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 چكیده

مخاطب دارد  شدن یمهم در اجتماع یکودک و نوجوان نقش اتیادب
 یۀاست که بر پا دییها و عقا  جامعه، باورها، سنت طیو بازتاب شرا

مختلف شکل  های  دهیخوانندگان از پد یو تلق تیآنها، ذهن
 رییگ  شکل شدنیهای اجتماع  جنبه نیاز مهمتر یکی. ردیگ  یم

 یدر ذهن کودک است که در دوران نوجوان یتیجنس تیمفهوم هو
است  اتیادب ۀگون نیتر  یاجتماع یداستان اتی. ادبرسد  یبه ثبات م

باشد که  رییبه تصو یابیمنبع برای دست نیبهتر تواند  یکه م
ارائه  تیدر طول زمان از مفهوم جنس رانیکودک و نوجوان ا اتیادب

شوند و   یآشنا م یدیجد یایکتاب با دن قیداده است. کودکان ازطر
 یحاضر به بررس قی. تحقکنند  یکسب م یو متفاوت دیجد اتیتجرب
کودک  اتیدر ادب یتیجنس یها  شهیو نقش زن، مرد و کل گاهیجا
 جیشد. نتا یبررس یکتاب داستان فارس 200. درمجموع، پردازد  یم

-1385پرفروش از سال  یها کتاب انینشان داد که در م یبررس
که کانون پرورش  ییها کتاب ۀنمون ساله، ده یزمان ۀ، در باز1395
کرده است،  یکتاب برتر معرفها را  کودکان و نوجوانان آن یفکر
مردان  یها و اسم تهای. تعداد شخصشود یم  افتی یتیجنس ضیتبع
 دهید شتریزن متن ب یاصل یها تیدوبرابر زنان بود. شخص باًیتقر
کودکان که  سدارعک یقالب کتابها ۀمقاله، دربار نی. در اشدند یم

 .باال دارد پژوهش شده است یتیاهم یتیجنس تیهو یریدر شکلگ
 

 در یرفتار قالب ،تیجنس ۀدربار یتفکر غالب ،کودکان اتیادب :ها کلیدواژه

 .یاجتماع یشناس زبان ،زنان یینما  کم ،تیبرابر جنس
 

 

Abstract 

Children’s and adolescent literature plays an 

important role in socializing the audience and 

reflects the conditions of society, beliefs, 

traditions and opinions that shape readers' 

mentality and perception of the various 

phenomena on which they are based. One of the 

most important aspects of socializing is the 

formation of concept of gender identity in the 

children's mentality, which stabilizes in 

adolescence. The fictional literature as the most 

socially used genre can be the best source to 

present the image that Iranian children and 

adolence literature have about the concept of 

gender. Children get acquainted to the new world 

through the book and gain new and different 

experiences. The present study investigates the 

status and role of women, men and gender 

stereotypes in child literature. A total number of 

200 Persian fiction books were analyzed. The 

results show that a gender-based discrimination 

was found in the books awarded as the top best-

selling books by Iran Center for the Intellectual 

Development of Children and Younh Adult for a 

decade from 1385 to 1395. In these books, the 

number of male characters and names was almost 

twice as much as female characters. The main 

female characters of the text were seen more 

often. This article investigates the stereotypes of 

children's picture books which play a role in 

shaping gender identity. 

 
Keywords: children's literature, dominant thinking about 

gender, gender stereotyping, overshadowing women, 

sociolinguistics. 

 

  

 

 دار کودکان زنان در کتاب عكس تیشخص یینما و کم تیجنس ۀدربار یتفكر قالب

 2*پورمحمد یمهد ،1معاله واثق

 یعلوم شناخت یآموزش عال ۀمؤسس ،یشناخت یشناس زبان یدکتر یدانشجو .1
  یعلوم شناخت یآموزش عال ۀمؤسس ،یشناخت یشناس زبان اریاستاد. 2

 30/06/1398 پذیرش:                     15/11/1397 دریافت:
 

Dominant Views on Gender and Underrepresenting Women's Character 

in Children's Picture Books 

Mala Vasegh1, Mehdi Purmohammad*2 

1. PhD Candidate in Cognitive Linguistic, Institute for Cognitive Science Studies 

2. Assistant Professor of psycholinguistics, Institute for Cognitive Science Studies 

Received: 2019/02/04                  Accepted: 2019/09/21 

 
 



 1398 زییپا ،8 یاپیپ ،4 ۀشمار ،(دیجد ی)سردوم  ۀدورشناسی اجتماعی،  زبان    56

 

 مقدمه
 یا رشـته  انیـ م یموضوع یدر متون ادب یتیجنس تیهو یبررس
 خـورد  یمـ  ونـد یپ یشناسـ   بـا مباحـث جامعـه    ینوع که به است
در  را تیجنســ ســندگانینو ایــ رایــز ؛(386: 2006 ،1رهــوفی)م

و گفتمـان مسـلط    دهنـد  یمـ  نشـان  جیهای را  شهیچارچوب کل
ـ را بازتول یاجتماع ـ  کننـد  یمـ    دی متفـاوت بـا آن را    رییتصـو  ای

 یراتییتغ ،دنکن  یجامعه در طول زمان ارائه م راتییمتناسب با تغ
 رییـ متوسـط و تغ  ۀرشد طبقـ  ،ینیشهرنش ۀتوسع مانندهمچون 

 .لیو تحص تغالچون اش ییها  در عرصه یتیجنس بیترک
کــه  اســت هجامعــ ۀنــییآ مختلــف هــای  در دوره اتیــادب
هــای جامعــه، امکــان   یژگــیو و ریبــر انعکــاس تصــو عــالوه

ونوجـوان   کودک اتیکند. ادب  یفراهم م زیآن را ن یشناس  بیآس
ـ ن را یژگیو نیهم است اتیاز ادب یا  رمجموعهیز که  و دارد زی
لـذت و   جـاد یکه ا  هدف آن نیتر  یاگر از اصل رایز است؛ مهم

اسـت   ییاز ابزارهـا  یکی م،یدر مخاطب است بگذر یسرگرم
که  یکند؛ مخاطب  یشدن آماده م یکه مخاطب را برای اجتماع

را از سـر گذرانـده و بـا     ییها تجربه یبا خواندن آثار ادب دیشا
ــاه ــه یمیموضــوعات و مف ــو روب ــوز فرصــت  رو ش ــه هن د ک

ـ  اجتماع نداشته است. باتوجه ۀها را در عرص کردن آن تجربه  هب
و رفتارهای  اتیدر ادب تیجنس ییبازنما یموضوع چگونگ نیا

پرستاران و مادران را وادار  دیبا. »ابدی یم تیوابسته به آن اهم
کودکان نقل کننـد   یبرا میا  رفتهیرا که پذ یاتیفقط حکا میکن

 اتیـ که روح اطفال از راه گفـتن حکا  یو متوجه باشند پرورش
اسـت کـه جسـم     یتیتر از تربشیمراتب ب آورد، به  یبه دست م

 ها  (. قصه1393 ،ی)فرمهر منجز« کند  یم دایها با ورزش پ آن
ها  انسان یو فرهنگ یذهن کمال و رشد در همواره ها  افسانه و

کـار و   ۀویمردم، ش یو فرهنگ یاجتماع یدگزن و اند  مؤثر بوده
 عتقـادات ها، رفتار، تفکر، احساس، مذهب، اخالق و ا آن دیتول

مهـم   یونوجوان نقش کودک اتیادب. اند  هر جامعه را نشان داده
جامعـه،   طیدارد و بازتـاب شـرا   ششـدن مخـاطب   یدر اجتماع

و  تیـ هـا ذهن  آن یـۀ پااست که بـر   دییعقا و ها  باورها، سنت
 یکـ یدهد.   یهای مختلف شکل م  دهیخوانندگان را از پد یتلق

مفهـوم   رییـ گ  شـدن شـکل   یاجتمـاع  های  جنبه نیتر از مهم
به  یدر ذهن کودک است که در دوران نوجوان یتیجنس تیهو

 تیاست که فرد از جنسـ  یدرک یتیجنس تیرسد. هو  یثبات م
ــود دارد. ا ــخ ــش  نی ــا نق ــوالً ب ــای درک معم ــ ه و  یتیجنس

 نیتر  یاجتماع یداستان اتیخورد. ادب  یم گره جامعه های  ارزش

                                                                                                                
1. Meyerhoff, Miriam 

 رانیکودک و نوجوان ا یداستان اتیاست. آثار ادب اتیادب ۀگون
 اتیـ کـه ادب  انـد  رییبـه تصـو   یابیمنبـع بـرای دسـت    نیبهتر

ارائـه   تیدر طول زمان از مفهـوم جنسـ   رانیونوجوان ا کودک
در  یاز موضــوعات اساســ یکــی تیدهــد. زبــان و جنســ  یمــ

 یهـا   ییزبان است که به ارتباط زبان بـا بازنمـا   یشناس  جامعه
ـ ا یبررسـ  یپردازد. ما بـرا   یم یزبان یدر رفتارها تیجنس  نی

هـا بـه    آن ۀو بحـث دربـار   ؤالبا طرح چند س نخستموضوع 
 پرداخت. میخواه یدانیم یبررس

 ست؟یچ یتیجنس تیهو
فـرد از خــود   یذهنــ صیتشـخ  یمعنـا  بــه 2یتیجنسـ  تیـ هو
 یاز کودک یتیجنس تیهو صیزن است. تشخ ای مردعنوان  به

ـ تقو یو در نوجـوان  شود یشروع م و بـه ثبـات    گـردد  یمـ  تی
خـود   تیاست که فرد از جنس یدرک یتیجنس تی. هورسد یم

فـرد در   یتیجنس ابزارفرد درواقع شامل  یتیجنس تیدارد. هو
کـه ممکـن اسـت     در ذهن خود فرد اسـت  ایجامعه، خانواده 

بـا   3فـرد  یتیجنسـ  ابـزار زنانه باشد و ممکن اسـت   ایمردانه 
 مـثالً نباشـد.   کسانیزمان تولدش سازگار و  یجنس یها اندام

زنانه متولد شـود امـا رفتـار     یبا اندام جنس یممکن است فرد
ـ باشـد و هو  همردانه داشـت  فـرد مردانـه باشـد.     یتیجنسـ  تی

با فرهنگ جامعه  یکیفرد رابطه نزد یتیجنس تیهو صیتشخ
ـ در فرهنـگ   یموردنظر دارد. ممکن است رفتـار  جامعـه   کی

مردانـه. در اکثـر جوامـع     گـر یشود اما در جامعـه د  یزنانه تلق
امـا ممکـن    سنجند یزنانه و مردانه م یرا بر دو مبنا تیجنس

ـ ( هـا  یتیهردو )مانند دوجنسـ  ای کدام چیرا ه وداست فرد خ  ای
ـ . اخـتالل هو جراهـا یسـوم تصـور کنـد ماننـد ه     تیجنس  تی
ـ اختالل هو ای یتیجنس کـه   دهـد  یرخ مـ  یزمـان  یجنسـ  تی
زمان تولد خـود   یبا اندام جنس شیخو تیفرد از جنس تیذهن

مردانه متولد شـده امـا    یمتفاوت است مثالً فرد با اندام جنس
ـ . بـه ا کند یو رفتار زنانه م کند یم صورخود را زن ت افـراد   نی

ـ ا شـود  یگفتـه مـ   یتیتراجنسـ  ایاصطالح دگرجنسگونه  به  نی
 در زمان بلوغ رخ دهد. ای یاختالل ممکن است در کودک

 زبان در ییگرا تیجنس
 ۀو زبـــان، مســـئل تیجنســـ ۀدر مطالعـــ گـــرید ۀمســـئل
 ۀاست کـه نحـو   نیدر زبان است. استدالل ا ییگرا  تیجنس

توانـد    یکاربرد زبان )چه توسط مردان و چه توسط زنان(، م
را ارتقاء بخشد و مردهـا   تیمورد جنس در بقال ی  ها دگاهید

                                                                                                                
2. gender identity 
3. gender Expression 
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 :1990 ،نشان دهـد )اسـپندر   تیجنس نیتر صورت مهم را به
در  ییگرا  تیجنس به 1اند در کتاب مردان زبان را ساخته (،25

کنـد کـه زبـان را مردهـا       یپـردازد و اسـتدالل مـ     یزبان مـ 
دهـد. او    یمـ  شیامر سلطه مردان را افزا نیسازند و هم  یم

عنوان گروه مسلط، زبان، تفکـر و   که مردان، به تمعتقد اس
 انینمونــه، دانشــجو یبــرا. انــد  را بــه وجــود آورده تیــواقع

 .رندیگ یم ادیرا  یعلم با دانش اجتماع رینظ ییها موضوع

 مهم دار عکس یها کتاب در یتیجنس ضیتبع ایآ

 هستند؟

 ن،یاز والـد  یاریکه طرفدار حقوق زنان هسـتند و بسـ   یکسان
مسـئله   نیـ چه طرفدار حقوق زنان باشـند چـه نباشـند، بـه ا    

دهنـد کـه تعصـب      ی. اوالً، شـواهد نشـان مـ   دهند یم تیاهم
از  یا شـه یکل شیدارد. چراکه نما تیها اهم در کتاب یتیجنس
 شـرفت یزنـان در پ  یهـا  تیشخصـ  یینمـا  و کـم  هـا  تیجنس
شان شغل یها را برا آن یبلندپرواز گذارد، یم یاثر منف ودکانک

 لیرا تشـک  نـده یآ نیعنوان والـد  رفتارشان به کند، یمحدود م
ـ  دهـد  یم  ریهـا تـأث   آن یتیشخصـ  یهـا  یژگـ یو یرو یو حت
از آن است که  یحاک  یشیآزما قاتیتحق جی. دوماً، نتاگذارد یم

مضـر   انکودکـ  یدار برا عکس یها در کتاب یتیتعصب جنس
راجـع   قیـ تحق 21( 193-183: 1984 ،2است. )شاو و اسکات

ــأث ــه ت ــیگرا تیجنســ راتیب ــل جنســ ی ــ تیدر مقاب در  یزدگ
مثــال  یکودکــان را مــرور کردنــد )بــرا یآموزشــ یهــا روش
زن؛ اسـتفاده از   یهـا  تیمرد در مقابل شخصـ  یها تیشخص
خـاص در مقابـل اسـتفاده از     یتیمربوط بـه جنسـ   یرهایضم
وابسـته در   یرهای(. متغییگرا تیو بدون جنس یکل یرهایضم
مربوط به هر  ی: رفتارهاشدند یموارد م نیشامل ا قیتحق 21

ـ . ایسنتریدر مقابل غ یسنت یها تیبه فعال لیجنس و تما  نی
ــپا شیپژوهشــگران گــرا ــرا یداری ــه  یرا ب مــوارد مربــوط ب

 تیـ کشف کردنـد کـه تعصـب کودکـان را تقو     ییگرا تیجنس
 3(کودکـان  18-12: 1978، 3ک پژوهش )اشتونیدر  کرد یم
 یتیجنس ضیها تبع که در آن یرداریتصو یها سال کتاب 5تا 

را خواندنـد.   یتیجنسـ  ضیبدون تبع یها کتاب ایوجود داشت 
را خواندنـد در   یتیجنس ضیشامل تبع یها که کتاب یکودکان

و  کردنـد  یفکر مـ  یا شهیکل شتریب شانیها یباز انتخاب اسباب
 گر،ید یها ها و پژوهش پژوهش نیتعصب داشتند. بر اساس ا

                                                                                                                
1. Man made language (1990) 

2. Schau and Scott (1984) 
3. Ashton, 1978 

اند که  ( اضافه کرده280-272: 1994 ،4بریپولن و ل ،ی)توگنول
در کتاب کودکان به پسرها حس محق بودن  یتیجنس ضیتبع
دختـران را کـاهش    یشـغل  اقینفـس و اشـت   و عـزت  دهد یم
( 1972 ،5راسهوکادا و  فلر،یا تزمن،یبر آن، )و . عالوه دهد یم

 بـه  هم ها  زن در کتاب یها تیباورند که کمبود شخص نیبر ا
کـه ارزش دختـران از    دهـد  یم  آموزش دختران هم و پسران

ـ ( ن197-185: 1990 ،6و ال  ترسونیپسران کمتر است )پ  زی
ـ نکته اشاره دارند کـه ادب  نیبه ا  ییکودکـان اسـتانداردها   اتی
-256: 1979،  7تـر ی. )پکنـد  یمـ  جـاد یپسرها و دخترها ا یبرا

 کند یدر جامعه عرضه م یا شده نییتع یرفتار یها ( مدل260
،  ،8  و ووگـت  نی)راشـل   کننـد  دیـ که ممکن است کودکـان تقل 

 گـران یدرک خـود و د  یبـرا  یادیبن ی( مدل1974:556-549
 .کند یعرضه م
 یهـا  تعصـب را در کتـاب   زانیـ کـه م  ییهـا  پژوهش اکثر

 اند  دار تمرکز کرده عکس یها کتاب یرو دهند یم کودکان ارائه 
ـ اول. هـا  نوشـته  یـۀ بق ایـ  یمعمـول  یهـا  کتـاب  تا ـ  اءی  کـه  یوقت

 یهـا  هـا کتـاب   آن یوسال هستند برا سن کم یلیفرزندانشان خ
-723: 1993 ،9  مـولر و  نیسـرب  شـتا، ی)پول خواننـد  یدار م عکس
 ها تیجنس انیم زیتما یریادگیشروع  یسالگ 5تا  3(. سن 737

نسـبت بـه    یا شـه یکل یرفتارهـا  لیسن آغاز تشک نیاست و ا
 یهـا  تیو تعداد شخص ها تینقش جنس نیاست؛ بنابرا تیجنس

رشـد نقـش    یهـا امکـان دارد کـه رو    مؤنث در کتـاب  ایمذکر 
 داشته باشد. ریتأث ودکانک یشناس شتنیو خو یتیجنس

 یتیجنس ضیکه تبع دهد یطور خالصه، شواهد نشان م به
 گـذارد  یم ریکودکان تأث یدار کودکان رو عکس یها در کتاب
که طرفدار حقوق زنان هستند و پدران و مادران بـا   یو کسان
. اگر تنها دانند یم یرا منف راتیتأث نیگوناگون ا یها یمش خط

 ضیمربوط به تبع یدار محتوا عکس یها از کتاب یتعداد کم
 .کند یم دایمضر کاهش پ راتیباشند، تأث داشته  یتیجنس

 مقدار؟ چه: دار عکس یها کتاب در یتیجنس ضیتبع

ـ ادب یها در کتاب یتیجنس تعصب  نکهیا لیمتأسفانه به دل  اتی
آن  یمنفـ  راتیتـأث  زانیـ جا منتشر شده است، م کودکان همه

دار کودکـان از   عکـس  یهـا  کتاب ۀباال است. مطالعات گذشت
 تـزمن، ی؛ و1971 لسن،ی؛ ن1976 شر،یو قبل از آن )ف 70 ۀده

                                                                                                                
4. Tognoli, Pullen and Lieber (1994) 

5. Weitzman, Eifler, Hokoda, and Ross (1972) 
6. Peterson & Lach, 1990 

7. St. Peter, 1979 

8. Rachlin & Vogt, 1974 
9. Powlishta, Serbin, & Moller, 1993 
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و  نکـه حضـور کـم زنـان و دختـرا      دهـد  ینشان مـ  1(1972
 یهـا  در نمونـه  هـا  تیاز جنسـ  کیـ هـر   یاخالق اتیخصوص
دار کودکـان مرسـوم اسـت و     عکـس  یهـا  از کتـاب  یمختلف

  مربوطه را مطالعـه کردنـد:   یها حوزه کتاب نیدر ا شگامانیپ
موجـود در   یهـا  و کتـاب  2کلـدکوت  ۀزیجـا  ۀبرند یها کتاب

 1938 ز( اها نیبهتر ستیدوم، در ل یها فهرست افتخار )کتاب
 یهـا  ، کتـاب 3ینـوبر  ۀزیجـا  یهـا  برنـده  نی، همچن1970تا 

مربوط بـه آداب معاشـرت    یها و نمونه کتاب ییکوچک طال
هـا مشـخص کردنـد کـه      . آنیزمـان  ۀمربوط بـه همـان بـاز   

داشـتند.   یرنگـ  ها حضور کـم  کتاب نیزن در ا یها تیشخص
کلـدکوت و   ۀزیجـا  ۀبرنـد  یهـا  ابکتـ  یبا بررس پژوهشگران

ــاب ــا کت ــار در   یه ــت افتخ ــود در فهرس ــدیموج ــه  افتن ک
مؤنـث   یهـا  تیاز شخص شتریمراتب ب مذکر به یها تیشخص

از خانه شرکت داشتند  رونیب یدر کارها شتریبودند و مردان ب
ــرزنده  ــاجراجوتر و س ــان م ــال  و از زن ــد، درح ــر بودن ــه یت  ک

 یدر کارهـا  شـتر یو ب بودنـد  اثرتـر    مؤنـث کـم   یها تیشخص
 تـزمن؛ ی؛ و1971 لسن،ی؛ ن1976 شر،یمشغول بودند )ف یخانگ
کـرده اسـت:    فیتوص یخوب را به شیگرا نیا تزمنیو(. 1972

نر و اکثراً  واناتیکودکان راجع به پسرها و ح یها اکثر کتاب»
اکثر مطالعـات  « مرد سروکار دارد. تیجنس یها ییبا ماجراجو

کماکان ادامه  تیاند که تعصب نسبت به جنس کرده دییتأ ریاخ
ــپ ــت )و دای ــرده اس ــزمنیک ــت  1972:128 ت ــر بارن ــه نظ (. ب
 یهـا  تنهـا در نمونـه   مـردان نـه   شـتر یحضور ب 4(343:1986)

 یهـا  شـد بلکـه در کتـاب    افتهیکودکان  اتیاز ادب یا گسترده
( در 1994) یمشـهود بـود. توگنـول    یخـوب  هم به زهیجا ۀبرند
تا  1972 یها لاز سا قیتحق 12برد که  یها پ آثار آن یبررس
و گونـاگون   عیوسـ  یهـا  را در نمونـه  یتیجنس ضیتبع، 1993

انـد کـه شـامل:     کـرده  یکودکـان بررسـ   یها و کتاب اتیادب
 ۀرتبـ  یهـا  و کتاب یکالدکوت و نوبر ۀزیجا ۀبرند یها کتاب

 افتیدر یا زهیجا چیکه ه ییها کتاب ها، نیبهتر ستیدوم در ل
کودکــان.  یفرانســودار  عکــس یهــا کتــاب ینکردنــد و حتــ

 ق،یـ تحق نیمختلف در ا یها وابسته و نمونه کتاب یرهایمتغ
 راًی. اخدادند یرا نشان م یتیتعصب جنس ینوع قیتحق 12هر 

( نشان 151-145: 2005 ،5لتونیاز )اندرسون و هم یا مطالعه
دار کودکـان   عکـس  یهـا  در کتـاب  یتیداد که تعصـب جنسـ  

                                                                                                                
1. Fisher, 1976; Nilsen, 1971, 1978; Weitzman et al. 1972 
2. Caldecott 

3. Newbery 

4. Barnett (1986) 
5. Anderson and Hamilton (2005) 

 ی. بـرا شـود  یزنان نمـ محدود به تعصب نسبت به دخترها و 
 فرزندانشان داشتند. یدر زندگ یپدرها نسبتاً نقش کمتر ثالم

 یبرا شتریب یها نقش زنان و فرصت رییممکن است تغ ایآ
سبب کـاهش تعصـب نسـبت بـه      ریاخ یها ها در طول دهه آن
در طول دهـه   راتییتغ یالگو قت،یشده باشد؟ در حق ها  تیجنس

ـ و با مطالعه تغ و  ریساسـ  ن،یلمیکـرده اسـت )کـالرک، گـو     ریی
ـ تغ ی(. راجـع بـه ناهمـاهنگ   449-439: 2003 ،6تاوارز در  راتیی
 سـت یدوم در ل یهـا  کالـدکوت و کتـاب   ۀزیجا ۀبرند یها کتاب
کـه: دو قـدم    کننـد  ی، عنـوان مـ  60تـا   30 ۀاز دهـ  هـا  نیبهتر

 یکـه رفتـار قـالب    افتنـد یدر ها آن. رفت  قدم پس  کی شرفت،یپ
هـا   آن ۀو کاهش داشته و رابط شیمرتباً افزا یینما داشتن و کم

و  یکه رفتار قالب ییها ههنسبت به هم معکوس بوده است. در د
(، حضـور  50تـا   30بـود )دهـه    شترینسبت به زنان ب یا شهیکل

 60و  40 یهــا و بهتــر بـود و بــرعکس، در دهــه  شــتریزنـان ب 
 ها کم نبود. ور آنبود اما حض یا شهیکل شتریزن ب یها تیشخص

ــروز جنســ یچگــونگ ــه ضــم تیب ــان ازجمل  یرهایدر زب
 نیب زیزبان تما کیاوقات در  یگاه ها  زبان یدر بعض تیجنس
در نظـر گرفتـه    یتیجنس یحیفرد و ترج منحصربه یها  یژگیو

 یفـرد  منحصـربه  یهـا   یژگـ یاصطالح و ها به نیشده است. ا
ـ هـا( از   هستند که فقط توسط سخنرانان )خطـاب بـه آن    کی

ـ توان  یشـود. شـما مـ     یخاص استفاده مـ  تیسجن از  یبعضـ  دی
عنـوان اصـطالحات    را بـه  یشاوندیاصطالحات خو یها جنبه

عبـارت عمـه کـت     مـثالً  د؛یریدر نظر بگ یتیجنس یانحصار
(Auntie Kathبه شنونده م )که شخص مورداشـاره   دیگو  ی

پســر  ۀطــور مشــابه، اصــطالح نــو زن اســت. بــه کیــشــما 
(grandson و دختر برادر )ای ( خواهرnieceبه ما م ،)دیگو  ی 

 یمـذکر و مؤنـث هسـتند. از سـو     بیخطاب شوندگان به ترت
( ممکن است به cousin« )دخترخاله -پسر»اصطالح  گر،ید
ـ مـرد   کی کـه   یشـاوند یزن اشـاره کنـد. اصـطالحات خو    ای

ـ    یفـرد مـورد خطـاب را مشـخص مـ      تیجنس در  یکننـد حت
ـ که ارتباط متقابل ز ییها  و در فرهنگ کیدنز یها  زبان  یادی

ازنظر جنسـیتی   Enkel ،ی، در آلمانمثالً.   دارند، متفاوت است
نوه » یخنثی است، اما معادل انگلیسی آن اصطالحات جنسیت

ــر»( و grandson« )پســر ــوه دخت ( granddaughter« )ن
صـحبت   لنـد یوزیکـه در ن  ینزی)زبان پـول  یهستند. در مائور

را  یشود(، کلمات مربوط به برادر و خواهر به شما اطالعات  یم
کلمه  نیدهند؛ بنابرا  یراجع به فرد خطاب شونده و سخنران م

                                                                                                                
6. Clark, Guilmain, Saucier, and Tavarez 2003 
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"teina" برادر  ایخواهر  کیکه سخنران به  دیگو  یبه شما م
مشـابه بـا اوسـت )بـرادر      تیجنس یدارا که خود از تر  کوچک
سخنران  یر برات  وچکسخنران مرد، خواهر ک یبرا تر  کوچک

مرد بخواهد بـه خـواهر خـود اشـاره      کیزن( اشاره دارد. اگر 
اسـتفاده   "tuahine"کلمه کامالً متفاوت مثـل   کیکند، از 

 اشـاره  تر بزرگ ای تر تواند به خواهر کوچک  یم نیکند که ا  یم
ـ از پو یکـ ی تیزبان و جنسـ  نهیزم. کند  یشناسـ  زبـان  نیاتری

 (.386: 2006 رهوف،یاست )م یاجتماع

 کودکان دار عکس کتاب مرد زن، نقش و گاهیجا

ــاخ هــای  در دهــه ــا توجــه بــه گســترش بحــث  ر،ی  یهــا  ب
 ضیهـای تبعـ    شهیزنان و مردان و نقد کل نیب طلبانه  برابری
ـ   تیردپای جنس یبررس ،یتیجنس از  یکـ یبـه   یدر آثـار ادب

شده است.  لیتبد اتیادب پژوهشگران و منتقدان های  دغدغه
ـ ادب ی گونـه  نیتـر   یعنـوان اجتمـاع   به یداستان اتیادب  ات،ی
باشـد   رییبه تصـو  افتنیمنبع برای دست  نیتواند بهتر  یم

در طول زمان از مفهـوم   ران،یکودک و نوجوان ا اتیکه ادب
 یکی اتیگونه که اشاره شد، ادب دهد. همان  یارائه م تیجنس

شدن مخاطب، به  یاجتماع انیاست که در جر ییاز نهادها
ــاه ــال مف ــنت م،یانتق ــا،  س ــا ارزش ه ــ...  و ه ــرداز  یم و  دپ

 رییرپذیراستا، تأث نیسازد. در هم  یاو را م یذهن رهاییتصو
 ریانکارناپـذ  یتیجنسـ  تیـ هو میترسـ  یمخاطب از چگـونگ 

تواند کارکردهـای متفـاوت و     یم اتیادب نهیزم نیاست. در ا
به  لیتواند تبد  یم یداستان اتیگاه متضادی داشته باشد. ادب

/ مردانه را بـه  زنانه ی  ساخته  شیشود که الگوهای پ یمحمل
 ریتصـو  با و ها  بر تفاوت دیمخاطب خود منتقل کند و با تأک

 ییالگوهـا . بزند دامن ها  کردن جهان مردانه/ زنانه، بر تقابل
پنداشـتن جـنس    یتیهای جنس  شهیکل جیکه در راستای ترو

نفس  اعتمادبه مذکر، جنس ی هیسا ریدادنش ز مؤنث و قرار
دختـر   ۀو خودباوری را از خوانند اکنند، ب  یحرکت م گریید
: 2006 رهوف،یکنند )م  یآن م نیگزیو انفعال را جا رندیگ  یم

صـادقانه   رییقرار دارند که تصو یی(. در مقابل، الگوها386
ــ ــه از جنســ   یو ب ــه مــ  تیطرفان ــد یارائ ــه و دهن دوراز  ب

بـر   نانـه یب و واقـع  یانسـان  ینگـاه  بازتاب به ها،  داوری شیپ
ـ پردازنـد. بازتـاب ا    یزمانه م اتیمقتض ساسا الگوهـا در   نی
هستند  یمیمفاه یو زنانگ یمردانگ نکهیبا توجه به ا ات،یادب

ـ معنا پ گریکدیکه در ارتباط با  توانـد بـه     یکننـد، مـ    یمـ  دای
ــ ــای وهیش ــ ه ــذ یمختلف ــونگردیصــورت پ ــ ی. چگ  میترس

 یکـ یکودک و نوجوان،  یداستان اتیها در آثار ادب  تیشخص

بـه   سـنده ینگـاه نو  کـه  نیالگوست. ا نیا ی  ارائه های  از راه
شـکل گرفتـه،    یقهرمانان مؤنـث و مـذکر در چـه چـارچوب    

ـ  خواندن با نوجوان ی  خواننده رایکند؛ ز  یم دایپ تیاهم  کی
 یجا به را خود کرده، پنداری  های آن همذات  تیاثر با شخص

. لحن و ردیپذ  یم ریتأث شانیها دهد و از کنش  یم قرارها  آن
تواند بازتاب نگـاه    یاست که م یاز عوامل مهم زیزبان اثر ن

 تیبازتاب هو نیباشد. بنابرا تیجنس های  به مقوله سندهینو
ــ ــ  یتیجنس ــار ادب ــرم    ،یدر آث ــم در ف ــوا و ه ــم در محت ه
. در مقابـل،  مییرا بگـو  یکل یها  نمونه ایاست.  یبررس قابل

ـ   رییقرار دارند که تصو ییالگوها طرفانـه از    یصـادقانه و ب
 بازتـاب  بـه  ها،  داوری  شیدوراز پ دهند و به  یارائه م تیجنس
زمانـه،   اتیبـر اسـاس مقتضـ    نانـه یب و واقـع  یانسان ینگاه

 نکـه یبا توجه بـه ا  ات،یالگوها در ادب نیپردازند. بازتاب ا  یم
 گریکدیهستند که در ارتباط با  یمیمفاه یزنانگ و یمردانگ
صـورت   یهـای مختلفـ    وهیش به تواند یکنند، م  یدا میمعنا پ

پـژوهش   نهیشـ یهـا دو پ   تیشخصـ  میترسـ  ی. چگونگردیپذ
دختـران و نیـز    یتیجنس تی( هو1386،   ی)قاراخان یا مطالعه

 گـاه یآن بـا پا  ۀزنانـه و رابطـ   یهـا   نگرش آنـان بـه ارزش  
و  مـایش . بـا انجـام پی  کـرد را مطالعـه   یاقتصـاد  یاجتماع

 مقطـع  دختـر  آمـوزان   معـرف دانـش   یهـا   استفاده از نمونه
 نگـرش  نیز و دختران جنسیتی هویت تهران، شهر متوسطه

 ـآن بـا پایگـاه اجتمـاعی      ۀرابطـ  و زنان های ارزش به آنان
پژوهش ضـمن اذعـان    نیا جیاقتصادی را موردمطالعه و نتا

ـ از هو یبه وجود تنـوع  ـ زنانـه در م  یهـا   تی  یهـا دختر انی
نگرش به  ۀنیاختالفات را درزم یخبر تهران، شهر آموز  دانش
اساس دختران متعلق  نیدهد. بر ا  یزنانه نشان م یها  ارزش
بـه   یکمتـر  یبنـد یبـاالتر پا  یاقتصـاد  یاجتماع گاهیبه پا
دختران متعلق بـه   یبندیپا که یزنانه دارند درحال یها  ارزش

 شتریزنانه ب یها  به ارزش رت  نییپا یاقتصاد یاجتماع گاهیپا
 یاجتمــاع گــاهیپا نیبــ یمعنــادار ۀرابطــ نیاســت. همچنــ

دختران وجود ندارد و در هـر دو   یتیجنس تیو هو یاقتصاد
از  یمشابه عیتوز تر نییباالتر و پا یاقتصاد یاجتماع گاهیپا
( زیتمـا و نام ینـ یچهارگانه )زنانـه، مردانـه، دوج   یها  تیهو

 وجود دارد.
 یکودکان در مقاله صـادق  اتیزن در ادب یمایس یبررس

نسبت بـه   سندگانی( نشان داد که نگرش نو1387) یجعفر
و  یجنگ، سـازندگ  یسه دوره زمان یط یتیجنس یها  نقش

پژوهش او  جینتا. است متفاوت ها تیواقع رییاصالحات با تغ
 بـه  مربـوط  هـا  شکامـل ارز  یرگـ یآن اسـت کـه چ   انگریب
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ــا ــاالرانهم یدئولوژی ــن نو ردس ــندگانیدر ذه ــاالً  س و احتم
 زیزن ن سندگانینو یکه حت یا گونه خوانندگان وجود دارد به

ـ را از م یاصـل  یها  تیخود شخص یها  داستان شتریدر ب  انی
 .اند  مردان انتخاب کرده

 ییو احمدپور در پژوهش خود بـا عنـوان بازنمـا    یحاضر
ــ  ــب فارس ــیت در کت ــ یجنس ــاطع تحص ــا یلیمق و  ییراهنم

آمـده   دست به جی: نتاندیگو  یم 1388 – 89در سال  رستانیدب
ـ  اریبه مردان بس ،یدهد در بخش کم  ینشان م از زنـان   شیب

ـ پرداخته شده است و زنان با مع ـ ا اری  حضـور  هـا   شـاخص  نی
و احمدپور،  یندارند )حاضر یموردبررس یها در کتاب یچندان
زنـان در انـدک مـوارد حضـور،      یفی(. ازنظر ک96-75: 1391

مـردان   عیـ کمـک و مط  ازمنـد ین ،یعـاطف  ف،یضع یموجودات
حاضـر   ،یاریشوند. در مقابل، مردان در موارد بس  یم ییبازنما

و کاردان، شجاع  ریدر اجتماع، صاحب قدرت، دانا و عاقل، مد
 یتیجنسـ  یها  شهیرسد کل  یم نظر به اند  ر شدهیو جنگنده تصو

. اند  شده دیبازتول زین یموردبررس یها در اجتماع، در کتاب جیرا
 صورت یلیتحص یها کتابشده در  انجام یها پژوهشتاکنون 
ـ و  نیکـه والـد   یداسـتان  یهـا  کتـاب  بـه  یتوجه و گرفته  ای
 تیـ کـه اهم  خواننـد  یکودکان مـ  یمهدکودک برا یها یمرب
 صـورت  دارنـد  کودکان تیجنس تیهو یریگ در شکل ییباال

 .است نگرفته
از  ینزولــ ی( رونــد259-255: 1978 ،1لســونی)ن لســونین

کالـدکوت در   ۀبرنـد  یهـا  زن در کتـاب  یهـا  تیبودن شخصـ 
را نشــان داد و کارتنهــاوس و دمارســت  70تــا  50 یهــا دهــه

 یقـالب  ی( نشان دادند که رفتارها1993)کارتنهاوس و دمارست 
طـور ثابـت    بـه  70تا  40 یها در دهه زهیجا ۀبرند یها در کتاب

 80 ۀکه در دهـ  افتندیدر یمتعدد قانداشته است. محق شیافزا
ـ ا  است. اگرچه، افتهی شیزنان افزا رتیس شیو نما ییبازنما  نی
 دایزن ادامه پ رتیکم س شیبود. چون نما فینسبتاً ضع شیافزا

و بـه   شـد  یداده مـ  شیزن نمـا  کیکرد. به نسبت هر دو مرد 
 یزن کارمند وجود داشـت. بـرا   کیت هر سه مرد کارمند، نسب

( بـا  73-67: 1993 ،2گلری. ان. آلن و سـ ی. ام. آلن، دیمثال )ا
کالدکوت نشرشده در  ۀزیجا ۀو برند یافتخار یها کتاب ۀسیمقا
ـ تنها  1988تا  1986و  1940تا  1938 یزمان یها بازه  بـار  کی
 3یدیبرابـر زن و مـرد را مشـاهده کردنـد. تِپِـر و کاسـ       شینما
دار را  عکـس  یهـا  کتـاب  نیتر محبوب یبررس تی( اهم1999)

                                                                                                                
1. Nilsen, 1971, 1978 

2. A. M. Allen, D. N. Allen, and Sigler (1993) 
3. Tepper  & Cassidy, 1999 

خانواده در طـول   47شده توسط  خوانده یها ذکر کردند و کتاب
 یایتوسط اول شده ستیل  کتاب 432کردند.  یهفته را بررس کی

کلدکوت نبودنـد کـه نشـان     ۀزیجا ۀبرند یدبستان  شیکودکان پ
از  یاریبسـ  یاسـتفاده شـده بـرا    یهـا  نمونـه کتـاب   دهـد  یم 

کالـدکوت   یها )که فقط شامل کتاب ودکانک اتیادب یها درس
از آنچـه کودکـان    ی( ممکـن اسـت بازتـاب   شـد  یمـ  یو افتخار

به  یدینباشد. تِپِر و کاس شود یم ها خوانده  آن یبرا ای خوانند یم
ـ ادب ۀمحـدود  یکالـدکوت رو  یهـا  بکه کتـا  یریتأث لیدل  اتی

 شـان یها کالدکوت را بـه نمونـه کتـاب    ۀبرند 18کودکان دارند، 
کالـدکوت در   ریغ یها که در کتاب افتندیها در اضافه کردند. آن

و  اتیخصوصـ  ر،یو تصـاو  یمرکـز  یهـا  تیهـا، شخصـ   عنوان
از زنـان بـه چشـم     شـتر یب یتوجه طور قابل مردان به تیشخص

کالـدکوت   یها کتاب یبرا جینتا ،ییاستثنا چیه. بدون خورد یم
 ریـ غ یهـا  ابکتـ  یبرا شده افتی جیهم مشابه بود. برخالف نتا

کالـدکوت تعـداد    یهـا  کتـاب  یهـا  عنـوان   کالدکوت، در نمونه
ــ ــا تیشخص ــث ب  یه ــذکر از مؤن ــتریم ــ  ش ــود. همچن  ن،ینب
 یجـان یکالدکوت بـا کلمـات ه   یها مرد در کتاب یها تیشخص

 یهـا  زن، امـا در کتـاب   یهـا  تیهمراه بودند تا شخص یشتریب
 نشد. دهید یتفاوت نیکالدکوت چن ریغ

 یهـا   کتابخانـه  یهـا  محققـان الزم دانسـتند کتـاب    یۀبق
 افـت یدر یا زهیکودکـان کـه جـا    یاسـتفاده بـرا   قابـل  یِمحل

کتـاب   1537( مجموع 1986اند را مطالعه کنند. بارنت ) نکرده
کودکان  یریتصو یها او محل کتاب دار را مطالعه کرد. عکس 

 کیـ کرد و  میقسمت تقس 18را به  یعموم ۀکتابخان کیدر 
آن قسـمت   یها هر بخش گماشت تا همه کتاب یفرد را برا
کلدکوت و  ۀکتاب برند 22( 1989) 4دونالد مک کند.  یرا بررس

ـ  کیـ  یهـا  از قفسـه  زهیجا افتیکتاب بدون در 19  ۀکتابخان
کـرد. روش   یبررسـ  یطور انتخاب دانشگاه را به کیو  یعموم
و همکاران  یولتوسط توگن یگریفرد د منحصربه یبردار نمونه

 یها کتاب از قفسه 200 یطور انتخاب ها به شد. آن به کار برده 
ـ ویدر ن  سه کتابخانه  100را انتخـاب کردنـد. محققـان     ورکی

کتـاب کـه    100چاپ شـده بودنـد و    1980کتاب که قبل از 
و همکاران  یکردند. توگنول یبودند را بررس عدازآن چاپ شده ب
قبـل از   یهـا  مـردان کتـاب   شـتر یاگرچـه ب  افتند،ی( در1994)

بعـد از   یهـا  کتاب یاند، برعکس آن برا کرده فیرا تأل 1980
هــا در هــر دو نمونــه  . عنــوان کتــابکــرد یصــدق مــ 1980
ـ مؤلـف   تینظـر از جنسـ   صرف مـذکر   یهـا  تیبـا شخصـ   ای

                                                                                                                
4. McDonald 
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مطالعـات   یـۀ نامشـخص. در بق  یتیجنسـ  ای شد یم یگذار نام
ــام ــده، )ه انج ــزیش ــب(: و )کو68-67: 1987 نت  ،1یو الوو ل
ـ  یا رابطـه  چیه  (369-374: 1981  تیشخصـ  تیجنسـ  نیب
 .افتندیمؤلف ن تیو جنس یاصل

و  گـاه یجا یپـژوهش حاضـر بررسـ    یهـا   هیو فرض هدف
 کودکان است. اتیدر ادب یتیجنس یها  شهینقش زن، مرد و کل

 یو بررسـ  یرا طراحـ  یصـفر  یها  هیمطالعه فرض نیا در
 :میکرد
 مردان و زنان برابر هستند. یها ها و اسم  تیتعداد شخص .1
بـــا  یزن، مســـاو یاصـــل یهـــا تیدر مـــتن شخصـــ .2

داخـل   یهـا  مرد و تعداد زنـان در صـحنه   یها تیشخص
 اندازه مردان است. از خانه به رونیب یها صحنه وخانه 

وجـود نداشـته و    یتیجنسـ  ضیها تبعـ  ها و شغل در حرفه .3
 بدون درآمد داشته باشند. یتعداد مردان و زنان کار

مردان و زنان برابر هستند و  یها و اسم ها تیتعداد شخص .4
هـا هسـت.    زن یمردها مساو  یو اسام ها تیشمار شخص

 .دیگو یم ار نیبه ما ا اتیچون ادب

 روش

 کتاب انتخاب

 نیشـتر یکـه ب  ییهـا  کتاب شامل کتـاب  200ما شامل  ۀنمون
سال، نمونه  10اند و در  داشته 1395-1385فروش را از سال 

کودکـان و نوجوانـان    یکه در کانون پرورش فکر ییها کتاب
محدوده  یبرا ها شدند است. کتاب یعنوان کتاب برتر معرف به

 یهــا تصــادف   ســندهینو تیباشــند و جنســ   یج مــ یســن
 اند. هشد انتخاب

 قیتحق روش

 یبـرا  یریحـدس زد کـه تصـو    شـد  یاوقات سخت م یگاه
 شـد  یاوقات م یشده است، اما گاه یزن طراح ایمرد  شینما

  تیموجود در متن، آن شخصـ  یها و سرنخ رهایضم قیاز طر
در متن حضور نداشت،  ریتصو تیکرد. اگر شخص ییرا شناسا

 یمانند رنگ لباس، حالت بـدن  ریتصو یها با استفاده از سرنخ
ـ داد یصورت مـ  یذهن یها صورت، قضاوت یها یژگیو و . می

 گرفتند یدر نظر م یها را خنث ( عکس1987) 2و انجل یدوگرت
 تیشخص تیاز جنس یواضح یها آن عکس سرنخ نکهیمگر ا

. میاسـتفاده کـرد   یگـر یموردنظر را دارا بود. ما از استاندارد د

                                                                                                                
1. Heintz (1987) and Kolbe and LaVoie (1981) 
2. Dougherty and Engel (1987) 

عنـوان مـرد در    را به یتیداشتند که شخص اگر کودکان دوست 
. در میگرفت یرا مرد در نظر م تیما هم آن شخص رندینظر بگ

مؤنـث اسـت،    یتیشخصـ  نکـه یدال بـر ا  یقـو  ینبود سرنخ
در داسـتان   وانیح ایو  تیمردم که آن شخص لیبراساس تما

 را در نظر گرفت. یحالت توان یمؤنث است، م ایمذکر 
شامل عنوان کتاب، سال چاپ مؤلفه  22پژوهش  نیا در

مـذکر و   یهـا  تیتعـداد جنسـ   نیشد. همچنـ  یو مؤلف بررس
و  یاصـل  یهـا  تیها، شخص عنوان کتاب یها تیمؤنثِ شخص

را مـورد   تیهر جنسـ  شیو تعداد دفعات نما ها تیشخص یۀکل
ـ انسـان، ح  توانند یم ها تی. شخصمیشمارش قرار داد ـ  وانی  ای

 هـا  تیتعداد شخصـ  یبند دسته یو ... باشند. برا وباتو ر اهیگ
هـا   شـده در کتـاب   کاربرده مؤنث به ایمذکر  یها به تعداد اسم
هـا از   که در عنـوان آن  ییها بود. چون تعداد کتاب  توجه شده

 نیکم بودند، ا یلیبود خ شده   هر دو نام مذکر و مؤنث استفاده
و  تزمنیو یرهایمتغ ،. عالوه بر آنمینکرد یها را بررس کتاب

ـ کـه در ا  یموارد انیشدند. در م یاستفاده و بررس امزیلیو  نی
موارد اشاره کرد: چقـدر   نیبه ا توان یشدند م یپژوهش بررس

 داشتند،صورت فعال حضور  مرد به ایزن  یاصل یها تیشخص
 یشـدند، چـه تعـداد    افتیخانه  رونیب ایچه مقدار در خانه و 

 تیحما گرانیشدند، از د  نجات داده یگرید تیتوسط شخص
ـ هـا حما  از آن ایو  کردند یم ـ م رانی. آمـارگ شـد  یمـ  تی  زانی

ـ داستان فعال  یاصل تیکه شخص یدفعات بـود و   رفعـال یغ ای
ـ کـه در خانـه    یدفعات زانیم ـ ب ای ـ از خانـه د  رونی شـد را   دهی

داسـتان   تیکه شخص یتعداد دفعات نیشمارش کردند. همچن
ارش شـم  شـد،  یواقع مـ  تیموردحما ایداد  یرا نجات م یکس

 شـتر یب تیکه هـر شخصـ   یرفتار زانیشد. سپس براساس م
اعتبـار   زانیـ م نیـی تع ی. بـرا شد یم یبند انجام داده بود، رده

 تیشخصـ  تیماننـد جنسـ   یاسـم  یرهایمتغ یکه برا یآمار
خواننـدگان   ،یسنت ریدر مقابل غ یعنوان داستان و شغل سنت

 کوهن استفاده شد. یها یابیرزبودند، از ا داده 

 جینتا

استفاده شد.  ودنتیاست یها از آزمون ت انواع داده یبررس یبرا
شدند و از سطح  یاکوئر بررس سیبا آزمون کا یاسم یها داده
 استفاده شد. 05/0 یآلفا

مـردان و زنـان    یهـا  و اسم ها تی( تعداد شخص1 یۀفرض
 برابر هستند.
دو برابر زنـان   باًیمردان تقر یها ها و اسم  تیشخص تعداد

( استفاده f=133.2مردان ) یها و اسم ها تیبود. تعداد شخص
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 .f=68.8) ،p<0.002،(SD=1.02اند تا مؤنث  کرده
بـا   یزن، مسـاو  یاصـل  یها تی( در متن شخص2 هیفرض
داخل خانه تـا   یها زنان در صحنه تعدادمرد و  یها تیشخص
 یها تیاندازه مردان است. شخص از خانه به رونیب یها صحنه
 یاصـل  یها تیشخص شدند یم دهید شتریزن، در متن ب یاصل

 یهـا  تیاز شخصـ  شـتر ی( بM=0.70, SD=0.92مؤنـث ) 
ـ د شـتر ی( در متن بM=0.21, SD=0.49مذکر ) یاصل  دهی
ــ ــدند، یمــ ــاًی. تقرt(125)=3.89, p<0.0001 شــ  بــ
 رونیشدند تا ب دهیدر خانه د شتریمؤنث ب یاصل یها تیشخص

خانــه. اگرچــه  رونیــبــار ب 19بــار درون خانــه،  27از خانــه؛ 
 37 افتند؛ی یخارج از خانه حضور م شتریمذکر ب یها تیشخص

ــه و  ــار در خانـ ــار  50بـ ــببـ ــه.  رونیـ  ,X2 (1از خانـ

N=133)=3.15, p=0.08  . 
وجـود   یتیجنسـ  ضیهـا تبعـ   ها و شـغل  ( در حرفه3 هیفرض

درآمـد داشـته    بـدون  ینداشت و تعداد زنان و مردان، کـار 
 ضیهـا تبعـ   هـا و شـغل   باشند. در مطالعـه حاضـر در حرفـه   

 یکه کار شدند یم دهید یزنان شتریوجود داشت و ب یتیجنس
مـا مـردان    یهـا  بدون درآمد داشته باشند. در نمونه کتـاب 

اند. تنـوع   داشته یشتریشاغل نسبت به زنان شاغل درآمد ب
شغل با درآمد مختلف  20بود.  شتریمردان ب یبرا زین یشغل
 یشـغل بـرا   5مردان و  یقصاب( برا ر،یجمله دکتر، مد )از

 اط،یـ جمله عنوان پرستار بچه، خدمتکار، پرستار، خ زنان )از
 دوز( وجود داشته است. لحاف

 

 
 

 گیری و نتیجه بحث

و نقش زن،  گاهیجا یپژوهش بررس نیانجام ا زهیهدف و انگ
 نیـ کودکان اسـت. در ا  اتیدر ادب یتیجنس یها شهیمرد و کل

مـردان و زنـان برابـر،     یهـا  ها و اسـم  تیمطالعه تعداد شخص
مرد  یها تیزن در متن، با شخص یاصل یها تیشخص زانیم

داخـل خانـه تـا     یهـا  تعداد کمتر زنان در صـحنه  نیو همچن
وجـود   نیچنـ  شـدند. هـم   یبررسـ از خانـه   رونیب یها صحنه

هـا و تعـداد کمتـر زنـان      ها و شـغل  در حرفه یتیجنس ضیتبع
هــا و  تیتعــداد شخصــ یبــدون درآمــد و عــدم برابــر یکــار
 یهـا و اسـام   تیمردان و زنان برابر و شـمار شخصـ   یها اسم

 قرار گرفت. یها مطالعه و موردبررس مردها از زن شتریب
شده اسـت.    هافراد نشان داد یبا مطالعه رو یلیتما نیچن

 شـود  یاشـاره مـ   یبه فرد یکه وقت افتندیو کول در لتونیهم
مؤنث بودن آن وجـود داشـته    ایاز مذکر  یا نشانه نکهیبدون ا

مذکر است.  وانیح ای تیاست که آن شخص نیباشد، منظور ا
ــد ــســه تحق  (482-471: 2003 ،1نی)لمب ــر رو قی درک  یب

                                                                                                                
1. Lambdin et al. 

انجـام   یعروسـک  یهـا  یباز اسبابساالن از  و بزرگ ودکانک
کـه   یوانیح یها ساالن عروسک داد. هم کودکان و هم بزرگ

هــا مشــخص نبــود را همــواره مــذکر در نظــر  آن  تیشخصــ
و  یکه در شلوغ ییها تیپژوهش شخص نی. هدف اگرفتند یم

شتر از شش یاگر ب ن،ینبود، بنابرا شدند یظاهر م تیانبوه جمع
 یتیهر جنس شد، یمشاهده م یریزن و مرد در تصو تیشخص

. میگـرفت  یدر نظر م ریآن تصو یبود را برا شتریکه تعدادش ب
مؤنث و مذکر برابر بود ما آن عکـس   یها تیاگر تعداد شخص

 .میگرفت یخود در نظر نم یها یرا در بررس
 یهـا  تیکتاب پرفروش، شخصـ  200ما از  یها نمونه در

در  2.133زنانـه بودنـد )   یهـا  تیمردانه حدود دو برابر شخص
و  یتونگـول  یهـا  افتـه یما متفاوت از  یها افتهی(. 8.68مقابل 

ــرید ــان ) گ ــزی(، ه1994محقق ــب و الوو1987) نت  ی(، کول
منتشـر   یهـا  که نشان دادند در کتـاب  ی( بودند. کسان1981)

 یکسـان یانـدازه   مؤلفان زن و مرد بـه  90و  80 یها دهه شده
 دیزنان بودنـد. شـا   یها تیبه کوچک شمردن شخص لیمتما

ـ ناآگاهانه به ا ایمؤلف آگاهانه   رکانـه یز یتیجنسـ  ضیتبعـ  نی
ـ از ا شیب یتیجنس ضیمتوسل شده تا تبع ـ آشـکارا ناد  نی  دهی

فرضیه وضعیت شاخص  نتایج

M=0.21

تعداد شخصیت  ها و اسم های 

مردان و زنان در فیلم

f=68.8

p<0.002

SD=1.02

شخصیت مرد

شخصیت زن

p<0.0001

SD=0.92 M=0.70

تعداد شخصیت ها و 

اسم های مردان و زنان 

برابر هستند.

شخصیت های اصلی زن، 

مساوی با شخصیت های مرد

f=133.2شخصیت مرد

شخصیت زن
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ها  آن تر یعلن یها که فرم یزمان شهیگرفته نشود. تعصب و کل
 یبه مخف لیکمتر موردقبول واقع گردند، تما یازلحاظ اجتماع
پپلـو و   رز،ی)سـ  نینمـاد  ینـژاد  ضیدر تبع :مثالًشدن دارند. 

 شیهـا  ی( در بررس1976) 2ها قبل گافمن (. سال1991 1لوریت
 ضیبـه تبعـ   غـات، یدر تبل یتیتعصب جنسـ  یریگ درباره جهت

ـ افـت یدسـت   یآشـکار  یریتصـو  یتیجنس  یا نشـانه  نی. چن
 یهـا  زن نمـرد، تفـاوت   یهـا  مدل یبند دسته زانیعنوان م به

ـ آم اغـراق  یهـا  چشم/ سر، تفـاوت  رتیمغا ،یژست و  یقـد  زی
کـرد. مـا    زیها متما مردها را از زن ،یو تصرف مکان یعضالن
کتـاب   نیدر چند یتیجنس یها ضیتبع نیرا از چن ییها نمونه
هـا در   خـوک » حهنمونـه: در سرصـف   ی. بـرا میافتی یریتصو

 یرا برا نیمرد در ماش تیشخص« 2000اکسلورد  -احتماالت
و  کند یزن به مرد نگاه م که یدرحال کند یزن باز م تیشخص

در آغوش پدر »کتاب  6. در صفحه دارد یرا برم اش یدست فیک
به تـن   یوشلوار مشک پدر که کت« 2001استپتو  -دمیمن رش

قـدم بـه    به بود قدم دهیپوش دیکرده بود، همراه مادر که تور سف
بـه   درما و کند ی. پدر به همسرش نگاه مرود یم سایسمت کل

 یتیجنسـ  ضیتبع یها قالب گریقالب مشخص و د نی. انیزم
 شناخته شوند. حاًیصر دیکودکان با یریتصو یها در کتاب

 شـتر ینرفته است. زنان و مـردان ب  نیاز ب یا شهیکل اشتغال
 شی. مردها بیرسنتیداشتند تا غ یبه داشتن مشاغل سنت لیتما
 10هـا   ؛ و زنیرسـنت یشدند تا غ دهید یبار در مشاغل سنت 9از 
 شیبـه نمـا   یدر مشـاغل سـنت   یرسـنت یاز مشاغل غ شتریبار ب

 درآمدند.
روز اول »برجسته زن بال  داسـتان   تیمثال: شخص یبرا

 معلم است. کی« 1999 3دولیبر -فوردیکل یمدرسه برا
 -تمسـاح  یهـا  افسـانه »برجسـته زن داسـتان    تیشخص

داستان  تی. شخصماستیمهماندار هواپ کی«  2001 تنیاسم
 کتابدار است. کی« 2000 لکویباشد! گ نجایهنس ا دوارمیام»

 یبـار  -یلـوب یو یآقا سمسیدرخت کر»در داستان  و
مؤنــث  یهــا تیاســت. شخصــ شــخدمتیپ کیــ« 2000

عنــوان پرســتار بچــه،  بــه گــرید یهــا برجســته در کتــاب
 شیدوز و رقاصـه بـه نمـا    لحـاف  اط،یخدمتکار، پرستار، خ

از  یتنهـا گـروه کـوچک    کـه  یدرحـال  نیبرا درآمدند. عالوه
از خانـه داشـتند،    رونیـ وضوح مشـاغل ب  زنان به ایمردان 

ها مرد بودند. اگرچه محـدوده مشـاغل    از دوسوم آن شیب

                                                                                                                
1. Sears, Peplau, & Taylor,1991 

2 .Goffman 
3. Clifford’s First School Day -Bridwell, 1999 

مردان  یبا محدوده شغل سهیاما در مقا افتی شیزنان افزا
از  یتـر  عیمردها هنـوز در محـدوده وسـ    ،یدر دو دهه قبل

(. 2.7:1انـد. )  درآمـده  شیها به نمـا  مشاغل نسبت به سن
مؤنث در  یها تینقش شخص یفایکه در ا یگرید تیواقع

 یهـا  است کـه کتـاب   نیدارد، ا ریتأث یریتصو یها کتاب
 یهـا  پسرانه و کتـاب  یها لمیاندازه ف اصطالح پسرانه به به
دخترانـه   یهـا  تـر از کتـاب   پرفـروش  ،یقیو موسـ  کیکم

ــه نظــر را  یا ( اگــر مــا در جامعــه2000) 4دریــهســتند. ب
 یبـرا  ییکـه ارزش بـاال   میکـرد  یمـ  یطلب زندگ یتساو

شد،  یقائل م یزنانه سنت یها تیو خصوص زناندختران و 
که در مورد دختران و زنـان نوشـته    ییها آن وقت داستان

ـ و  یرسـنت یغ ایـ  یسنت یها تیشده بودند چه با شخص  ای
انـدازه   بـه  زیدخترانه ن یها (، کتابیاز هردو )خنث یبیترک

ــاب ــا کت ــ   یه ــروش م ــه ف ــه ب ــرانه و مردان ــت.   یپس رف
پسـرانه   یها است که کتاب ییاین پویاگر ا گرید عبارت به

دختـران در   تـر  عینقـش وسـ   یفـا یا کنـد،  یرا پرفروش م
دخترانـه را   یها کتاب تواند یم ،یرونیو ب اتریپو یها نقش
 جــهینتتــر کنــد. در دختــران و پســران محبــوب انیــدر م
تـر   باور مهم تیکودکان به تقو یریمدرن تصو یها کتاب

به دختران و زنـان   نسبت مردان و پسران بودن تر و جالب
بـا در نظـر    میکـه آزمـود   یا هی. هـر فرضـ  دهنـد  یادامه م

 قیمردان در مقابل زنان تصـد  یها تیگرفتن شمار شخص
ـ نظر یشدند، همانند تمـام   یا شـه یدربـاره تفکـر کل   هـا  هی

 میکـه بـرآورد کـرد    یدو تا از پنج سـنجش رفتـار  . یشغل
نشـان دادنـد. بـا     ها تیجنس انیدر م یا شهیکل یها تفاوت

 یریتصـو  یهـا  در کتاب یالصاق داریتوجه به مشکالت پا
 یهـا  توانند نقش یو کتابدارها م نیمعلم ن،یوالد، کودکان

کـه   یتا زمان نندیرا برگز یتر متعادل یتیشده جنس ریتصو
مـا   اریرا در اخت ییها توازن نیمؤلفان و منتشرکنندگان چن

 قرار دهند.
 ییهـا  دهد کـه در کتـاب   یپژوهش حاضر نشان م جینتا
انـد و در   داشته 1395-1385فروش را از سال  نیشتریکه ب
 یکـه در کـانون پـرورش فکـر     ییها سال، نمونه کتاب 10

ـ     کودکان و نوجوانان بـه  شـدند،   یعنـوان کتـاب برتـر معرف
هــا و  تی. تعــداد شخصــشــود یمــ  افــتی یتیجنســ ضیتبعــ
 یهـا  تیبرابر زنـان بـود. شخصـ    ود باًیمردان تقر یها اسم
 .شدند یم دهید شتریزن متن ب یاصل

                                                                                                                
4. Rider, 2000 
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