند

هاي دبیرستان با  زنان پرستار و پزشک در کتاب که تمامی  شود، به طوري باالتر مشاهده می تحصیلی

هاي دبستان این موضوع از حساسیت به مراتب  که، در کتاب درحالی. اند بیماران زن نشان داده شده

و پزشک در  درصد زنانی که در نقش پرستار 70کمتري برخوردار است، زیرا به طور کامالً استثنائی حدود 

این . سرو کار دارند) یعنی با بیماران مرد(اند با افراد غیر همجنس خود  ها به تصویر کشیده شده این کتاب

آموزان معلمین زن و بیماران پرستاران  الگوهاي کلی مربوط به همجنس بودن افرادي که به عنوان دانش

  .اس یافته استهاي درسی نیز انعک شوند، کمابیش در متن کتاب زن محسوب می

هاي درسی موضوع همجنس بودن مخاطبین زنان شاغل به طور  نکته قابل توجه آن که در کتاب

با این همه، نتایج . به تصویر کشیده شده است تا براي شغل پرستاري تري براي شغل معلمی  محسوس

تار نشان داده هاي درسی به عنوان معلم یا پرس دهد براي مردانی که در کتاب این تحقیق نشان می

درصد مخاطبین  70که حداقل  گردد، به طوري شوند، موضوع همجنس بودن مخاطبین آنان مطرح می می

هاي  این الگو هم در متن هم در تصاویر کتاب. دهند آنان را دانش آموزان پسر یا بیماران مرد تشکیل می

خره، در یک تجزیه و تحلیل تطبیقی باال. درسی کلیه مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان مصداق دارد

بین الگوهاي شغلی زنان و مردان از نقطه نظر همجنس یا غیر همجنس بودن مخاطبین آن ها، یک 
مطابق نتایج این تحقیق، . گردد نکته بسیار مهم دیگري نیز به عنوان ویژگی اشتغال زنان مشاهده می

اند، بمراتب  هاي درسی نشان داده شده ابنسبت زنان شاغلی که با مخاطبین غیر همجنس خود در کت

هاي درسی  بیشتر از مردان شاغلی است که در همان مشاغل با مخاطبین غیر همجنس خود در کتاب
آموزان پسر نشان  درصد تصاویر زنان معلم، آنان را با دانش 10به عنوان مثال، . اند نشان داده شده

هیچ موردي وجود ندارد که معلم مرد را فقط با دانش  هاي درسی که، در تصاویر کتاب دهد، درحالی می
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نسبت پرستاران : گردد در مشاغل پرستاري و پزشکی نیز همین الگو مالحظه می. آموزان دختر نشان دهد

برابر  3بیش از ) درصد 2/29(اند  هاي درسی به تصویر کشیده شده زن که در کنار بیماران مرد در کتاب
 5/9(اند  هاي درسی در کنار بیماران مرد نشان داده شده ه در تصاویر کتابنسبت پرستاران مرد است ک

  .هاي درسی نیز بازنمایی شده است این الگوي شغلی زنان در متن کتاب). درصد

هاي درسی مرتبط با  توزیع فراوانی و نسبی تصاویر و متن کتاب): 6(جدول شماره 

  کیک مقاطع تحصیلیمردان و جنسیت مخاطبین آن ها به تف/مشاغل زنان

  نوع شغل زنان و مردان
  و جنسیت مخاطبین آن ها

  متن کتاب  تصاویر کتاب

  دبیرستان  راهنمایی  ابتدایی  کل  دبیرستان  راهنمایی  ابتدایی  کل

                  معلم زن

  4/63  0/75  9/76  2/71  0/90  0/100  7/85  1/89  دانش آموزان دختر

  3/36  0/25  1/23  8/28  0/0  0/0  3/14  9/9  دانش آموزان پسر

  0/0  0/0  0/0  0/0  0/10  0/0  0/0  0/1  دانش آموزان دختر و پسر

  41  24  39  4/1  10  18  57  85  جمع فراوانی

                  پزشک زن/پرستار

  6/66  0/100  0/100  0/75  0/100  7/85  6/28  8/70  بیماران زن

  4/33  0/0  0/0  0/25  0/0  3/14  4/71  2/29  بیماران مرد                                    

  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  بیماران زن و مرد

  3  1  1  5  3  14  7  24  جمع فراوانی

                  معلم مرد
  نوع شغل زنان و مردان

  و جنسیت مخاطبین آن ها

  

  متن کتاب  تصاویر کتاب

  دبیرستان  راهنمایی  ابتدایی  کل  دبیرستان  راهنمایی  ابتدایی  کل

  8/85  7/94  0/100  3/95  0/100  0/100  8/84  3/92  دانش آموزان پسر

  1/7  3/5  0/0  1/3  0/0  0/0  0/0  0/0  دانش آموزان دختر

  1/7  0/0  0/0  6/1  0/0  0/0  2/15  7/7  دانش آموزان دختر و پسر
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یعنی (محاسبات انجام شده در این جدول مبتنی بر مواردي است که در آن ها جنسیت مخاطبین * 

بنابر این، مواردي که جنسیت مخاطبین در تصاویر یا متن . باشد یمشخص م) آموزان و بیماران دانش

و   باشد و یا هیچ مخاطبی براي مردان و زنان شاغل در مشاغل معلمی ها مشخص نمی کتاب

ها و  ها وجود نداشته باشد، این قبیل موارد در جمع فراوانی پزشکی در تصاویر یا متن کتاب/پرستاري

        .اند دهمحاسبات این جدول منظور نش

  نتیجه گیري  

هاي اشتغال زنان در  الگوها و ویژگیترین  مهمدر این تحقیق با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، 

نتایج . هاي درسی سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان مورد مطالعه قرار گرفته است کتاب

در وضوح ه خانه بو خارج داخل جنسیتی  يتفکیک نقشهانشان داده است که الگوي سنتی این تحقیق 

هاي جنسیتی داخل خانه  مطابق این نتایج، نقش. هاي درسی بازنمایی شده است متن و تصاویر این کتاب

بسیار  رزندانفکارهاي خانگی و مراقبت از مشارکت مردان در انجام براي زنان تعریف و تعیین شده و 

ي  این نتایج تأیید کننده. هاي درسی انعکاس یافته است بکمرنگ و ناچیز در متن و تصاویر این کتا
اند که نشان دهنده  نام برده 1»پدر نامرئی«تحت عنوان ، )2005( آندرسون و همیلتونالگویی است که 

باشد، زیرا  حضور و مشارکت بسیار کمرنگ پدران در مراقبت از فرزندان و انجام کارهاي داخل خانه می

در زمینه نگهداري و مراقبت از فرزندان کودکان  هاي پدران در کتابن داد که نتایج تحقیق آنان نشا

برعکس،  .اند نامیده »پدر نامرئی« آنان، این پدیده را اصطالحاًبه همین سبب،  .باشند غایب می تقریباً

                                                        
1 The invisible father 

  14  19  31  64  6  26  33  65  جمع فراوانی

                  پزشک مرد/پرستار

  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  4/71  0/81  بیماران مرد

  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  3/14  5/9  بیماران زن

  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  3/14  5/9  بیماران زن و مرد

  3  3  2  8  1  6  14  21  جمع فراوانی
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 تلقی گردیده و بر همین اساس نیز الگوي» موضوع مردانه«موضوع اشتغال خارج از خانه به عنوان یک 

مطابق . هاي درسی بازنمایی شده است به وضوح در کتاب) 2000مک دونالد (» نان آور خانوار ،مرد«
هاي درسی به اشتغال زنان  نتایج این تحقیق، کمتر از یک چهارم موارد اشتغال در تصاویر و متن کتاب

لگو به طور این ا. کند اختصاص یافته است و بیش از سه چهارم دیگر اشتغال مردان را منعکس می

هاي درسی هر سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و  کمابیش مشابه و یکسانی در تصاویر کتاب
هاي درسی  داري از نقطه نظر بازنمایی این الگو در متن کتاب شود، اما تفاوت معنی دبیرستان مشاهده می

تحصیلی، حضور کمرنگ و  به تفکیک مقاطع تحصیلی وجود دارد بدین معنا که به موازات افزایش مقطع

به . هاي درسی بازتاب یافته است تري در متن کتاب ناچیز زنان در اشتغال خارج از خانه به طور برجسته

هاي درسی دوره ابتدایی به اشتغال زنان  عنوان مثال، نزدیک به یک سوم موارد اشتغال در متن کتاب

درصد و  20اي درسی دوره راهنمایی به حدود ه که این نسبت در متن کتاب اختصاص یافته است، درحالی

هاي کمابیش  تفاوت. یابد درصد کاهش می 10هاي درسی دوره دبیرستان به حدود  در متن کتاب

این . هاي درسی مختلف در خصوص چگونگی بازنمایی اشتغال زنان وجود دارد اي نیز بین کتاب برجسته

هاي مربوط به اشتغال در  د که هر چه تعداد کل فراوانیگونه تبیین کر توان تا حدودي این تفاوتها را می

هاي  هاي درسی بیشتر باشد، در نتیجه، پتانسیل بیشتري نیز براي بازنمایی چشمگیرتر تفاوت کتاب

هاي این تحقیق، این الگو را  مطابق یافته. آید ها پدید می جنسیتی و سهم اندك اشتغال زنان در این کتاب

هاي ابتدایی،  هاي فارسی دوره هم به مراتب کمتر اشتغال زنان در متن کتابتوان به وضوح در س می

هاي زبان انگلیسی، زبان  به ویژه، کتاب(هاي درسی دیگر  راهنمایی و دبیرستان، در مقایسه با برخی کتاب

  . ، مشاهده کرد)عربی، حرفه و فن، و تعلیمات اجتماعی

هاي درسی، تنوع بسیار محدود مشاغلی  زنان در کتابهاي اساسی الگوهاي شغلی  یکی دیگر از ویژگی
هاي درسی  در واقع، انواع اصلی مشاغل زنان که در کتاب. است که براي زنان تعیین و تعریف شده است

. رود هایی است که از آنان در چارچوب خانه و خانواده انتظار می بازنمایی شده، در امتداد همان نقش
که حدود  ترین شغل زنان، معلمی و سپس، پرستاري است به طوري ، شایعهاي این تحقیق مطابق یافته

هاي ابتدایی و دبیرستان در ترکیبی از این دو شغل اصلی  هاي درسی دوره درصد زنان شاغل در کتاب 85

باشد،  درصد می 45هاي درسی دوره راهنمایی نزدیک به  این نسبت در کتاب. اند به تصویر کشیده شده
در گروه سایر مشاغل ) به ویژه، درس حرفه و فن(هاي درسی  از زنان شاغل در این کتاب یمیزیرا حدود ن
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عمدتاً (و پرستاري  در واقع، بیشترین نسبت زنان شاغل در مشاغلی به غیر از معلمی . گیرند قرار می
اي حرفه و ه در کتاب) مشتمل بر مشاغلی از قبیل خیاطی، ملیله دوزي، کتابداري، خطاطی و مربی نقاشی

تواند تاحدودي ناشی از ماهیت این درس مبنی بر آشنایی دانش  اند که می فن به تصویر کشیده شده

هاي درسی، به  به عالوه، مشاغل اصلی زنان در دو دسته کتاب. ها و مشاغل متعدد باشد آموزان با حرفه
هاي  در کتاب  شغل معلمی از یکسو، چشمگیرترین حضور زنان در. دو شیوه متفاوت بازنمایی شده است

هاي زبان عربی مقطع دبیرستان به تصویر کشیده شده است به  مقطع دبستان و کتاب آموزش قرآن
در واقع، در بین . اند ظاهر شده  ها، در شغل معلمی درصد زنان شاغل در هر یک از این کتاب 95که  طوري

مقطع دبستان به عنوان  قرآن آموزشهاي  هاي درسی کلیه مقاطع تحصیلی، کتاب مجموع کتاب

 از تصاویر مردان تربالنسبه بیششاغل  تصاویر زنان ها در آنشوند که  ترین استثناء محسوب می  برجسته

ها  در این کتابنسبت زیادي از تصاویر اشتغال عمدتاً ناشی از این واقعیت است که است که شاغل 

. اند نشان داده شدهنیز در چنین نقشی شاغل زنان  بالتبع، اکثریت چشمگیرو است   مربوط به شغل معلمی

اند تا  هاي زبان انگلیسی غالبًا در شغل پرستاري ظاهر شده از سوي دیگر، زنان شاغل در تصاویر کتاب

اي تعداد بیشتري از زنان شاغل به  ها در دوره راهنمایی به طور کم سابقه ب که حتی در این کتا جائی

یک ویژگی اساسی دیگر در خصوص بازنمایی الگوهاي شغلی . اند تا معلم شیدهعنوان پرستار به تصویر ک

هاي درسی این است که زنان شاغل به ندرت در مشاغل تخصصی عالی مانند پزشک  زنان در کتاب

درصد موارد مربوط به اشتغال زنان در متن و  5هاي این تحقیق، در کمتر از  مطابق یافته. شوند ظاهر می

مشاغل هاي درسی هر یک از مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، زنان در  تصاویر کتاب

هاي فارسی دوره دبستان که  که، در کتاب ضمن آن. اند نشان داده شده پزشکبه عنوان  تخصصی

مشاغل شود، در هیچ یک از این تصاویر زنان در  بیشترین تعداد تصاویر زنان شاغل را شامل می

  . اند ظاهر نشده پزشکان به عنو تخصصی
هاي  ترین ویژگی هاي این تحقیق، همجنس بودن مخاطبین زنان شاغل، یکی دیگر از مهم مطابق یافته

ها، اکثریت چشمگیر  مطابق این یافته. شود هاي درسی محسوب می بازنمایی اشتغال زنان در کتاب

این . با بیماران زن سروکار دارندمعلمین زن با دانش آموزان دختر و اکثریت چشمگیر پرستاران زن 
شود،  هاي درسی کلیه مقاطع تحصیلی مشاهده می الگوهاي شغلی زنان هم در متن هم در تصاویر کتاب

هاي درسی مقاطع تحصیلی باالتر  تري در کتاب با این همه، این الگوهاي شغلی زنان به طور برجسته
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هاي درسی دبستان، که نه تنها بازتاب دهنده  اببازنمایی شده است تا در کت) راهنمایی و دبیرستان(

آموزان سنین باالتر  هاي فرهنگی شدیدتر جامعه نسبت به تعامل افراد جنس مخالف براي دانش حساسیت
 ، آنکر1993ماسی و همکاران( معاصر تئوري جنسیتنظران  باشد، بلکه تأییدي بر این ایده صاحب می

به عنوان یکی از  تدریس در مقاطع تحصیلی پایینه است ک )2003 ریلی و مک کارتیو  1998

هاي آموزشی جهان، مفروض و مسلّم تلقی  هاي شغلی زنان در بسیاري از سیستم ترین ویژگی مناسب
به عالوه، نسبت زنان شاغلی که به عنوان معلم و پرستار با مخاطبین غیر همجنس خود در . شود می

مراتب بیشتر از مردان شاغلی است که در همان مشاغل با اند، به  هاي درسی نشان داده شده کتاب

این نکته، تأکیدي مضاعف بر الگوي . اند هاي درسی نشان داده شده مخاطبین غیر همجنس خود در کتاب

و بر عکس طیف بسیار گسترده و متنوع (اي و غیر منعطف اشتغال زنان است که بر اساس آن  کلیشه

هر صورت و صرف نظر از جنسیت مخاطبین، در دو نوع اصلی یعنی ، مشاغل زنان، در )مشاغل مردان

 .و پرستاري محدود میشود معلمی 

در هاي این تحقیق، شواهد تجربی جدیدي را در تأیید تحقیقات پیشین از جمله  یافته، در مجموع

در هاي نسبی  رغم پیشرفت لیکند مبنی بر اینکه ع ارائه می  کشورهاي جهان سوم و جوامع اسالمی

ازجمله افزایش سطح تحصیالت و کاهش سطح (ي اخیر در زمینه وضعیت زنان در این جوامع ها دهه

نقش تعیین  آن نیزترین دالیل  یکی از مهمو  همچنان بسیار پایین استآنان ، میزان اشتغال )باروري

گوهاي شغلی و الجنسیتی هاي  نقشچگونگی بازتولید در زمینه  اي و رسانه آموزشیهاي  سیستمکننده 

 ،1387 فروتن: براي مرور تفصیلی ادبیات تحقیق دراین خصوص نگاه کنید به(باشد  میزنان و مردان 

 (جامعه پذیري که در بخش مبانی نظري تحقیق به ویژه نظریه  عالوه بر این، همچنان. )2009 ،1390

نیز مبین این نکته اساسی هاي این تحقیق  تأکید شده است، یافته )2003 تایلور، 2000اونس و داویس 
، )ترین ابزار انتقال استانداردهاي فرهنگی به عنوان مهم(باشند که سیستم آموزشی و متون درسی  می

  این شیوه بازنمایی رسمی. کنند هاي اشتغال زنان بازنمایی می الگوهاي معینی را در زمینه ویژگی
، نقش )2003تایلور (شود  نامیده می» سیتیکدهاي جن«استانداردهاي فرهنگی که اصطالحاً تحت عنوان 

پذیري هویت جنسیتی به طور عام و موضوع اشتغال زنان به طور  اي در درونی شدن و جامعه تعیین کننده

بدین ترتیب، با توجه به نقش کلیدي منابع درسی در فرآیند جامعه پذیري و بر پایه . نماید خاص ایفا می
تري در راستاي همسویی محتواي منابع درسی  هاي دقیق ریزي تا برنامهشود  نتایج این تحقیق، توصیه می
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گفتنی است که تغییرات . با تغییرات اجتماعی و جمعیت شناختی اخیر مرتبط با وضعیت زنان صورت گیرد
اجتماعی و جمعیت شناختی اخیر مرتبط با وضعیت زنان درایران با تفصیل بیشتري در یک تحقیق دیگر 

به رشد در زمینه  عالوه بر روندهاي رومورد توجه قرار گرفته و نشان داده است که ) 1387فروتن (

تحصیالت دانشگاهی زنان و نگرش مثبت جامعه نسبت به اشتغال زنان، تغییرات جمعیت شناختی طی 
اي  نیز به گونه) باروريسطح ویژه افزایش میانگین سن ازدواج زنان و کاهش ه ب(هاي اخیر در ایران  سال

هاي  هاي فردي، زمینه تحقق یافته و در حال گسترش است که علی الخصوص در سطح تصمیم گیري
 .آورد و انتظارات در زمینه اشتغال زنان در خارج از خانه فراهم می ها مناسبی را براي افزایش مستمر انگیزه

ا بتوان با بازنمایی الگوهاي تري نیاز است ت هاي واقع بینانه ریزي هاي جامع و برنامه بدین ترتیب، به تالش

اي، همسویی مناسب و منطقی را بین تغییرات اجتماعی و  اشتغال زنان فارغ از تفکرات قالبی کلیشه

جمعیت شناختی اخیر مرتبط با وضعیت زنان از یکسو و محتواي منابع درسی در زمینه بازنمایی 

   .هاي اشتغال زنان از سوي دیگر فراهم آورد ویژگی

  منابع
گزارشی پیرامون یک : هاي اجتماعی در ایران تمایالت فرهنگی و نگرش) 1356(دي، علی و همکاران اس

  . تحقیق در تهران

هاي فارسی مقطع  هاي جنسیتی در کتاب بازتولید نقش « )1388(افشانی، سید علیرضا و همکاران 

  .87-107،صص 1، ش 7پژوهش زنان، دوره ،»ابتدایی

راهی به سوي دستیابی به : هاي دوره ابتدایی الح سیماي زن در کتاباص « )1385(حجازي، الهه 

  .121-145، صص 87فصلنامه تعلیم و تربیت، ش ،»هاي برابر فرصت

سال اول دبستان ) 1(تحلیل محتواي کتاب تربیت بدنی «) 1385(رضوي، آمنه و پروانه نظرعلی 

  .15-28 ، صص11پژوهش در علوم ورزشی، ش ،»1379 تحصیلی
: زن و مدیریت، مجموعه مقاالت دومین همایش توانمند سازي زنان، تهران) 1382(نی، حبیب اهللا زنجا

  .165- 175صص . مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوري، چاپ اول
-56مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ش  ،»زنان و تحصیالت دانشگاهی«) 1386(سفیري، خدیجه 

  .101-127ص ، ص)ویژه نامه علوم اجتماعی( 57
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هاي تعلیمات اجتماعی آموزش ابتدایی و  هاي جنسیتی در کتاب بازتاب هویت«) 1385(شیخاوندي، داور 

  .93-120. ، صص87فصلنامه تعلیم و تربیت، ش  ،»دوره راهنمایی تحصیلی
هاي درسی دوره  هاي جنسیتی در تصاویر کتاب نقش « )1374(صداقت، سعید و زهرا زاهد 

  .5جله فرزانه، دوره دوم، ش م،»ابتدایی

 –کید بر تغییرات سیاسی أبررسی سیماي زن در ادبیات کودکان با ت « )1387(صادقی جعفري، جواد 
  .71-90. ، صص1مطالعات زنان، دوره ششم، ش  ،»اجتماعی

 نامه ،»با مالحظاتی بر وضعیت ایران: رهیافتی جمعیت شناختی به اشتغال زنان « )1387(فروتن، یعقوب 

  .171-193صص  .6انجمن جمعیت شناسی ایران، سال سوم، ش 

بررسی تئوریک و تجربی با تأکید بر اشتتغال : جامعه شناسی دین و جنسیت « )1387(فروتن، یعقوب 

ویژه علوم اجتماعی، سال  -) 6مسائل اجتماعی ایران (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،»زنان

  .107- 131 ، صص63شانزدهم، ش 

با اشاراتی به انتقال باروري در : شناختی هاي فرهنگی تحوالت جمعیت ، زمینه)1388(فروتن، یعقوب 

  .91- 110 ، صص14فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ش ، »ایران

زن در توسعه و  ،»هاي درسی مدارس ایران پذیري جنسیتی در کتاب جامعه« ) 1389(فروتن، یعقوب 

  .195-216 ، صص3، دوره هشتم،ش )پژوهش زنان( سیاست

  .انتشارات روش: تغییرات فرهنگی در ایران، تهران) 1377(عبدي، عباس  و محسن گودرزي 

مقاله  ،»هاي درسی دوره ابتدایی بررسی باورهاي جنسیتی در محتواهاي کتاب « )1381(مجتهدي، مهین 

  ارائه شده در 

  1335تا  1385 نتایج سرشماري.  مرکز آمار ایران

، 3پژوهش زنان، دوره دوم، ش  ،»هاي کودکان بررسی نقش زنان در داستان«) 1383(مقصودي، سوده 

  .41- 55 صص

هاي  مرکز مطالعات و پژوهش: کید بر ایران، تهرانأ، جمعیت و توسعه با ت)1384(میرزایی، محمد 
  .جمعیتی آسیا و اقیانوسیه
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