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  چكيده
 ايـن  در كه است مردان و زنان براي مناسب فرهنگي هاي نگرشهاي و رفتار جنسيتي نقش

 بررسي مورد1396 سال در تهران شهر شوراي تبليغات در آن هاي ويژگي بازنمايي تحقيق
 و اقنـاع  سـازي،  برجسـته :  نظريه 3 پايه بر تحقيق اين نظري چارچوب. است گرفته قرار

  است. بم جنسيتي طرحواره
 60 بازنمـايي  و اسـت  شده انجام كمي محتواي تحليل روش از استفاده با تحقيق اين
.  اسـت  شده ارزشگذاري 3 تا 0 از طيفي در بم جنسيتي نقش پرسشنامه صفت يا ويژگي
 و 1396 سـال  در تهـران  شهر شوراي كانديدهاي تبليغاتي پوسترهاي شامل آماري جامعه
 هدفمنــد گيــري نمونــه روش بــه كــه اســت تبليغــاتي پوســتر 50 شــامل آمــاري نمونــه
  اند. شده  انتخاب
 بـا  صـفات  از كـه  انـد  كـرده  تالش كانديدا مردان و زنان ، تحقيق اين نتايج اساس بر
 كنند بازنمايي بيشتر را صفاتي و كنند پرهيز آن بودن مردانه يا زنانه از صرفنظر منفي ارزش

 مـي  قـرار  تاييـد  مورد بيشتر را شهر شوراي عضويت تصدي در آنها صالحيت داشتن كه
 زنـانگي  نمـره  زنـان  پوسـترهاي  و باالتر مردانگي نمره مردان پوسترهاي حال اين با. دهد

 از گيـري  بهـره  بواسطه ومردانگي زنانگي مرز رسد، مي نظر به. اند كرده دريافت باالتري
  .است شدن كمرنگ حال در جنسيت از ،صرفنظر تبليغات در تاثيرگذار صفات

  .شهر شوراي انتخاباتي، تبليغات مردانگي، زنانگي، جنسيتي، نقش ها: كليدواژه
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  لهئمقدمه و طرح مس. 1
 خاص فرهنگي در مردان و زنان براي كه است هايي نگرشهاي و رفتار شامل جنسيتي نقش

 شـدن  اجتمـاعي  جريـان  در و ؛)11:  1393وش، وفـي  گولومبـوك (شـود  مي قلمداد مناسب
 يـا  زنانـه  هنجارهـاي ( جنسـيتي  هنجارهاي با يك هر مرد و زن آن طي و شود مي آموخته
 خـود  بـه  كليشـه  حالت گاهي كه هنجارها اين). 1389اعزازي،( شوند مي اجتماعي) مردانه
 روابـط  روانـي،  صـفات  عاليق، نگرشها، جسماني، ظاهر درباره اطالعاتي معموال گيرند، مي

 و تثبيـت  در مختلفـي  عوامـل  و) 1393وش، فـي  و گولومبـوك (است شغل نوع و اجتماعي
 مدرسـه،  خـانواده،  بـه  تـوان  مي آنان جمله از كه گذارند  مي تأثير آن بر و دخيلند آنها انتقال
 ايـن ). 1382ميشـل،  و1393وش، وفـي  گولومبـوك ( كـرد  اشـاره  هـا  رسـانه  و قصه بازي،

 ترويج را جنسيتي تبعيض خود منعطف غير و خشك الگوهاي با گاهاً اي كليشه هنجارهاي
 بـه  نسـبت  مردان و دهند مي نسبت جنس دو به را متفاوتي صفات عموما كه چرا دهند، مي
 شايسـتگي  نفـس،  بـه  اعتمـاد  هوش، شجاعت،( تر مثبت ارزشهاي با هايي ويژگي از زنان

 حـال  هـر  در. شوند مي مند بهره) كارايي و ابتكار روحيه ماجراجويي، خطرپذيري، شغلي،
 بـودن  مردانـه  يـا  زنانه از صرفنظر آزادانه توانند مي مردان و زنان كه دارد وجود فرض اين

  .باشند دوجنسيتي هاي ويژگي داراي اصطالح در كه باشند داشته را ها ويژگي آن ، صفات
 هنجارهاي حاوي كه گرفته قرار توجه مورد تحقيق اين در رو آن از جنسيتي هاي نقش

 ها موقعيت و افراد از خود هاي ارزيابي در را آنها مردم از بسياري كه است اي مردانه و زنانه
 جنسيتي هويت به بخشي مشروعيت براي مهمي قالب همچنان و دهند مي قرار استناد مورد

 در خصوصـا  و مختلـف  هـاي  موقعيـت  در آنهـا  نمـايش  و بروز بنابراين. شود مي قلمداد
 و هـا  عرصـه  اين از يكي. كند مي پيدا اهميت بيشتر است ديگران تاييد به نياز كه شرايطي
 احساس مخاطب بر تاثيرگذاري به بيشتري نياز زمينه اين در كه چرا است، انتخابات شرايط

. نمـود  ترغيـب  دادن راي و حمايـت  بـه  ادامه در و كرد جلب را وي نظر بتوان تا شود مي
 مـردم  بـر  تاثيرگـذاري  و اقنـاع  بـراي  زيادي هاي تكنيك و ها روش از انتخاباتي نامزدهاي
 جايگـاه  ميـان  ايـن  در. باشند داشته دراختيار را مردم آراي بيشتر چه هر تا كنند مي استفاده
 ذهـن  بـه  را اي مردانـه  و زنانـه  هاي ويژگي جنسيت كه چرا است، كليدي و مهم جنسيت
 مـردان  احتمـاال  اينكـه  مثل ، است تأثيرگذار او گيري تصميم بر كه كند مي متبادر مخاطب
 نقـش  هـاي  ويژگي. شوند مي قلمداد بهتري مديريتي و كاري توان با و تر جدي نامزدهاي
 بـا  صـفات  از بسـياري  طـرف  يك از: است بررسي قابل زمينه دو در انتخابات در جنسيتي
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 تلقـي  مردانـه  اسـت  الزم سياسـي  و اجتمـاعي  هـاي  مسئوليت قبول براي كه مثبت ارزش
 ،...و گـرفتن  تصـميم  براحتـي  ، گـر  تحليـل  ، رهبـري  توانايي داراي چون صفاتي شود، مي

 مثـل  دهد قرار تاثير تحت را مخاطب تواند مي كه دارد وجود نيز اي زنانه صفات همچنين
 كـه  دارند انتظار مخاطبين ديگر طرف از ؛...و صميمي ، دلسوز ، ديگران نيازهاي به حساس

 مرسـوم  هـاي  كليشـه  اسـاس  بر و خود جنسيت مطابق زيادي حدود تا انتخابات نامزدهاي
 جنسـيتي  نقـش  انتخابـاتي  تبليغات در كه شود مي مطرح مهم پرسش اين حال. كنند رفتار
 چگونـه  كانديـدا  زنان و مردان شود؟و مي بازنمايي چگونه مردم بر بيشتر تاثيرگذاري براي
 ميـان  از تحقيـق  ايـن  در منظـور  بـدين  برنـد؟  مـي  بهره آن از مخاطب بيشتر ترغيب براي
 تحليـل  روش بـا  و اسـت   شده انتخاب پوستر قالب در نوشتاري تبليغ ، تبليغي هاي روش

 نوشته ، عكس در بم پرسشنامه هاي ويژگي اساس بر جنسيتي نقش بازنمايي كمي محتواي
  .است گرفته قرار بررسي مورد 96 سال در تهران شهر شوراي نامزدهاي پوسترهاي زمينه و

 

  تحقيقات پيشين. مروري بر 2
 اكبـري  علـي  شـاغل؛  زنـان  در روان سـالمت  بـا  را آن رابطه) 90( همكاران و اكبري علي

 ؛ ايراني جمعيت در بم جنسي نقش روانسنجي خصوصيات) 1391(  همكاران و دهكردي
 عوامـل  نقـش ) 1386( خمسـه  ؛ مجـازي  درفضـاي  را جنسي نقش بازنمايي) 1390( زارع

 رابطه) 1384(همكاران و عبدي و قومي گروه دوه در جنسيتي نقش در اجتماعي و فرهنگي
) 1383( خمسـه  همچنـين . انـد  كـرده  بررسـي  دانشـجويان  در موفقيـت  از تـرس  با را آن

  .است كرده آزمون ايران فرهنگ با تطابق منظور به را بم جنسيتي نقش پرسشنامه
 شـده  انجـام  محتوا تحليل و پيمايش هاي روش با مطالعاتي انتخاباتي تبليغات زمينه در
 آسـيب  بررسـي  بـه ) 1393( درستي: كرد اشاره ذيل موارد به توان مي آن جمله از كه است

 تبليغات؛ بر حاكم حقوقي اصول پرتو در اسالمي شوراي مجلس انتخاباتي تبليغات شناسي
 در نهـم  مجلـس  انتخابـاتي  تبليغات هاي شيوه  بررسي به) 1393(  همكاران و فر سلطاني
 و طالب وتهران؛ ايالم هاي دانشگاه استادان ازديدگاه هاي غيرعشير و هاي عشير هاي استان

 دوره نهمين نامزدهاي تبليغاتي شعارهاي كيفي محتواي تحليل بررسي به) 1392(  همكاران
 امام محور؛ توسعه رويكردهاي منظر از: آباد خرم شهر در اسالمي شوراي مجلس انتخابات
 بـا  انتخاباتي رفتار بر موثر عوامل تحليل و تجزيه بررسي به) 1391( راد كرمي و زاده جمعه
 شـعارهاي  در توسـعه  رويكردهـاي  بررسـي  به) 1390(  همكاران و طالب ايران؛ به نگاهي
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 همكـاران  و طالـب  تهـران؛  شـهر  در اسـالمي  شـوراي  مجلـس  انتخابات هشتمين تبليغاتي
 اسـالمي  شوراي مجلس انتخابات هشتمين اتتبليغ در هدف هاي گروه بررسي به) 1387(
 بيشـتر  حمايـت  جلـب  جهت تبليغاتي هاي شيوه بررسي به) 1380( پناهي ؛ تهران شهر در

 هـاي  گفتمان بررسي به)  1379( پور بهرام و طرف بي افراد گرايش دادن تغيير و طرفداران
  .اند ششمپرداخته مجلس كانديداهاي انتخاباتي تبليغات بر حاكم

 تحليـل  انتخابـاتي  تبليغات و اسطوره "، حاضر پژوهش به مطالعات نزديكترين از يكي
) 1392)  نزاكتـي  و دهقـان  كار "هشتم مجلس انتخابات تبليغاتي پوسترهاي شناختي نشانه
 منظور بدين و است انتخاباتي تبليغات در سازي اسطوره كاربرد دادن نشان دنبال  به كه است

 تحليـل  مـورد  را تهـران  ي انتخابيـه  ي حوزه در هشتم مجلس انتخابات تبليغاتي پوسترهاي
 بـارت  روالن ديـدگاه  از اسطوره مسئله، اين به پرداختن براي. است داده قرار شناختي نشانه

. اسـت  گرفتـه  قرار مطالعه مورد سياسي تبليغات و سياست در اسطوره نقش و شده تعريف
 پردازي اسطوره از مطالعه مورد تبليغاتي پوسترهاي  همه كه است داده نشان تحقيق اين نتايج

 نشـد؛  مشـاهده  جنـاح  دو كانديـداهاي  ميـان  تفـاوتي  كميـت  ازنظـر  و بودند كرده استفاده
 انتخابـاتي  تبليغات در ها اسطوره ساير از تر بيش قهرماني و دانايي حامي، ميهن، هاي اسطوره

  .است رفته كار به
  

  . مباني نظري تحقيق3
 نظريـه  در اصـلي  مفـاهيم  از يكـي  1970 دهه اوايل از سازي برجسته: سازي برجسته نظريه

 ارائه با ها رسانه آن طريق از كه است هايي شيوه از يكي سازي برجسته.است بوده ارتباطات
 نظريـه . نماينـد  مـي  كننـد،تعيين  مـي  فكر آنها به راجع عامه كه را ،موضوعاتي موضوعات

 از آنان ذهني اولويت تعيين و مردم نگرش و شناخت بر ها رسانه تاثير مدعي سازي برجسته
 برجسـته  بـا  رسـانه .رويدادهاسـت  و موضـوعات  از بعضي سازي برجسته و انتخاب طريق

 گرچـه .گذارد مي تاثير مردم اطالعات و آگاهي بر رويدادها و ها موضوع از بعضي ساختن
 چـه  دربـاره  كننـد  تعيـين  تواننـد  مـي  امـا  بينديشند چگونه مردم كه كنند تعيين توانند نمي

 تعيـين  را مهـم  هاي موضوع اهميت دهد مي نمايش آنچه قالب در رسانه درواقع. بينديشند
 را مخاطبـان  ذهنـي  اولويـت  مـوارد  يكسـري  به بخشيدن اولويت به رسانه درواقع. كند مي

. اسـت  سـازي  برجسته هم بازنمايي عناصر از يكي). 1391:59 زاده، مهدي( كند مي تعيين
 توجـه  جلـب  بـراي  موضـوعات  حاميان ميان در تكويني رقابتي سازي، برجسته فرايندهاي
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 سـازي  برجسته كاركرد پژوهشگران. است »سياسي نخبگان« ،و»عموم«،»اي رسانه محققان«
 گونـاگوني  موضوعات ميان از رسانه نهاد اول مرحله در. نمايند مي مطرح مرحله سه در را
 آن بعـد  مرحلـه  در و كند مي مشخص را موضوع مهمترين شود مي پخش ها رسانه از كه

 مرحلـه  اين در. شود مي تعيين دارد اي ويژه اهميت رسانه نهاد نظر از كه موضوع از بخش
 در محتوا تغييرات و نظرات اعمال از پس و كند مي آماده را عمومي افكار زمينه پيش رسانه
 را عمومي افكار رسانه مرحله اين در كه گردد مي ارائه مخاطب به معين چارچوب و قالب
 آگاهانـه  كوشـش  بـه : اقناع نظريه) 1392، منفرد ورشوچي. (دهد مي شكل و كند مي آماده
 ديگـر  گروهـي  يـا  فـرد  هاي ديدگاه يا ها ارزش باور، نگرش، تغيير براي سازمان يا فرد يك
 تقويت را تغييرات به ميل انندتو مي همگاني هاي رسانه). 1384 گيل،ادمز،(شود مي گفته اقناع
 نظـر  در با اي تازه نگرشهاي بايد مخاطبان بر تأثير براي شد ايجاد ميل اين كه هنگامي. كنند

 مطرح معتبر افراد توسط و باشد قويتر قدر هر استدالل. كنند ايجاد ها آن به افراد نياز گرفتن
 دگرگوني كند مي تالش اقناع). 1374 كازنو،( است مؤثرتر مخاطبان روي اثرگذاري در شود
 از خاصـي  واكنش نظر مورد دگرگوني اين. برانگيزد مخاطب رفتار يا گرايش در را اي ويژه
 واكنشـي  نخسـت، : بنماياند رخ متفاوت نوع سه به است ممكن كه باشد مي مخاطب سوي
 مخاطب واكنش بكوشد است ممكن گر اقناع يك و است يادگيري شبيه كه شده داده شكل

 شـكل  آمـوزش  تقويـت  براي هايي توصيه ارائه و رفتار چگونگي دادن آموزش طريق از را
 به نسبت مثبت گرايشي قبالً هستند مخاطب كه مردمي اگر شده، تقويت واكنش دوم،. دهد
 بـا  و شـود  مـي  يادآور آنان به را مثبت هاي گرايش همان گر اقناع باشند، داشته موضوع يك

 تر پرتوان احساسي سوي به را آنها ويژه رفتاري هاي شكل در گرايش اين به بخشيدن تجلي
 باشـد،  مـي  اقنـاع  نوع دشوارترين كه شده دگرگون واكنشي سوم،. كند مي تحريك تر قوي و

 بيطرفانه موضوع يك از آورند، روي ديگر گرايش به گرايش يك از خواهد مي مردم از زيرا
 و هستند مقاوم دگرگوني اين برابر در مردم. بيابند منفي يا مثبت گرايشي و داده حالت تغيير
 باورهـا  ايـن . دهد ارتباط آنها پيشين هاي باورداشت از يكي به را دگرگوني اين بايد گر اقناع
 اسـت  ممكـن  لنگرهـا . اسـت  شـده  پذيرفته مخاطب سوي از قبالً زيرا شود مي ناميده لنگر

 نظريـه  در. باشـد  گـروه  يـك  اعتقـاد  مـورد  لاصـو  يـا  رفتارها ها، گرايش ها، ارزش باورها،
 به خود امكانات و ها ظرفيت به توجه با كه دارند وجود ابزارهايي ارتباطات در سازي متقاعد
 موسيقي و تصوير كالم،. دهند ياري مخاطبان سازي متقاعد امر در را مبلغان توانند مي خوبي
ــن در كــه اســت محملــي ســه ــه اي ــه زمين ــه ب ــؤثر اي گون ــل م ــرداري بهــره قاب  اســت ب

  ). 1393  ميرزاعلي،(
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 ، جنسـيتي  هويـت  بـه  مربوط نظريات قالب در نظريه اين:  بم جنسيتي طرحواره نظريه
 كـه  سازند مي خود از تصويري و معنا كودكان كه وقتي.  است شده ارايه بم ساندرا توسط

 بـه  جنسيت و گيرد، مي شكل جنسيتي هويت است زنانگي يا مردانگي مفاهيم بردارنده در
– زنـانگي  محـور  كـه  كـرد  مطرح همچنين وي. گردد مي تبديل آنها پنداره خود از بخشي

 عنـوان  را زنانـه  و مردانـه  گيري جهت محور دو بايد و است شده عنوان اشتباه به مردانگي
 بـا  زنانـه  گيـري  جهـت  و پرخاشگري قبيل از مردانه ويژگيهاي با مردانه گيري جهت. كرد

 كه ندارد وجود دليلي بنابراين ، است يكديگر از مستقل كننده تربيت قبيل از زنانه ويژگيهاي
 دهنده پرورش و كننده تربيت فردي تواند نمي ديگر است جسور و پرخاشگر شخصي اگر
 جديـد  مبحـث  يـك  و ريخـت  هم در را جنسيتي نقشهاي نسبي تصوير رويكرد اين. باشد
 – شـناختي  جامعـه  مباحـث  در را قـالبي  الگوهـاي  و جنسـيتي  نقشهاي اجتماعي – رواني

 جنسيتي دو كه كرد تهيه آزموني وي. نمود مطرح اجتماعي روانشناسي اخيرا و روانشناختي
 كند مي گيري اندازه را) فرد يك در زنانه و مردانه شناختي روان هاي ويژگي تركيب(  بودن

 در توصـيفي  عبـارت  يا صفت 60 شامل) BSRI( بم جنسيتي نقش پرسشنامه). 1384هايد،(
 بودن، عاطفي شامل زنانه ويژگي 20 است؛ خنثي و مردانه ، زنانه هاي ويژگي كلي دسته سه

 جسماني، ظاهر درباره اطالعاتي حاوي كه …و ديگران نيازهاي به بودن حساس بودن، ماليم
 مردانـه  ويژگي 20 ، است زنان شغل نوع و اجتماعي روابط رواني، صفات عاليق، نگرشها،
 مـورد  در اطالعاتي حاوي كه باشد مي …و جراتمندي استقالل، خوداتكايي، طلبي، جاه شامل

 مطـرح  خاصي جنسيت مورد در كه خنثي ويژگي 20 و است مردانه اي كليشه خصوصيات
 مطالعه از بم اساسي هدف). 1974 ، بم(باشد مي …و بودن صادق بودن، شاد شامل و نيست
  زنـانگي  مفروض تعاريف از كه است روان سالمت از مفهومي آفرينش جنسيتي هاي نقش

  )1384 هايد،( باشد آزاد ، فرهنگي جهت از  مردانگي و
 چـه :  كـه  اسـت  ايـن  مطالعـه  ايـن  در اصـلي  سـوال  ، شده مطرح نظريه سه اساس بر
 شوند مي برجسته تهران شهر شوراي انتخاباتي پوسترهاي در اي مردانه و زنانه هاي ويژگي

  .دهند راي يا كنند توجه خاصي كانديداي به كه كنند اقناع را مخاطبان تا
  

  . روش تحقيق4
اين تحقيق بازنمايي نقش جنسيتي را در پوسترهاي تبليغاتي شوراي شـهر تهـران در سـال    

با استفاده از روش تحليل محتواي كمي انجام داده است، مزيت روش تحليل محتـوا   1396
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مزاحمـت تحليـل واقـع بينانـه اي از سـاخت هـاي از عاليـم         اين است كه مي توان بدون
گوناگون (زباني، نوشتاري، موسيقي ، تصويري و...) كه از طريق آن ارتباط برقرار مي شود، 

). همچنـين تحليـل محتـواي كمـي ، آزمـون نظامنـد و       1384به دسـت آورد (رفيـع پـور،    
دي بـر اسـاس قـوانين معتبـر     تكرارپذير نمادهاي ارتباطي اند كه طي آن ، ارزش هاي عـد 

گيري ، به متن نسبت داده مي شود سپس با استفاده از روش هاي آماري روابـط بـين    اندازه
  ).25: 1385آن ارزش ها تحليل مي شود (رايف و همكاران ، 

ويژگي يا صفت پرسشنامه نقش جنسـي بـم اسـت كـه      60متغيرهاي اين تحقيق شامل 
). بـا  1384ويژگي خنثـي مـي شـود(هايد،    20مردانه و ويژگي  20ويژگي زنانه ،  20شامل 

توجه به اينكه اين صفات براي پوسترهاي تبليغاتي مورد بررسي قرار مي گيرد، در سه بعـد  
ي و توانايي پذيرش مسئوليت نيـز ايـن ويژگـي هـا     ميصم و مردمداركلي : قوت شخصي، 

گي اين صفات و ويژگي ها دسته بندي و مورد تحليل قرار گرفته اند. شايان ذكر است ، هم
براي تبليغات در شوراي شهر داراي ارزش مثبت نيستند، ولي با توجه به يكسان بودن براي 

  همه پوسترها از ارزشگذاري مثبت و منفي آن در تحقيق خودداري شده است.

  : ويژگي هاي نقش جنسيتي در قالب ابعاد مرتبط با تبليغات انتخاباتي1جدول شماره 
  ويژگي ها  مولفه  ابعاد

  قوت شخصي

  كودكانه، پذير تسليم، پذير تملق، خجالتي  اي زنانه صفتهاي كليشه

  اي مردانه صفتهاي كليشه
، مدافع باورهاي خود، فردگرا ، خودكفا، مستقل، متكي به نفس

، سرحرف خود ايستادن، قاطع، قوي، مايل به ريسك كردن
، رقابت جو، بلند پرواز، ورزشكار، پرخاشگر، گر سلطه

  سمج، خودپسند
  حسود نمايشي،  خنثي اي صفتهاي كليشه

  مردمدار و صميمي

  اي زنانه صفتهاي كليشه
عدم به كارگيري سخنان ، صحبت با صداي ماليم، بشاش
، مشتاق به تسكين احساسات ديگران، ماليم ، متين، خشن
، دلسوز،  درك ديگران،حساس به نيازهاي ديگران، همدرد

  زنانه، بچه دوست،  بامحبت
  -   اي مردانه صفتهاي كليشه

، انطباق پذير، دوستانه ، داشتني دوست)، صميمي (گرم، شاد  خنثي اي صفتهاي كليشه
  گرا (تابع آداب و رسوم) سنت، مبادي آداب

توانايي پذيرش 
  مسئوليت

  زودباور، نجيب ، وفادار  اي زنانه صفتهاي كليشه

، داراي گر تحليل، براحتي تصميم گرفتنرهبري كردن ،   اي مردانه صفتهاي كليشه
  مردانه، تواناييهاي رهبري
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غيرقابل ، مفيد، باوجدان ، راستگو، صادق، رازدار، قابل اعتماد  خنثي اي صفتهاي كليشه
  دمدمي، بي نظم و تربيت، ناكارآمد، پيش بيني

  
 1396جامعه آماري شامل پوسترهاي تبليغاتي كانديدهاي شوراي شهر تهـران در سـال   

 تجـريش  و ري تهـران،  شهر انتخابيه حوزه در تهران يفرمانداراست كه بر اساس اطالعيه 
پوستر  50نمونه آماري شامل . هستند زن نفر 509اند كه  شدهصالحيت  دييتا ديكاند 2750

نمونه گيري هدفمند از ميان پوسترهاي نصب شده در دو ميـدان  تبليغاتي است كه به روش 
هفت تير و بهارستان كه پرتردد و از نظر تبليغاتي پرحجم هستند انتخاب شده اند؛ با توجـه  

پوسـتر مربـوط مـردان مـورد      25پوستر مربوط به زنـان و   25به موضوع تحقيق به تساوي 
  تحليل قرار گرفته است.

 بـوده  پوسـتر  نهيزم و نوشته ، عكسمشاهده:  واحد و بوده يغاتيتبل پوستر تحليل واحد
 ابـزار  ، صـورت  شيـ آرا ، بدن و چهره حاالت ، لباس رنگ و طرح ، نوع: عكس در است
 شـعارها، :  نوشـته  در ؛... )و پـرچم  ، كتاب ، زيم ، خودكار ، ساعت ، نكيع( عكس يجانب

 رنـگ  و طرح:  نهيزم در و ؛...  و انتقادات ، ها مهارت ، يكار و يالتيتحص سوابق ، اهداف
 نقـوش  ريسـا  و...)  و يآزاد دانيـ م اي الديم برج( نمادها ريسا و پرچم اندازه و وجود ، آن

  .است گرفته قرار ليتحل مورد مندرج،
ــا توليــدبازنمــايي  ــان و مفهــومي هــاي چهــارچوب طريــق از معن  مهــدي(اســت  زب

 پديـدار  و يـافتن  تجلـي  شدن، نمودار نحوهمنظور از آن  تحقيق اين درو  )1384:126زاده،
ويژگي هاي زنانه و مردانه به صورت مستقيم و غيرمسـتقيم در پوسـترهاي تبليغـاتي     شدن

شوراي شهر تهران است، بر اين اساس ، بازنمايي هر صفت يا ويژگي ها نقش جنسيتي بـم  
بر اين اساس در صورتي كه پوستر ارزشگذاري شده ،  3تا  0در پوستر تبليغاتي در طيفي از 

،  1، بازنمـايي كـم نمـره    0آن صفت يا ويژگي را مستقيم يا غيرمستقيم بازنمايي نكند نمره 
  را دريافت كرده است. 3و بازنمايي زياد نمره  2بازنمايي متوسط نمره 

پرسشنامه نقش جنسيتي بم داراي اعتبار سازه اسـت و بارهـا در تحقيقـات خـارجي و     
ورد آزمون قرار گرفته است. قابليت اعتماد اين تحقيـق بـه دليـل اسـتفاده از روش     داخلي م

 10داور ديگر مورد بررسي قرار گرفته است ، بـدين ترتيـب كـه     2تحليل محتوا به وسيله 
درصد پوسترها مورد ارزيابي مجدد قرار گرفتند و با توجه به نزديكي تحليل هاي صـورت  

  يق قابليت اعتماد مناسبي در جامعه آماري خود دارد.گرفته به نظر مي رسد اين تحق
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ويژگي نقش جنسيتي  60براي  3تا  0يافته هاي اين تحقيق كه شامل ارزش هاي عددي 
مورد تحليل قرار گرفته اند . براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار  SPSSهستند در نرم افزار 

توصـيفي ميـانگين نمـره بازنمـايي     توصيفي و استنباطي استفاده شده است.در بخـش آمـار   
صقات و در بخش استنباطي تفاوت هاي بازنمايي در پوسترهاي زنان و مردان با آزمون تي 

  مورد بررسي قرار گرفته است. 
  

  هاي پژوهش يافته. 5
همانگونه كه در بخش روش تحقيق اشاره شد، ميزان بازنمايي صفات مورد بررسي در ايـن  

از روي  "بازنمـايي زيـاد  "تا  "بدون بازنمايي"اي از درجه 3تا  0تحقيق در يك طيف كمي 
عكس، متن و زمينه پوستر  و بر اساس شواهد مستقيم يا غير مستقيم مثل شعارها و اهداف 
تبليغاتي، آرايش صورت ، نحوه لباس پوشيدن و موارد ديگري كه مي توانسـت صـفات را   

 60، ميزان بازنمايي 2ن مبنا جدول شماره پديدار كند، مورد سنجش قرار گرفته است ، بر اي
ويژگي نقـش جنسـي بـم را در بـين پوسـترهاي زنـان و مـردان در نمونـه مـورد مطالعـه           

  دهد: مي  نشان
صـفت خنثـي يـا بازنمـايي      7صفت مردانه و  8صفت زنانه،  5در بين پوسترهاي زنان 

هسـتند. در ميـان    نشده اند يا ميزان كمي در پوستر (عكس، متن و زمينه ) قابـل تشـخيص  
صفت خنثي در اين شرايط قرار دارند.  8صفت مردانه و  7صفت زنانه،  7پوسترهاي مردان 

قابل توجه است كه عالوه بر اشتراك دو جـنس در بازنمـايي كـم صـفات اشـاره شـده در       
، پوستر مردان صفات زنانه و دوستدار كودكان و دوسـت داشـتني و پوسـتر زنـان     2جدول 

  كمتر از جنس مقابل خود بازنمايي مي كنند.صفت مردانه را
صـفت خنثـي در حـد متوسـطي      9صفت مردانـه و   12صفت زنانه،  7در پوستر زنان 

صـفت   8، صـفت مردانـه   7صفت زنانـه   10بازنمايي مي شود در حاليكه در پوستر مردان 
  خنثي متوسط بازنمايي مي شود. 

ن ماليـم ، عـدم بكـارگيري سـخنان     صفت زنانه : دلسوز ، زنانه ، لح 6در پوستر زنان 
صفت خنثـي : وفـادار، نجيـب، قابـل اعتمـاد و مفيـد بيشـترين         4خشن ، متين و ماليم و 

بازنمايي را دارند و جالب است كه هيچ صفت مردانـه اي در پوسـتر زنـان بازنمـايي زيـاد      
انه : صفت مرد 7صفت زنانه : عدم بكارگيري سخنان خشن و متين و  2ندارد. پوستر مردان 

متكي به نفس، فردگرا، قوي ، براحتي تصـميم گـرفتن ، تحليـل گـر، داراي توانـايي هـاي       
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صفت خنثي در پوسترهاي زنان  4رهبري و مردانه را زياد بازنمايي مي كنند. باز نمايي زياد 
  و مردان كانديدا شبيه هم است.

  96تبليغاتي شوراي شهر  : ميانگين صفات و ويژگي هاي نقش جنسيتي در پوسترهاي2جدول شماره 
ميزان 
  بازنمايي

جنسيت 
  ويژگي هاي كليشه اي خنثي  ويژگي هاي كليشه اي مردانه  ويژگي هاي كليشه اي زنانه  كانديدا

ون 
 بد
م يا

ي ك
ماي
بازن

ره 
(نم
ايي

زنم
با

  )1تا  0

كوكانه، خجالتي، تملق پذير،   زنان
  تسليم پذير، زودباور

سلطه گر، پرخاشگر، ورزشكار، 
بلندپرواز، رقابت جو، 
  خودپسند، سمج، مردانه

حسود، انطباق پذير، شاد، 
غيرقابل پيش بيني، ناكارآمد، 
  بي نظم و ترتيب، دمدمي

  مردان
كوكانه، خجالتي، تملق پذير، 

تسليم پذير، دوستدار كودكان ، 
  زنانه، زودباور

سلطه گر، پرخاشگر، ورزشكار، 
بلندپرواز، رقابت جو، 

  خودپسند، سمج

حسود، انطباق پذير، شاد، 
دوست داشتني، غيرقابل پيش 

بيني، ناكارآمد، بي نظم و 
  ترتيب، دمدمي

ره 
(نم

ط 
وس

ي مت
ماي
بازن

  )2تا  1

  زنان

مشتاق به تسكين ديگران ، 
همدرد ،حساس به نيازهاي 
ديگران ، درك ديگران ،با 

محبت ، دوستدار كودكان ، 
  بشاش

متكي به نفس ، مستقل ، 
مدافع باورهاي خود، فردگرا، 

مايل به ريسك كردن، قوي ، 
قاطع ، سر حرف ايستادن ، 

رهبري كردن ، براحتي تصميم 
گرفتن ، تحليل گر، داراي 

  توانايي هاي رهبري

مبادي آداب،سنتي، صميمي، 
دوست داشتني ، دوستانه 
،رازدار، صادق، راستگو، 

  باوجدان 

  مردان

مشتاق به تسكين ديگران ، 
همدرد ،حساس به نيازهاي 
ديگران ، درك ديگران ،با 

محبت ، دلسوز، بشاش، لحن 
  ماليم، ماليم 

مستقل ، فردگرا، مدافع باورهاي 
خود، مايل به ريسك كردن، 

قاطع ، سر حرف خود ايستادن، 
  رهبري كردن

مبادي آداب، سنتي، صميمي، 
دوستانه، رازدار، صادق، 

  باوجدان ، راستگو،
ره 
 (نم

زياد
يي 

زنما
باز 

  )3تا  2

  زنان
دلسوز ، زنانه ، لحن ماليم ، 

عدم بكارگيري سخنان خشن ، 
  متين ، ماليم 

وفادار، نجيب، قابل اعتماد،   - 
  مفيد

عدم بكارگيري سخنان خشن ،   مردان
  متين

متكي به نفس، فردگرا، قوي ، 
براحتي تصميم گرفتن ، تحليل 

هاي رهبري،  تواناييگر، داراي 
  مردانه

وفادار، نجيب، قابل 
  اعتماد،مفيد

  
 7، كمترين و بيشترين ميانگين صفات را نشان مي دهد كه بر اسـاس آن  3جدول شماره

ويژگي : تملق پذير، پرخاشگر، حسود، غيرقابل پيش بيني، ناكارآمد، بـي نظـم و ترتيـب و    
شود. در پوستر مردان نيز همـين صـفات بـه    دمدمي در پوسترهاي زنان اصالً بازنمايي نمي 

عالوه صفات :كودكانه، تسليم پذير، ورزشكار و زنانه بازنمايي نمي شود. بيشترين بازنمايي 
مربوط بـه صـفت عـدم بكـارگيري سـخنان خشـن در پوسـتر زنـان و مردانـه در پوسـتر           

  است.  مردان
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  نقش جنسيتي : كمترين و بيشترين بازنمايي صفات و ويژگي هاي3جدول شماره 
  96در پوسترهاي تبليغاتي شوراي شهر 

  بيشترين ميانگين  كمترين ميانگين  
  مردان  زنان  مردان  زنان

  )3( از 2.72  )3( از  2.76  )3( از 0  )3( از 0  ميانگين

  ويژگي
تملق پذير، پرخاشگر، 
حسود، غيرقابل پيش 

بيني، ناكارآمد، بي نظم و 
  ترتيب، دمدمي

تسليم پذير،  كودكانه، تملق پذير،
پرخاشگر، ورزشكار، حسود، زنانه، 
غيرقابل پيش بيني، ناكارآمد، بي 

  نظم و ترتيب، دمدمي

عدم بكارگيري 
  مردانه  سخنان خشن

  
، ميانگين صفات زنانه مردانه و خنثي را در بـين پوسـتر زنـان و مـردان     4جدول شماره 

آن : با توجه به معنادار بـودن   مقايسه و معناداري آن را با آزمون تي مي سنجد كه بر اساس
به طور معناداري در نمونه مورد مطالعه بين پوسترهاي زنان  0.05مقدار تي و خطاي كمتر از

و مردان در بازنمايي صفات زنانه و مردانه تفاوت وجود دارد و زنان صفات زنانه و مـردان  
ضـوع در صـفات خنثـي    صفان مردانه را در پوسترهايشان بيشتر بازنمايي كرده اند. ايـن مو 

  صادق نيست و تفاوت معناداري مشاهده نشده است.

  آزمون تفاوت ويژگي هاي نقش جنستي –: آزمون تي 4جدول شماره 
  96در پوسترهاي زنان و مردان كانديداي شوراي شهر 

 sig  درجه آزادي  مقدار تي  اختالف نمره  نمره ميانگين  

  0.024  47.467  2.335  5.16  28.2  پوستر زنان  ويژگي هاي كليشه اي زنانه
          23.04  پوستر مردان

  29.4  پوستر مردان  0.003  47.467  3.142  6.16  22.56  پوستر زنان  ويژگي هاي كليشه اي مردانه

  19.48  پوستر مردان  0976  45.047  0.03  0.0455  19.52  پوستر زنان  ويژگي هاي كليشه اي خنثي
  

صفت  60انتخابات و نقش پوسترها در تبليغ و اقناع سازي مخاطبين با توجه به ماهيت 
ويژگي در دسته قوت شخصـي   22دسته صفات تقسيم شدند  3نقش جنسيتي بم در قالب 

مورد در دسته توانايي پذيرش مسئوليت قـرار   18ويژگي در دسته مردمدار و صميمي و  20
غ مثبـت قلمـداد نمـي شـود)و بـين      گرفت. (شايان ذكر است كه تمام ويژگي ها براي تبليـ 

پوسترهاي زنان و مردان مقايسه انجام شد. نتايج آزمون تي نشـان مـي دهـد كـه اگـر چـه       
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پوسترهاي مردان ويژگي هاي قوت شخصي را بيش از پوسترهاي زنان بازنمايي مـي كننـد   
معنادار نيست، بـا ايـن حـال پوسـترهاي مـردان       0.05وليكن اين تفاوت با خطايي بيش از 

توانايي پذيرش مسئوليت را به طور معناداري بيش از پوسترهاي زنان بازنمـايي مـي كننـد.    
پوســترهاي زنــان نيــز ويژگــي هــاي مردمــدار و صــميمي را بــيش از پوســترهاي مــردان  

  دهند. مي  نمايش

  يتيجنس نقش يها يژگيوآزمون تفاوت  –: آزمون تي 4جدول شماره 
  96ي در پوسترهاي زنان و مردان كانديداي شوراي شهر انتخابات غاتيتبل با مرتبط ابعاد قالب در

 sig  درجه آزادي  مقدار تي  اختالف نمره  نمره ميانگين  ويژگي

  18.8  پوستر مردان  0.098  47.218  1.689  2.56  16.24  پوستر زنان  ويژگي) 22قوت شخصي (

  27.24  پوستر مردان  0.051  47.983  1.999  5.72  32.96  پوستر زنان  ويژگي) 20مردمدار و صميمي(

  25.88  پوستر مردان  0.004  46.756  3.07  4.72  21.16  پوستر زنان  ويژگي) 18توانايي پذيرش مسئوليت (

  
  گيري . نتيجه6
 شهر شوراي تبليغات در مردانه و زنانه هاي ويژگي بازنمايي دادن نشان هدف با تحقيق اين

 تبليغـات  در جنسيتي هاي ويژگي چگونه كه كند بررسي تا شد، انجام 1396 سال در تهران
 نقـش  هـاي  ويژگـي  و آينـد  مـي  كمـك  بـه  بيشتر تاثيرگذاري و راي جلب براي انتخاباتي
  . شود مي بازنمايي تبليغات، سياسي و اجتماعي هاي عرصه در انتخاباتي نامزدهاي جنسيتي
 آمـده  بدست انتخاباتي پوسترهاي كمي محتواي تحليل از كه تحقيق اين نتايج اساس بر
 منفـي  ارزش بـا  صـفات  از كـه  انـد  كـرده  تالش بيشتر چه هر كانديدا مردان و زنان ، است

 و گـر  سلطه چون اي مردانه صفات كه چرا كنند، پرهيز آن بودن مردانه يا زنانه از صرفنظر
 اصال و دارد مخاطب بر كمي اقناع خجالتي و باور زود چون اي زنانه صفات يا و پرخاشگر
 بيشـتر  را صـفاتي  انـد  كـرده  سـعي  مـردان  هم و زنان هم ديگر طرف از. اند نشده برجسته
 تاييد مورد بيشتر را شهر شوراي عضويت تصدي در آنها صالحيت داشتن كه كنند بازنمايي

  ... .و گر تحليل ، مفيد وفادار، چون صفاتي دهد، مي قرار
 كـه  چـرا  است، حاكم حدودي تا پوسترها بر جنسيتي ساختارهاي همچنان ميان اين در

 دريافـت  بـاالتري  زنـانگي  نمـره  زنـان  پوسـترهاي  و باالتر مردانگي نمره مردان پوسترهاي
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 شـهر  شـوراي  كانديـداي  مـردان  و زنـان  پوسترهاي بين خنثي صفات در چند هر. اند كرده
 پوسترهاي و صميمي و مردمدار صفات زنان پوسترهاي همچنين. شود نمي مشاهده تفاوتي
 جنسـيتي  نقـش  قالـب  در بـازهم  كه كند مي بازنمايي بيشتر را شخصي قوت صفات مردان
 پـذيرش  توانـايي  صـفات  مردان پوسترهاي معناداري طور به حال اين با است؛ تفسير قابل

 جلب در بيشتري توفيق احتماال مردان پوسترهاي بنابراين كند، مي نمايان بيشتر را مسئوليت
  . دارند مخاطبان نظر

 بـه  شـهر  شـوراي  در عضـويت  چه اگر كه كرد اشاره توان مي كلي بندي جمع يك در
 خود پررنگ حضور با زنان وليكن ، است مردانه اي كليشه لحاظ از اجتماعي فعاليت عنوان

 نقـش  هـاي  قالـب  ديگـر  طـرف  از. انـد  داشته رو پيش در را بزرگي چالش رقابت اين در
 صـفات  حال اين با كند، مي ايجاد زنان بيشتر تاثيرگذاري براي را هاي محدوديت جنسيتي

 ايـن . دهنـد  نمـايش  بيشـتر  شهر براي را خود دلسوزي حس تا آيند مي آنها كمك به زنانه
 در حتـي  انتخابـات  در مردانـه  و زنانـه  سـاختارهاي  وجـود  از حكايـت  تبليغـاتي  بازنمايي

 صـفات  از گيـري  بهـره  بواسـطه  ومردانگـي  زنـانگي  مرز هرچند دارد، تبليغاتي پوسترهاي
  .است شدن كمرنگ حال در جنسيت از ،صرفنظر تبليغات در تاثيرگذار

  
  نامه كتاب
 دوران در خـانواده  كـاركرد  و سـاختار  بـرنقش،  تأكيد با( خانواده شناسي جامعه )،1389 شهال،( اعزازي،
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 مجلـه . ششـم  مجلـس  كانديداهاي انتخاباتي تبليغات گفتمان: تبليغات )،1379(. علي شعبان پور، بهرام

  43 - 36:  41 شماره.  رسانه
 اطالعات مجله.  تهران حوزه در ششم مجلس انتخاباتي تبليغات بررسي. )1380 (.حسين محمد پناهي،
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 تبليغاتي شعارهاي كيفي محتواي تحليل. )1392 (. علي وند، يوسف سامان؛ وند، يوسف مهدي؛ طالب،
 رويكردهـاي  منظـر  از: آبـاد  خـرم  شهر در اسالمي شوراي مجلس انتخابات دوره نهمين نامزدهاي
  78 تا 43:  60 شماره) طباطبائي عالمه دانشگاه( اجتماعي علوم مجله.  محور توسعه
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 :37 -48  
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). 80و 70( دهـه  دو سـينمايي  هـاي  فيلم در ومرد زن روابط بازنمايي. )1392(. هانيه ، منفرد ورشوچي
 اسـالمي  آزاد دانشـگاه . زارع زهـرا : راهنمـا  استاد ، ارتباطات علوم رشته ارشد كارشناسي نامه پايان
  شرق تهران واحد
ــدي ــيد ، زاده مه ــد س ــه. )1391(. محم ــاي نظري ــانه ه ــه:رس ــاي انديش ــج ه ــدگاه و راي ــاي دي  ه

  همشهري:تهران.انتقادي
. راديـو  در ايرانـي  جمعـه  برنامه مخاطب جذب بر گذار تاثير عوامل بررسي. )1393 (.مجتبي ميرزاعلي،

  شرق تهران واحد اسالمي آزاد دانشگاه. زارع زهرا دكتر:استادراهنما
   چشمه نشر: تهران. پوينده محمد:  مترجم. جنسي تبعيض با پيكار. )1382 (.آندره ميشل،
. خمسـه  اكـرم :  متـرجم ). بشـري  تجربه در زنان سهم( زنان شناسي روان )،1384 (.شيبلي جانت هايد،

  ارجمند و آگه نشر:  تهران
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