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 چکیده
بررسـی   »سطح شهر تهـران  تصورات قالبیِ جنسیتی در«در این مقاله شناسایی 

 شانشناخت که روست آن از یتیجنس یقالب تصورات ییشناسا تیاهم 1.شود می
 در افـراد  غالـبِ  يرفتارها فهم مؤثرِهاي  از شیوه ،نگرش یِشناختءجز حکم در

نگارنده این است که تصـورات قـالبی جنسـیتی در     اصلیِ مسئلۀ .است ،جامعه
ـ کن پیشین از چه روندي پیـروي مـی   ايه پژوهش در مقایسه باپژوهش این   ؛دن

شناسایی تصورات قالبی جنسیتی  اصلی، هدفدر این راستا  ؟گسست یا تداوم
ـ  تحقیـقِ  روش. شهر تهران اسـت  گـردآوري  . ی و از نـوع پیمـایش اسـت   کم

نامـه در میـان    اطالعات این پژوهش از طریق مراجعه به متون و تکمیل پرسش
گیري از آمارهـاي   از طریق بهره ،گو به صورت تصادفی و تحلیل آن پاسخ 300

هاي تحقیق حاکی از آن اسـت کـه    یافته. است انجام شدهتوصیفی و استنباطی 
 ،ترتیـب  بـه ضـعیف   هـاي مهربـان، حسـاس، مالیـم، هیجـانی، پیـرو و       ویژگی
رهبـر،   مقتدر، باکفایت، هاي باثبات، ویژگیهايِ غالب زنانه و در مقابل،  ویژگی

ـ  ايهـ  ویژگـی گـر   دست، خشن و پرخاش چیره صـرف نظـر از    ،ب مردانـه غال
پـژوهش  هـاي   یافتـه  ،افزون بـر ایـن  . اند شدهمعرفی  ،متغیرهاي مستقل تحقیق

تصـورات قـالبی   زمینـۀ  در  هـا  پـژوهش سایر  هاي داده تداوم يراستامزبور در 
  .موجود است جنسیتیِِ

  .جنسیت، تصورات قالبی، تصورات قالبی جنسیتی :ها کلیدواژه
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 مقدمه. 1
 ،هـاى مـذهبی، نـژادى    برخى اقلیت بارةشوند که در ى اطالق مىیها تعمیمتصورات قالبى به 

 هـاي شخصـیتی   از ویژگـی کـه   یدر واقع، باورهـا و تصـورات  . رواج دارند گروهی وقومى 
 نامیـده از افراد، تصورات قالبی  یشخصیتی و رفتارهاي گروه ايه تصف ویژه به، ایم پذیرفته

  ).1381بدار و دیگران، ( شود می
هاي دیگـر ادراك   را متفاوت از گروه شانهاي مربوط به خود و گروه مردم ویژگی اغلب

 دربـارة بحـث  . کنـد که این ادراك را تأیید و تقویـت   اند کنند و همواره در پی اطالعاتی می
تـرین   زیـرا بـزرگ   داده اسـت؛ تصورات قالبیِ جنسیتی جایگاهی ویژه را به خود اختصاص 

بنـدي   این گـروه  ؛مردان استگروه فراد جامعه به گروه زنان و بندي در جوامع، تقسیم ا گروه
  .قالبی همراه شود، جاي بررسی و تأمل داردهاي زمانی که با تفکر

 ايهـ  پـژوهش ارچوب هـ و در چ جنسـیتی  قـالبی  تصوراتحاضر درخصوص  پژوهش
  .متداول علمی در این زمینه تنظیم شده است

پردازي از تصورات قالبی جنسیتی  مفهوم ۀمقولدر دو  ،موجود در این زمینه ايه پژوهش
در مـورد   هـا  پژوهشاین . دنشو میبندي  طبقهها  رسانهو بازتاب تصورات قالبی جنسیتی در 

ـ بـارون و ب  ايهـ  پـژوهش  انـد از  عبـارت  نخست گولومبـوك   ،)1376(میشـل   ،)1391( رنی
از انــد  عبــارتو در مــورد دوم  )2002(کیســی  ،)2002( میــرز ،)1999( فــی وش ،)1384(

گـالس   ،)2001(میناکشـی   ،)1977( پاتریشیا ملنکامپ ،)1975( جین مک نیل ايه پژوهش
  .)2001( فانگ و )1977( موروماتسو ،)2001( کک

گفته، بررسی تصورات قـالبی   پیش ايه پژوهشبا سایر حاضر  پژوهشتفاوت  نیچن هم
ـ بر این مبنا، . با استناد به تحقیق میدانی در سطح شهر تهران است حاضـر در راسـتاي    ۀمقال

تصورات قالبیِ جنسیتی موجـود در  که شکل گرفته است  محوري مسئلۀاین گویی به  پاسخ
کنند؟ تداوم  میاز چه روندي پیروي  اه پژوهشهاي سایر  یافتهکنونی ما در مقایسه با  ۀجامع

ـ    با بهـره  ،حاضر ۀمقال هدف یا گسست؟ در این راستا ی از نـوع  گیـري از روش تحقیـق کم
در ایـن  . اسـت » تهـران  شـهر  سـطح  در موجود یتیجنس یقالب تصورات ییشناسا« ،پیمایش

هـاي منتسـب بـه دو     در نگرش افراد به ویژگـی  قالبی پیمایش، با توجه به اهمیت تصورات
گویان به صورت تصادفی ناهمگن، به تفکیـک جـنس، سـن،     از پاسختن  300جنس، آراي 

  .شده استوري آگردشغل، درآمد، تحصیالت و محل سکونت 
 یتیجنسـ  یقـالب  تصـورات  میمفـاه  فیتعر و ينظر ارچوبهچ نخست نگاشته، این در

 از يپـرداز  موجـود از دو منظـر مفهـوم    قیـ تحق ۀیشـین پدربارة دوم،  ۀدر مرحل .شود یم ارائه
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 یـق سـوم، روش تحق  ۀمرحل در ؛شود بحث می ها رسانه در یقالب تصورات و یقالب تصورات
 در آن معنـاداري  چگـونگی  مبنـاي  بـر  تحقیـق  هـاي  یافته چهارم، ۀمرحل در و شود بیان می

 در مقایسـه بـا   هـا  رونـد آن  ،نهایـت  در و شـود  مـی  لیـ تحل مسـتقل  متغیرهاي از اثرپذیري
  .شود می لیو تحل یبررسحوزه  نیدر ا نیشیپاي ه پژوهش

  
 ارچوب نظري و تعریف مفاهیمهچ .2

 )prejudice( داوري پـیش  ،)prejudice( هرچند در مکالمات روزمره اصطالحات تصور قالبی
 ،امـا در ایـن تحقیـق    ،رونـد  مـی کار   بهدیگر  یکاغلب مترادف  )discrimination(و تبعیض 
 2شـناختی نگـرش   ءجـزِ  منزلۀ، به رنیبن و وبارارچوب نظري هدر راستاي چ یقالب تصورات

کـه   ایـن  ةدربـار  انـد  شـوند و شـامل باورهـایی    مـی اجتماعی در نظر گرفته  هاي گروه دربارة
احساساتی است که ما  بعد عاطفیِ نگرش و وِها جز داوري پیش. اند خاص چگونه هاي گروه

تبعـیض شـامل جـزء ِرفتـاري نگـرش اعضـاي        ،خـاص داریـم و در نهایـت    هاي در گروه
در کـه   یهـای  فعالیتتصورات قالبی شامل ظاهر جسمانی، . اجتماعیِ خاص است هاي گروه

کـه   ،ایـن صـفات  . انـد  قالبیبر مبناي تصورات  هاانتظاریا  اولویت دارند رفتارهاي اجتماعی
 کـه  انـد  ت یـا نادرسـت  درس یا هاي مثبت یا منفی ویژگی ،کنند ها تمایز ایجاد می میان گروه

والتر لیپمن در کتابش ). 315: 1391 رن،یببارون و ( کنند میتأیید یا رد ها را  آناعضايِ گروه 
کـار    ، تصور قالبی را به معناي تصاویر ثابت و محدود در ذهن به)1922( عامه نظرعنوان  با

از محسوسات بالفصـل   اشیایک قسمت از مفهوم ما از  که فقطاست  باوراو بر این  .برد می
به  ءي که شی ا طبقه ةدربارها از تصورات ما  قسمت ۀبقی تشکیل شده است، نهنماذیا ذخیرة 

از صفت واقعـی و   است ترکیبیء درك ما از شی بنابراین؛ شود میپر  آن منسوب شده است
  ).540 :1376 ،اتو کالین برگ(صفت منسوب به آن 

 يکـه معمـوالً بـرا    ،)sex( سجن ةاست و با واژ یاجتماع یمفهوم نیز )gender( جنسیت
ـ ا ت،یجنسـ  .اسـت  متفـاوت  رود، یکار مـ  به شناسی یستز یدگاههمان موضوع از د یانب  نی

 یبرداشـت  و اسـت  انو مرد انزن یاجتماع معمول يها نقش ومشمول رفتار  ،یاجتماع ۀمقول
 قالـب  در ،یفرهنگـ  بافـت  در تیجنسـ  3.اسـت  مـرد  و زن از یفرهنگـ ـ   یاجتمـاع  اسـت 

بـه موضـوع    نگـرش ). 1989 دنز،یگ( شود یم ظاهر یتعامل و یاجتماع ،یروان يها مشخصه
 ياریـ مع حکـم  درشـود و   یم یجوامع تلق یـ فرهنگ  یاجتماع يها یژگیاز و یکی تیجنس

تنهـا در   نـه  ،موجـود  یتیجنسـ  يها تفاوت نیا. است» زنانه«و » مردانه«جوامع  کیتفک يبرا
 گـر ید تیوضـع  یچگـونگ  گر انیبلکه ب ،شود یم دیمردان و زنان بازتول انیمسطوح مختلف 
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 رفتارها، شامل تیاگر جنس گر،ید انیبه ب. است زیجامعه ن یو فرهنگ یاجتماع يها شاخص
 دو ةامـع بـه عهـد   وحاکم بـر ج  فرهنگاست که  یاجتماع يها شهیو اند یاجتماع يها نقش

از هـر دو جـنس را    هـا انتظار ۀدامنـ  یقـالب  یتیجنسـ  تصـورات  گذارد، یم مردو  زن جنس
زنـان و مـردان    یمثبـت و منفـ   يها یژگیو ةو شامل باورها دربار کند یم نییو تع يزیر طرح
ثبات، خشن، به خود  ، باتیباکفا ،مردانه يها یژگیوجمله  از ،موجود اتیبر اساس ادب. است
مهربـان،   ،یجـان یگرم، ه ،زنانه صفاتگر و از زمره  دست و پرخاش رهی، چيقو رهبر، ،یمتک

که  میابی یدرم ،مبنا نیبر ا). 316: 1392 ،رنیبارون و ب( است میو مال فیضع رو،یحساس، پ
به  یو انتقال آن از نسل کنند یم نییرا از قبل تع یتیجنس يها و نقش فیوظا یتصورات قالب

ـ باکفا«کـه   يا به گونـه  شود؛ یمجامعه  یِدر اذهان عموم شانموجب استمرار گرینسل د  تی
 بهزنانه  یکه خصلت ،»نبود حساس«برتر از  شود، یمردانه قلمداد م یژگیکه به نظر و ،»بودن
گـروه   ياز اعضـا  کی شود که با هر یمانع از آن م یتصور قالب. شود یم ریتعب رود، یم شمار

 ۀگـروه وجـود دارد بـه همـ     بـارة کـه در  يریتصو رایز ؛مستقل برخورد شود يفرد مقام در
باشد، ممکن  تیبر واقع یمبتن یاز تفکر قالب یاگر بخش یحت. شود یداده م میآن تعم ياعضا

). 178: 1378ستوده، (باشند  داشتهگروه با آن قالب فاصله و تفاوت  ياز اعضا يا است عده
 انیمتفاوت  امارسد،  یبه حداقل م يفرد يها خاص، تفاوت يها مردم به گروه يبند با طبقه

  ).62: 1383 ،یروانیبه نقل از ا یو بن یگارت مک( ابدی یم شیها به حداکثر افزا گروه
  

  تحقیق ۀپیشین. 3
پردازي و تصورات قالبی جنسیتی در  مفهوم تحقیق حاضر، بر مبناي دو محور اساسیِ ۀپیشین

  :شود میرسانه ارائه 
 
  پردازي از تصورات قالبی جنسیتی مفهوم: نظري ۀپیشین 1.3

از . انـد  کـرده  شماري از اندیشمندان تصورات قالبی جنسیتی و دالیل اسـتمرار آن را تبیـین  
از منظر آنـان، تصـورات قـالبی جنسـیتی،     . است رنیبآراي بارون و  ها ترین آن مطرحجمله 

اي از رفتارهاي خاص مربوط به زنان و مـردان را   شده بندي نواخت و قالب تصویر ذهنی یک
اساس تصورات قالبی جنسیتی، زنان و  بر. دهد میارائه  و آزمایش شوند که بررسی بدون آن

و در نهایت، قابلیـت انجـام وظـایف و     دارندها و رفتارهاي خاصی  مردان در جامعه ویژگی
تصـورات قـالبی از طرفـی    . نـد ا دیگر متفاوت کارهایی را دارند که به صورت معمول با یک

و از  نـد ا هرهب بیها  دهد که مردان از آن میهایی را به زنان اختصاص  تواناییو ا ه تخصوصی
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نشـانی   اه زنان از آن درکه دهند  میبه مردان نسبت ها و خصوصیاتی را  تواناییطرف دیگر، 
هـاي جنسـیتی    واره طـرح گیري تصورات قالبی جنسیتی، بازتاب طبیعی کاربرد  شکل .نیست
میشل نیز بـر ایـن بـاور اسـت کـه تصـورات قـالبی        ). 63- 62: 1391، رنیببارون و (است 

فـردي  اي هـ  تخصوصـی شوند و از تشـخیص   میهیچ تغییري تکرار و بازتولید  بیجنسیتی 
  :دهد میکلی جاي  ۀدستاو تصورات قالبی جنسیتی را در چهار . ندعاجز
و وابسـته بـه    هرسان خـانواد  خدمتمادر نقش  :در درون خانواده گوناگونهاي  نقش .1

  ؛گاه را تکیهآور و  نانعهده دارد و پدر نقش  همسر را بر
اما  ،)فعال( اند گیر و اهل عمل تصمیمپسران و مردان آفریننده، : شخصیتی ايه ویژگی .2

  ؛)منفعل(گر  نظارهدختران وابسته و 
، در سـطوح  در صورت داشتن فعالیـت اجتمـاعی  زنان : هاي اجتماعی و سیاسی نقش .3

  ؛اند رهبر سیاسیدارند یا  اي بزرگه مسئولیتیا مردان اما  ،ندا کوچک و محلی فعال
زنـان منشـی یـا     .انـد  و مردانه تقسـیم شـده   مشاغل به دو بخش زنانه: اي حرفه  نقش .4

  ).26- 24: 1376میشل، (پرستارند و مردان کارفرما یا پزشک 
زنـان   ةاي از باورها دربار یافته سازمان ۀنیز تصورات قالبی جنسیتی را مجموع كگولومبو
هـا، عالیـق، صـفات     ظاهر جسمانی، نگرش ةاطالعات دربار ةداند که دربرگیرند و مردان می

). 28: 1384و فـی وش،   كگولومبو(روانی، روابط اجتماعی و نوع شغل زنان و مردان است 
تیِ موجود و بازتولیـد تعـاریف   یتقسیم کار سنتیِ جنس ،یکی از عوامل تداوم تصورات قالبی

به  ).236: 1999ترنر، (هاي جنسیتی است  آن تصورات قالبی و نقش ةکنند جنسیتی تأیید
ـ کنالبی از طریـق سیسـتم غالـب در فرهنـگ، اسـتعارات،      میرز تصورات قـا  باور ، اتی

 شـوند  ها بر افراد جامعه القا می شده یا پیکرنگاري نقاشی ریتصاوهاي اساطیري،  داستان
، عواقـب سـنگینی   رود مـی کـار    هکه در مورد یک گروه ب ،تفکرات قالبی). 24: 2002میرز، (

متعصـبانه   دارنـد خاصـی قـرار    دةکه در محـدو  یکه با اعضاي گروه از جمله آندارد؛  دربر
بکـر در  ). 230: 2002کیسـی،  ( ها وجـود دارد  محدودي از آنهاي انتظارشود و  برخورد می

شناسـان وضـعیت انفعـالی     که جامعـه  بیان داشته استزنی  برچسب ۀنظری التاشکابررسی 
زیـرا  ؛ دهند توضیح میزنی  برچسبنظریۀ ارچوب هها را در چ اي آن زنان یا موقعیت حاشیه

 ف،یضـع  یموجـودات  زنـان  کـه  باشـد  سـبب  نیبدچه بسا این وضعیت  ؛باور بر این است
 از نقـل بـه   Becker, 1963: 6( انـد  شـده  خوانده...  و رخالقیغ استعداد، کم چاق، گر، پرخاش

ـ ا در آنـان  رایز ،است تر شیب زنان بر ها آن یِمنف ریتأث اما .)315- 314: 1383 ،یارمک آزاد  نی
ـ بورد ریپ منظر، نیا از. شوند یمو فرودست مطرح  فیجنس ضع در مقام یتصورات قالب  وی
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هاي مختلف اقتصادي،  سرمایهبري افراد از  سهمنیز نابرابري جنسیتی را ناشی از نابرابري در 
دانـد کـه باورهـاي جنسـیتی را از طریـق       مـی ) سـلطه ( ویژه نمادینِ بهفرهنگی، اجتماعی و 

سرمایۀ  زنان در مقایسه با جوامع مردان به دو دلیل تر بیشدر . کنند میها بازنمایی  واره عادت
بـه علـت تحصـیالت بـاالتر امکـان       نخسـت  ؛تري در اختیار دارند نمادین و اقتصاديِ بیش

و بـه مشـاغل    تري دارنـد  اي گسترده تر و پیوندهاي شبکه هاي کاربردي دسترسی به آموزش
 .کننـد  مـی را تقویـت   شان منابع اقتصادي ،و از این طریق یابند میبهتر و پردرآمدتري دست 

تـري بـراي    ها و صفات زنان، فرصت بیش به علت وجود باورهاي قالبی دربارة توانایی دوم
  ).2002بوردیو، (دارند  گوناگوندسترسی و به دست آوردن منابع 

ارچوب هـ ن در چمعمـوالً زنـان و مـردا   ، افزون بر این براي جلـوگیري از طـرد جامعـه   
بیـان   ةشـیو هـا   آن. کننـد  میرفتار  شان هنجارهاي اجتماعی مبتنی بر تصورات قالبیِ جنسیتیِ

دهنـد   مـی ارچوب قـرار  هـ روانی و حتی عالیـق خـود را در ایـن چ    هاي لتحا، ها احساس
  ).46: 1380اعزازي، (

که منجر به پذیرش  ،شویم که تصورات قالبی مینظري متوجه  ۀگفت پیشآراي همۀ مرور با 
بـر اسـاس    ،شـود  مـی هاي خـاص زنانـه و مردانـه     ویژگیتصورات قالبی جنسیتیِ مبتنی بر 

  .گیرد میافراد جامعه از دو جنس شکل  هايشوند که بر آن مبنا انتظار میهایی انجام  تعمیم
  
  تجربی ۀپیشین 2.3
ترین تراکم  بیش و خارجی در این حوزه به تلویزیون اختصاص دارد ايه پژوهشترین  بیش

ا، ه پژوهشاین  ۀجملاز . شود مشاهده میو پس از آن  1970هاي  دههکارها در این زمینه در 
 مریکـاي ا تلویزیـونی را در تلویزیـون   ۀبرنام 43 ،1975در که است جین مک نیل  پژوهش

مقایسـه بـا   زنـان در   .1 :مهم دسـت یافـت   ۀنکتمجموع به پنج در وي  .کردبررسی  یشمال
در مقایسـه بـا    .2 ؛شوند میتري ظاهر  هاي اصلی کم نقشدر  هاي تلویزیون برنامهمردان در 

زنـان شـاغل در    .3 ؛شـود  مـی تر نشان داده  بودن براي زنان بسیار مهم مردان، ازدواج و مادر
به طوري که اغلب زیردست مردان بـا جایگـاه یـا     ؛شوند میموقعیت سنتی زنانه نشان داده 

و  انـد  تـر از مـردان   منفعـل تلویزیونی بسـیار   يها هبرنامزنان در  .4 ؛تر قرار دارند قدرت کم
تلویزیـون پیشـرفت زنـان را بـه      .5؛ کننـد  میحل مشکالتشان را به دیگران واگذار  معموالً

). 38: 1981؛ گــاالگر، 105: 1977فریــدمن، (گیــرد  مــیشناســد یــا نادیــده  نمــیرســمیت 
دهـد کـه    مینیز نشان  غربی اروپايهاي تلویزیونی در  سریاله در مورد شد انجامهاي  تحلیل
حضـور  . کند میشمالی در این منطقه هم صدق امریکاي شده در  یافتهاي  مؤلفههمان 
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هاي خانگی و مادري، فراوانی ظهور زنـان در نقـش ابـزار     نقشرنگ زنان، تأکید بر  کم
 ؛67: همـان ( خـورد  میبودن آنان در برابر تصویر مردانی فعال به چشم   منفعلجنسی و 
از تغییـرات در نمـایش    1990 ۀدهـ هاي  پژوهشو  )118: 2001 یناکشی،م ؛1986 ،ملنکامپ

نشـان  و اروپـا  مریکـا  اهاي تلویزیـونی   فیلمها در  نقشجایی  هجاب هرازگاهیتصویر زنان و 
بـه تغییـر    توان نتیجـه گرفـت کـه ایـن امـر الزامـاً       نمیاما  ،)11: 2001گالس کک، (دارند 

  .تصورات قالبی جنسیتی نیز بینجامد
دهد که  مینشان  ژاپناي بر تصویر زنان در تلویزیون  مطالعهدر ) 1977(وروماتسو م

هاي داستانی، زنان جوان  فیلمدر . دهد میارائه  را تلویزیون تصویري بسیار محدود از زن
غلب در حال ازدواج یا برقراري ا و دارندعمدتاً مشاغل زنانه  ،نشان داده شوند شاغلاگر 

با رویکردي خانگی و وابسته  ،موجوداتی منفعل شانها در حل مسائل آن. اند عاشقانهرابطۀ 
به این  داد انجام کنگ هنگدر  2001فانگ نیز در تحقیقی که در سال . شوند مینشان داده 

اي از فرهنگ غربی  مجموعهکه  ،رغم چندگونگی فرهنگیِ این سرزمین  بهکه  رسیدنتیجه 
هاي  فیلمطور  جنسیت در میان مردم و همیندربارة و فرهنگ چینی است، تفکرات قالبی 

 .شود می وضوح مشاهده بهتلویزیونی 
  کشـیده نیز مطالعات متعددي رواج تصورات قالبیِ جنسیتی را بـه تصـویر    ایران در
در آن . ه استآغاز شد 1350میانۀ دهۀ هاي تلویزیونی از  سریالي حتوابررسیِ م .است
هاي جنسیتی زن و مرد در خانواده  نقشگران بر بررسی  پژوهشتکیۀ ترین  ها، بیش سال

نیـز  جامعه حیطۀ تصورات قالبی زنانگی و مردانگی در  هاي بعد، دههاما در ، بوده است
تصورات قالبی جنسیتی  ۀشده در زمین انجامهاي  پژوهش .است شده توجهآن  بهو  یابیارز
هاي تلویزیونی در  آگهیدهد که نمایش مردان و زنان در  میهاي ایران نیز نشان  رسانهدر 

هـاي   سـریال در ). 33: 1384نسـب و هـدایتی،    حقیقـی (هاي سنتی اسـت   نقشراستاي 
بـه نمـایش    قـالبی زنان و مردانِ سنتی، تصـورات   در قالبتلویزیونی، از زنان و مردان 

وفـا، منفعـل و    بـی العقـل،   نـاقص کار،  ترتیب که زنان موجوداتی فریب  ؛ بدینآید می در
فرودســت و در مقابــل، مــردان موجــوداتی صــادق، عاقــل، وفــادار، فعــال و فرادســت 

هاي سینمایی ایرانی نیز  فیلم ).59: 1384صادقی فسایی و کریمی، (اند  شدهتصویرسازي 
مردان، برتـري   در مقابلدادن زنان   جلوهارزش  کمبري و  کردن فرمان  مناسکیاز طریق 

ها و هنجارهاي جنسیتیِ سنتی را  ارزشگذارند و  میبر جنس دیگر را به نمایش  یجنس
از طریق اجراي مناسک فرودستی و فرادستی در اغلب این همه، . کنند میتأیید و تثبیت 

  ).61: 1385سلطانی گردفرامرزي، (دهد  میا رخ ه فیلمکنش متقابل بازیگران زن و مرد در 
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مطالعـۀ  ، بـا  »تغییـرات نقـش زن در جامعـه و تلویزیـون    «اي با عنـوان   مقالهراودراد در 
 کـه  بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت      1378و  1374هاي  سالهاي ایرانی تولیدشده در  سریال

هـاي شـغلی و    نقشکه در  تر از این ها زنان شاغل و محصل بیش در سریال ،برخالف انتظار
. اند شدهدگی و معموالً در محیط خانه نمایش داده اهاي خانو نقشد، در نتحصیلی تصویر شو

برخی از خصوصیات جدید اجتماعی براي زنان مورد تشـویق  «که  با وجود آن ،ترتیب  بدین
تأکیـد رسـانه   هاي سنتی مورد  ویژگیها به نحوي است که یا با  ویژگیگیرد، اما این  میقرار 

). 145 ،141 ،133 :1380راودراد، (» کنـد  نمـی هـا را نفـی    که حـداقل آن  موافق است یا این
، به موضوع مشارکت اجتمـاعی  »تحلیل ساختاري جنسیت«با عنوان  اش اعزازي نیز در مقاله

در بررسی او از تصویر . پرداخته استها  رسانهنمایش زن شاغل در تلویزیون و نحوة زنان و 
آید، اما صرفاً این تصویر براي تغییر نگـرش کـافی    ، زن شاغل به نمایش درمی1379در  زن

هـاي   محـیط ها و صفاتی است که به زنان در مجموع و در  ویژگی ،چه مهم است آن. نیست
در واقع تلویزیون بـا بـه    .)71- 70: 1380اعزازي، (شود  میخانگی یا محیط کار نسبت داده 

رسـاند و   میگونه تفکرات یاري  اینشدن   پایدارلبی بر تشدید و دن تصورات قایتصویر کش
اي کـه بـه    مطالعـه چنین در  هم. )17: 2000فانگ، (کند  میتصورات قالبی موجود را تقویت 
 ،پرداخته است 1388در  همشهريروزنامۀ حوادث صفحۀ بررسی تصورات قالبیِ جنسیتی در 

در نقش مهاجمِ  ،دست آمده این است که مردان  بهاي که در مجموع  بارزترین تصورات قالبی
  ).167: 1388فر،  معینی(اند  شدهقربانی بازنمایی  در نقش زنان ،متعرض به زنان و در مقابل

ایـن امـر فراملیتـی اسـت و مـروري بـر       . ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند رسانهسایر 
در امریکـا، اروپـا، ژاپـن و     اهـ  پژوهشي اشده حاکی از آن است که محتو ارائه ايه پژوهش

مطالعات متعددي  نی است کهدر مجموع گفت .کنند میسانی پیروي  از روند یک تقریباً ،ایران
تصورات قالبی جنسیتی و مقوالت مرتبط با آن در کشورهاي مختلف و کشـور   ۀزمینکه در 

واقـع،   در. بسـیاري از جوامـع بـوده اسـت     ۀدغدغاین موضوع  دهد می نشان انجام شده ما
هاي مخاطبان تـأثیر   کنشها نیز بر ادراکات و  رسانهکماکان تصورات قالبی جنسیتی از طریق 

  .گذاشته و منجر به استمرار تصورات قالبی جنسیتی موجود شده است
  

  روش تحقیق .4
 ۀنامـ  پرسـش  ،وري اطالعاتآپیمایش و ابزار گرد ،نوع بررسی .است یکم روش این تحقیق

، به صورت گو پاسخ 300 از طریقنامه در سطح شهر تهران  این پرسش. استساخت  محقق
  .تصادفی تکمیل شده است
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هـاي   ویژگیخصوص  مستقیم در پرسشی ةبرگیرندرمذکور د ۀنام پرسشبخش جنسیتی 
، ایـن پرسـش در   هـا تمایز ترین بیش یابی به براي دست. جنسیتیِ غالبِ مردانه و زنانه است

از لحاظ جنس، سن، شغل، میزان تحصیالت، میزان درآمـد   ناهمگن،اي تا حد ممکن  نمونه
  . و محل سکونت طرح شده است

درصـد را   6/39را زنـان و   شده مطالعه ۀنموندرصد از افراد جمعیت  4/60 جنس نظر از
جوانـان   را شـده  مطالعـه  ۀنمون جمعیت از درصد 9/57 ،سن از نظر. دهند میمردان تشکیل 

 و) سـال  64 تـا  40 سـنی  گروه( سال میان افراد را درصد 2/34 ،)سال 39 تا 18 سنی گروه(
 4/26 شـغل از لحاظ . دهند می تشکیل) باال به سال 65 سنی گروه(مسن  افراد را درصد 9/7

درصـد را   9دار،  خانـه درصـد را افـراد    7/20را کارمند معمولی،  شده مطالعه ۀنموندرصد از 
درصد را کارگران،  5درصد را شغل آزاد،  6جویان،  درصد را دانش 4/7رتبه،  عالیکارمندان 

 که شایان ذکر است. دهند میدرصد را افراد بیکار تشکیل  2ف و درصد را صاحبانِ حرَ 7/3
  .اند ندادهپاسخ  نامه پرسشدرصد از جمعیت نمونه به این  7/19

ــزان ــز در چهــار  پاســخ تحصــیالت می ــان نی درصــد  3/15تحصــیالت عــالی  ةردگوی
، )دیپلم و کاردانی(درصد  8/38، تحصیالت متوسط )کارشناسی ارشد و دکتري کارشناسی،(
 درصد 8/7 سواد کم ت،ینها در و) پلمید ریز: لیتحص سال 11 تا 7( درصد 38 پلمید ریز
  .اند شدهبندي  طبقه) سال تحصیل 6تا  0(

گویان نیز در سطوحِ درآمـد بسـیار پـایین     پاسخ درآمد زانیم ،هاي موجود دادهبر اساس 
درآمـد ده  (درصـد   9/18، درآمد پـایین  )تر از ده میلیون ریال در ماه کممد آدر(درصد  7/63

درآمد بیست تا سی میلیون (درصد  1/8متوسط مد آدر، )میلیون تا بیست میلیون ریال در ماه
  .است) درآمد سی میلیون ریال به باال(درصد  3/9درآمد باال  و )ریال در ماه

فرادست، میانی و فرودست در نظـر گرفتـه شـده     ۀمنطقدر سه  سکونت محلچنین  هم
شمیران، فرمانیه، دربند، دروس، بلـوار   ةدربرگیرند 3و  1مناطق فرادست شامل مناطق . است

یریـه، حـافظ،   منـاطق میـانی شـامل من   . گیشاسـت  و آباد سعادتافریقا، ونک، شهرك غرب، 
آباد، ناصرخسرو، توپخانه، ابوسعید، فرهنگ، ابوذر، معیري، بهارسـتان،   حسنشاهپور، شهدا، 

آباد، سـبالن، نارمـک،    نظامآریاشهر، شهرآرا، توحید، رسالت، مجیدیه،  ،پامنار، نیروي هوایی
ر شهرك شهید بهشتی است و د و تهرانپارس، گلبرگ، شهران، تهرانسر، سیدخندان، پیروزي

مناطق فرودست شامل میدان خراسان، چهارراه لشکر، خواجه نظام، میـدان قـزوین،    ،نهایت
خـان، اسالمشـهر، شـهرك     حسـن قلعه  ،آهن، مختاري، وحدت راهرازي، قیام، خزانه، نواب، 

  .استقلعه مرغی  و شهر، افسریه، طوس، سرآسیاب آتی
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. گیري از آمارهاي توصیفی و اسـتنباطی صـورت گرفتـه اسـت     بهرهنیز با  ها داده تحلیل
ـ  پـیش هاي مستقلِ  ها با متغیر یافتهافزون بر این،  شـامل جـنس، سـن، شـغل،      ،تحقیـق  ۀگفت

. ي معنـادار شناسـایی شـود    هـا  تحصیالت، درآمد و محل سکونت تقاطع داده شد تا تفاوت
هاي  با توجه به شاخص و بههاي مشا گویان بر اساس ویژگی سپس با هدف جایگزینی پاسخ

دسـتی   شایان ذکر است به دلیـل یـک  . کار برده شد  به  خوشهبندي و تحلیل  خوشهپژوهش 
  4.اي تشکیل نشد خوشهجنسیتی  قالبیِ تها در بخش تصورا پاسخ
  

 ها هاي تحقیق و تحلیل آن یافته ۀارائ. 5

این تصورات در . شد بررسیگو  پاسخ 300تصورات قالبی موجود از منظر  ،شپژوهدر این 
  :هاي جنسیتی مردانه و زنانه به شرح ذیل ارائه شده است ویژگیمربوط به  ،دوبخشی یپرسش

 :کنید يارذگ شمارهترتیب الویت  بههاي زیر را  ویژگی
، □ گـر  ، پرخـاش □، رهبر □، باثبات □، باکفایت □، خشن □ مقتدر: مردانه هاي ویژگی

 .□ ، سایر□ دست چیره
  .□، سایر □، مالیم □، ضعیف □، پیرو □، حساس □، مهربان □هیجانی : زنانه هاي ویژگی

  . ه شده استگویان در نمودارهاي زیر به تصویر کشید آراي پاسخ ،ناببر این م

  
  گویان هاي جنسیتی زنانه از منظر پاسخ بندي ویژگی الویت. 1نمودار 

گویـان،   پاسـخ اکثریت  شود که  مشاهده می 1هاي آماري موجود در نمودار  دادهاساس  بر
 مالیـم  ،)درصـد  3/52(ویژگی حساس  ،ترتیب بهو پس از آن ) درصد 2/70( ویژگی مهربان

را  )درصـد  7/22(و ضـعیف  ) درصـد  4/29(، پیـرو  )درصد 5/39(، هیجانی )درصد 3/46(
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شـامل   ،تحقیـق ل تقـاطع متغیرهـاي مسـتق   . اند جنسیتی زنانه دانستهغالب هاي  ویژگی وجز
تصورات قالبی  ۀوابستجنس، سن، شغل، میزان درآمد، محل سکونت و تحصیالت، با متغیر 

ـ م ،متغیـر  یگانه. جنسیتی تفاوت معناداري را نشان نداده است ویژگـی  بـا   التیتحصـ  زانی
با افـزایش میـزان   معنا که   بدین ؛تفاوت معنادار دارد درصد 90بودن زنان در سطح   حساس

  .شود میتر اشاره  بودن زنان کم  حساسگی به ویژ ،تحصیالت

  
  گویان هاي جنسیتی مردانه از منظر پاسخ بندي ویژگی الویت. 2نمودار 

، گویان پاسخ رت بیش شود که میمشاهده  2هاي آمارهاي موجود در نمودار  بر اساس داده
 8/53( ، باکفایـت )درصـد  2/54( ، مقتدرترتیب بهو پس از آن  )درصد 8/80(باثبات ویژگی 
گر  و پرخاش) درصد 7/23( ، خشن)درصد 1/27(دست  ، چیره)درصد 1/38(، رهبر )درصد

تقاطع متغیرهاي مسـتقل  . دان دانسته مردانه جنسیتیغالب هاي  ویژگی وجزرا ) درصد 4/17(
 ۀشامل جنس، سن، شغل، میزان درآمد، محل سکونت و تحصیالت با متغیـر وابسـت   ،تحقیق

  .تصورات قالبی مردانه تفاوت معناداري را نشان نداده است
ـ م و سـن ویژگی جنسیتی مردانه با متغیرهاي مسـتقل   در حکمویژگی رهبري  فقط  زانی

، این معنـاداري  سنل درخصوص متغیر مستق. از تفاوت معنادار برخوردار بوده است درآمد
سـال و پیـر،    از جوان به میـان  سنمعنا که با افزایش میزان   بدین است؛درصد  96در سطح 
متغیـر  . انـد  کـرده ویژگی جنسیتی مردانـه معرفـی    در حکمتري ویژگیِ رهبري را  افراد بیش

درصـد از   96ویژگی جنسیتی مردانه در سـطح   در حکمیز با ویژگی رهبري ن درآمدل مستق
بسیار پایین به د مآدرمعنا که با افزایش میزان درآمد از   بدین ؛تفاوت معنادار برخوردار است

ویژگـی   در حکـم گویان ویژگی رهبـري را   تري از پاسخ درآمد پایین و متوسط، تعداد بیش
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 30(گویان با درآمد باال  یک از پاسخ هیچشایان ذکر است که . اند کردهجنسیتی مردانه معرفی 
راسـتاي   در. انـد  نکرده، ویژگی رهبري را ویژگی جنسیتی مردانه معرفی )میلیون ریال به باال

ـ    ،پـژوهش محوري این  ۀلئگویی به مس پاسخ لبی جنسـیتی موجـود از چـه    اکـه تصـورات ق
حاضـر در   پـژوهش  يهـا  افتـه ی کـه  نی استکند؟ تداوم یا گسست؟ گفت میروندي پیروي 
از  ؛تصـورات قـالبی جنسـیتی اسـت     ۀزمینخارجی و داخلی در  ايه پژوهشاستمرار سایر 

  :شود میزیر اشاره  ايه پژوهشباره به   اینجمله در 
هایی نظیر عاطفی، مضـطرب،   ، صفتشدکشور انجام  25که در  ،المللی بین اي در مطالعه

دل و منفعل به زنان و صفاتی نظیـر   سوز، نازك وابسته، ترسو، مهربان، مالیم، احساساتی، دل
ـ  گر، قوي، باانرژي، مستقل، مقـاوم و سـنگ   سلطهگر، خشن،  جو، پرخاش حادثهفعال،  ه دل ب

وجـود دارد و نشـان    ي بسـیاري هـا  فرهنـگ این برداشت در . مردان نسبت داده شده است
 بسـیار صـفات مردانـه    ،در مجمـوع . دهد که تصورات قالبی در مورد زنان منفـی اسـت   می

ویلیـامز و بسـت   ). 132: 1381بـدار و دیگـران،   (شود  میتر از صفات زنانه قلمداد  باارزش
ند عقاید قالبی مربـوط بـه جـنس را در    ا هکشور انجام داد 30در اي که  مطالعهنیز با ) 1982(

یـک از   کـدام کـه   ایـن دادن   نشـان خواستند بـا   شانهای آزمودنیها از  آن. ندا هها سنجید نمونه
خـاص زن و مـرد را    ةچهـر دهنـد،   مـی هاي بسیار معمول زن و مرد را بهتـر شـرح    ویژگی

فکر،  بی ،ثبات قدردان، ضعیف، پرحرف، بی نتایج نشان داد که صفات عاطفی،. توصیف کنند
ربـا، مهربـان، وابسـته، مطیـع،      گـر، جـذاب، دل   جو، وسواسی، شکوه سر، عیب جیب، سبکن

حساس و احساساتی به زنان نسبت داده شده و صفات پرقدرت، خشن، تجاوزگر، شـجاع،  
گـرا،   عاطفی و مسـتحکم، مغـرور، زمخـت، واقـع     طلب، سرخوش، غیر نظم، جاه مستقل، بی

  ).209: 1982ویلیامز و بست، (معقول، منطقی و قوي به مردان نسبت داده شده است 
 قرار  بدین مجموع پنج تصور قالبی شخصیتی در فرهنگ سنتی ایراندر در تحقیقی دیگر، 

صـادق، عاقـل،    وبـه زنـان   وفا، منفعل و فرودست  العقل، بی  کار، ناقص فریب :شناسایی شد
). 89- 59: 1382کریمی،  و صادقی فسایی( به مردان نسبت داده شدوفادار، فعال و فرادست 

 يسـو  از خصوص میزان پذیرش تصورات قالبی جنسـیتی  ریاحی و همکاران در ۀمطالعدر 
هـاي شخصـیتی نظیـر فعـال، پرانـرژي،       ویژگـی مردان و زنان جوان در استان مازندران نیز 

هـاي شخصـیتی نظیـر عـاطفی،      ویژگـی ر، مدیر، قوي و توانا به مـردان و  گ مستقل، پرخاش
  حساس، جذاب، آرام، صبور، مضطرب، وابسته به دیگران و نگران به زنان نسبت داده شـده 

زنـان   ةدربـار نیز تصورات قالبی  در تحقیق محمدي و همکاران) 109: 1386ریاحی، ( است
بـا ایـن    نگرشی ۀگویدر برابرِ  شاننظرانی که نظر صاحبر ت بیشد به حدي است که به اعتقا
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 سـنجیده شـده  » انـد  در ایران این باور رایج است که زنان موجـودات ضـعیفی  « مضمون که
و  محمـدي (انـد   کـرده درصـد نظـري مخـالف ابـراز      8 فقطدرصد نظر موافق و  90است، 

ر ادبیـات  بررسی تصـورات قـالبی جنسـیتی موجـود د     ۀزمینچنین در  هم) 1381، همکاران
تحقیق حسینی و همکاران بسنده شده است که در آن به بررسی تصـورات   ۀارائداستانی، به 

قالبی جنسیتی موجود در ادبیات داستانی آل احمد از طریـق تحلیـل محتـوا پرداختـه شـده      
خرافاتی، هیجـانی و انفعـال بـراي     ها از وجود تصورات قالبی جنسیتی پرحرفی، یافته. است

 احمـد   آلهـاي   داسـتان بودن بـراي مـردان در     گر گري و عصبانیت و سلطه شزنان و پرخا
در  ،تـر بـوده و از نظـر تعـداد     برجسـته در این میان، تصورات قالبی زنانه . بوده استحاکی 

حسـینی و  (تري را به خود اختصاص داده اسـت   تصورات قالبی مردانه سهم بیشمقایسه با 
شده  انجامیابی تصورات قالبی جنسیتی برخی مطالعات  چنین، در ریشه هم). 1391همکاران، 

سنین چهار تا شـش سـال، صـفات منسـوب بـه       میاناند که نزد کودکان  دادهدر ایران نشان 
درصـد از مـادران ایرانـی از     88در واقـع،  . یابـد  مـی معناداري استقرار  ةدختر و پسر به شیو

قالل، خودکفـایی و پیشـرفت تشـویق    بـه اسـت   انتر از پسر مراتب کم بهرا  اندوسالگی دختر
که نقش دختر در آینده عمدتاً نقش مـادري و همسـري اسـت،     ،مطابق این نگرش. کنند می

بودن به نیازهاي دیگران و قبـول مسـئولیت     خصوصیاتی چون همکاري با دیگران، حساس
دیگـر، بـا    یدر تحقیقـ ). 310: 1382راد،  نـاجی (کننـد   مـی دیگران را در او تقویت  در برابر
هـاي مردانـه و تصـورات     ارزشآموز مقطع متوسـطه بـه    دانشگرایش پسران مطالعۀ هدف 

ها و تصورات قـالبی جنسـیتی در    ارزشگرایش به  ۀکه در زمینشد قالبی جنسیتی مشخص 
بـاالتري در مقیـاس مردانگـی     ايهـ  هوجود دارد و پسرانی کـه نمـر  هایی  تفاوتها  میان آن
انـد   تـري داشـته   گـرایش بـیش  ها و تصورات قالبی جنسیتی مردانه  ارزشبه  اند کردهکسب 

  ).70: 1384ذکایی و میرزایی، (
  

  سخن پایانی. 6
و » قـالبی در سـطح شـهر تهـران     تصـورات  شناسـایی « پرسـش گویی بـه   در راستاي پاسخ

شده در  انجام ايه پژوهشسایر  در مقایسه بامذکور،  پژوهشهاي  روند یافتهي محور دغدغه
گویـان   پاسـخ . شود میمشاهده نوعی استمرار هاي منتسب به دو جنس  ویژگیاین زمینه، در 

، )درصـد  8/46(، مالیـم  )درصـد  3/52( ، حسـاس )درصـد  2/70(هایی نظیر مهربان  ویژگی
 در حکـم ترتیـب   بـه ) درصـد  7/22(و ضعیف ) درصد 4/29(، پیرو )درصد 5/39(هیجانی 

، )درصـد  2/54(، مقتـدر  )درصـد  8/80(هـایی ماننـد باثبـات     و ویژگی زنانه یتصورات قالب
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 7/23(، خشـن  )درصـد  1/27(دسـت   چیـره ، )درصـد  1/38( ، رهبر)درصد 8/53(باکفایت 
ضـمن  . انـد  کردهارائه  مردانه یقالب تصورات قالبدر را ) درصد 4/17( گر و پرخاش) درصد

از جمله جنسـیت، سـن، محـل سـکونت، شـغل،       ،که میان متغیرهاي مستقل این تحقیق این
تحصیالت و درآمد با تصورات قالبی جنسیتی موجود تفاوت معناداري مشاهده نشده و بـه  

. تاي ایجاد نشده اسـ  خوشهها، در سطح تحلیل آمار استنباطی نیز  پاسخدستی در  علت یک
موجـوداتی حسـاس،   زنان را  اغلبدر استمرار ادبیات موجود تحقیق است که  ،ها یافتهاین 

گـر قلمـداد    دست و پرخـاش  دل و در مقابل، مردان را خشن، چیره هیجانی، ضعیف و نازك
 دربـارة هاي معدودي از فهرسـت طـوالنیِ تصـورات قـالبی جنسـیتی       ها نمونه این. کنند می

  .هاي شخصیتی زنانه و مردانه است ویژگی
رواج  کنـد  مـی توجـه   چه در بررسی این تصورات قالبی جنسـیتی در جامعـه جلـب    آن

 دربـارة  تصورات قالبیِ عمدتاً منفی در مورد زنان و نیز پذیرش تصورات قالبی عمدتاً مثبت
  .مردان است

نظري و تجربی  ةحوزشده در  انجام ايه پژوهشدر راستاي سایر   پژوهشهاي این  یافته
: شود اشاره می موارد ذیل بها ه پژوهشاین  ۀجملاز . تصورات قالبی جنسیتی است ۀزمیندر 

، )1384(و فـی وش   گولومبـوك ، )1376(، میشـل  )1391(، بارون و بیـرن  )1378(وینست 
، اعـزازي  )1391(، حسـینی  )2002(، بوردیـو  )2002(، کیسـی  )2002(، میـرز  )1999(ترنـر  

   ).1348( ساروخانی و )1380(
ـ  پـیش تجربی در این زمینه نیز موارد  ايه پژوهشترین  عمده از . کنـد  مـی  ییـد أترا  هگفت

، )1382(شــیوا کریمــی  و ســهیال صــادقی فســاییاز انــد  عبــارتا هــ پــژوهشایــن  ۀجملــ
، بـدار و دیگـران   )1384(، ذکایی و میرزایی )1383(، خمسه )1386(ریاحی  محمداسماعیل

، )1977(، فریـدمن  )1994(، فورسـیث  )1382(راد  نـاجی ، )1982(، ویلیامز و بست )1381(
، )2001(، گالس کـک  )2001(، میناکشی )1388(فر  معینی، )1380( اعزازي، )1981(گاالگر 
 صـادقی ، )1385(گردفرامـرزي    سـلطانی ، )1380( ، راودراد)1384(نسب و هـدایتی   حقیقی

  ).1391( حسینی و همکاران و) 1384(فسایی و کریمی  
در تصـورات قـالبی جنسـیتی و مقـوالت مـرتبط بـا آن        ۀزمینـ مطالعات متعددي که در 

گـر آن اسـت کـه ایـن موضـوع بـه دلیـل         کشورهاي مختلف و کشور ما انجام شده نشـان 
شـود کـه    مـی مطـرح   پرسشحال این . بسیاري از جوامع است ۀدغدغکماکان  ،استمرارش

که تصورات قالبی به چند  باورنددالیل استمرار تصورات قالبی چیست؟ اندیشمندان بر این 
هریـک از دو جـنس داریـم     ةدربـار اطالعاتی کـه مـا    که نای نخست: یابند میاستمرار دلیل 
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هـا را بـر اسـاس    »جـنس «کـه مـا    شـود  مـی اطالعات موجود سبب  محدود است و کمبود
زنـان   .سـت ها بودن جنس بارز دوم .آن واکنش نشان دهیم در مقابلتصورات قالبی درك و 

تـر   قالبیِ موجود، بیشتصورات  ۀواسطبلکه به  ،شوند نمیجنس بارز مطرح  در قالبتنها  نه
 گـرایش افـراد عمومـاً    که این سوم و) 2008دوبوار، ( از آنان وجود دارد» جنسِ دومی«تلقیِ 

کـه   ایـن  چهـارم ، )1988سـیرز،  (هـا گریزاننـد    پیچیدگیاز  اغلبزیرا  ؛پنداري است سادهبه 
ش بـا  این امـر یکـی از وجـوه تمـایز نگـر      میل به پایداري و ثبات دارند و اغلبها  نگرش

هـا آهسـته و بسـیار سـخت اسـت و       نگـرش از این منظر، تغییـر  . تر است سادهت احساسا
در واقـع بـر   . ها از این قاعده مسـتثنا نیسـتند   نگرشبعد شناختی  ۀمثابتصورات قالبی نیز به 

افـراد جامعـه پیوسـته در معـرض      ،)cultural stereotypes(مبناي تصـورات قـالبی فرهنگـی    
زیـرا ایـن تصـورات بـه صـورت       ؛گیرنـد  دو جنس قـرار مـی   دربارةتصاویر ذهنی موجود 

بـر ایـن مبنـا، افـراد بـا      . شـوند  مـی پـذیري در مـا درونـی     جامعهناآگاهانه، از طریق فرایند 
ـ . کننـد  مـی دیگر تفکیـک   هاي کلی، زنان و مردان را از یک مشخصه ةدربارباورهایشان   ۀنکت

کـه بـه نظـر     حـال آن . هاسـت  استمرار آن مهم در روند تصورات قالبی جنسیتی، همانندي و
 شـدن  تـر  تـر و زنانـه   شناسـانه  شدن، زیبـایی   مصرفیشدن،   بصريرسد جوامع به علت  می

شـاید  . تی داشته باشندیمیل به چندپارگی و حتی تداخل مرزهاي جنس باید) 1393فاضلی، (
تر بر عملکـرد دو جـنس متمرکـز     جاي استفاده از تصورات قالبیِ موجود، بیش  بهبهتر باشد 

، تصـاویر ذهنـی متفـاوتی از    )personal stereotype(شد و با اتخاذ تصورات قالبی شخصـی  
هاي متفـاوت   واره طرحدهی  شکلدر واقع با . کار بست  هاي متفاوت زنان و مردان را به سنخ
هاسـت،   ژگـی ویهاي متمـایز از   خوشه ةدربرگیرندکه  ،هاي خاص زنان و مردان سنخ ةدربار

  .یابد میتاحدودي استمرار تصورات قالبی جنسیتی کاهش 
  

  ها نوشت پی
هـاي   سـبک شناسـایی  «بخش مربوط به جنسیت طرح پژوهشی با عنـوان   حاضر برگرفته از ۀمقال. 1

در پژوهشگاه علوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی     1392است که در سال » زندگی در شهر تهران
  .چاپی آن در اختیار عموم قرار خواهد گرفت ۀنسخزودي  بهانجام گرفته است و 

 کـه  رومنـد ین ییهـا  نگـرش  اغلب، ؛اند اجتماعی جهان مختلف وجوه از  هایی یابی ارزش ها نگرش .2
 باورهـاي  بر مبتنی که معنی این به یند؛راسوگ دو نیز ها نگرش رخیب .اند مقاوم رییتغ برابر در غالباً
 تـر  کـم  و منفـی  هـم  و شـود  می ارزیابی مثبت هم نگرش) یءش( موضوع یعنی ؛اند نقیض و ضد

 هـا  نگرش .کنند بینی پیش باثبات صورت به را رفتارقادر باشند  هایی نگرش چنین دارد که احتمال
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 شـدن   شـرطی  کالسـیک،  شـدن   شـرطی ( اجتماعی یادگیري طریق از و دیگر اشخاص از اغلب
ـ  تحـت  هـا  آن. شـوند  می کسب )اي مشاهده یادگیري اي، وسیله  قـرار  گروهـی  هـاي  رسـانه  ثیرأت

  .)197- 196: 1392 همکاران، و بارون رابرت( گیرند می
وینست، بحـث  به باور از جمله  ؛اند پرداختهاندیشمندان به تفاوت مفهوم جنس و جنسیت  برخی .3

بیولوژیکی آیا طبیعت زنان از لحاظ . امور جنسی و جنسیت مشابه مباحث طبیعت و تربیت است
معین شده یا به طور اجتماعی شکل گرفته است؟ پاسخ معمول آن است کـه جنسـیت بـه شـکل     

چنـین   هـم . که امر جنسی امري بیولوژیکی است آنحال  ؛اجتماعی و مصنوعی ساخته شده است
ها به طور طبیعی و بیولوژیکی متعلـق بـه    گویی این نقش ؛هاي معینی براي زنان مقرر است نقش

هاي اجتماعی  مردان و زنان فقط به نقش به این معنی که ؛)268: 1378وینست، (وده است ها ب آن
  .شناختی تعیین شده است ها بر مبناي زیست براي آن اند که غالباً مشغول

 ،کـردن متغیرهـا    کـردن یـا ترکیـب     براي خالصه اند ها روشی اگر بپذیریم که تحلیل: يبند خوشه .4
در ایـن راسـتا، تحلیـل خوشـه      .و نه متغیرها ها بندي مورد براي مقولهاست تحلیل خوشه روشی 
ایـن تحلیـل، بـر اسـاس     . ه اسـت گویـان انتخـاب شـد    هاي همگن از پاسخ براي شناسایی گروه

و بـه   کنـد  بنـدي مـی   هـا گـروه   گویان را با توجه بـه آن  اطالعاتی درخصوص برخی موارد، پاسخ
هاست تا از این طریق از یک طـرف   اي از گروه وعهعبارتی، تحلیل خوشه درصدد شناسایی مجم

هاي بین گروهـی را   و از طرف دیگر تفاوتبرساند گروهی را به حداقل ممکن  هاي درون تفاوت
  . به حداکثر ممکن برساند

با متغیرهاي سن، شغل، محـل   ،بندي گفته پس از خوشه هریک از موارد پیش :خوشه لیتحل
تفـاوت معنـادار    ي کـه زان تحصیالت تقاطع داده شد و مواردسکونت، میزان درآمد، جنس و می

  .شد بررسی و تحلیل تر با دقت بیش )درصد 90در سطح حداقل (داشت 
  
 منابع

 .سروش: تهران ،یشناس جامعه ۀینظر ).1383(ارمکی، تقی  آزاد
 ،زنان پژوهش ،»ایران جامعۀ در زن به نسلی نگرش تعیین« ).1381( غالمرضا غفاري تقی و ارمکی، آزاد

 .3 ، ش2س 
 .روشنگران :تهران ،خانواده یشناس جامعه ).1380(شهال  اعزازي،

کریمـی،   یوسـف  ترجمـۀ  ،یاجتمـاع  یشناسـ  روان). 1392(نایال برنسکامب  بیرن و دان بارون، رابرت،
  .روان :تهران

 .ارتباطات و هنر فرهنگ، پژوهشگاه: تهران ،ها نگرش و ها ارزش فرهنگ، ت،یجنس ).1387(سوسن  باستانی،
ـ ادب مطالعـۀ : رسـانه  در یتیجنسـ  یقالب تصورات ییبازنما«). 1391( یدشت منصوره و دحسنیس ،ینیحس  اتی

 .13 ش ،7 ،رسانه یجهان ۀینشر ،»احمد آل یداستان
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 شهرسـتان  دبیرسـتانی  آموزان دانش جنسیتی نقش نگرش بر مؤثر عوامل بررسی« ).1386(بیژن  نوري، خواجه
 .28 ش ،5 ، ساصفهان دانشگاه پژوهشی مجلۀ، »آباده
 بـین  در پژوهشـی ( :مردانگـی  هـاي  ارزش و جـوان  پسـرهاي « ).1384(همکـاران   و سـعید  محمـد  ذکـایی، 

 .3 ، ش6 س ،رانیا یشناس جامعه ،»تهران شهر ۀمتوسط آموزان دانش
 ۀمطالعـ ( جنسـیتی   قـالبی  تصـورات  پذیرش میزان بر مؤثر اجتماعی عوامل« ).1386(محمداسماعیل  ریاحی،

  .17ش  ،6 س ،زنان پژوهش ،»مازندران استان اي حرفه و فنی آموزش مراکز در کارآموز جوانان موردي
 کیفـی  بررسـی ( زنانه هاي هویت و جنسیتی تقابل در بازاندیشی« ).1386( جاه رفعت مریم و باقر ساروخانی،
 .25 ، ش4 س ،اصفهان دانشگاه پژوهشی مجلۀ ،»)تهرانی زنان میان در اجتماعی هویت

 .نور آواي :تهران ،یاجتماع یشناس روان ).1391(اهللا  هدایت ستوده،
 پژوهش( سیاست و توسعه در زن ،»ایران سینماي در جنسیت نمایش« ).1385(فرامرزي، مهدي  گرد سلطانی

 .14 ، ش5 س ،)زنان
، »ایرانـی  تلویزیـونی  هـاي  سـریال  جنسـیتی  قـالبی  تصورات« ).1384( کریمی شیوا سهیال و فسایی، صادقی

 .3 ، ش2 س ،زنان پژوهش
 .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه :، تهرانمدرن رانیا یفرهنگ خیتار ).1393(اهللا  نعمت فاضلی،
 ۀتوسـع  در مـؤثر  یفرهنگ عوامل نقش یبررس ).1381( ینبئ دایش و حکمت دیمؤ دیناه وك،یدبیس ،يمحمد
  .یفرهنگ مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه: تهران ،رانیا
 .اندیشه نشر: ، تهران2ج  کاردان، محمد علی ، ترجمۀیاجتماع یشناس روان). 1376(برگ  کالین اتو گار و مک

 در نمـادي  جنسیتی نابرابري در اجتماعی عوامل تأثیر بررسی« ).1386( لیال احمدي و سیدعبدالحسین نبوي،
 .2 ش ،8 س ،رانیا یشناس جامعه ،»)گیري تصمیم قدرت در نابرابري( خانواده

 .افکار نقد نشر: تهران لبیبی، محمدمهدي ۀترجم ،روزمره یزندگ در تیجنس ).1387(ماري  هولمز،
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