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  چکیده
 با پژوهش این جنسیت، مفهوم در درسی هايکتاب نقش به توجه اب
 در جنس مفهوم انعکاس از دختر دانشجویان تجربه درك دفه

 نوع از حاضر، پژوهش .است شده انجام متوسطه دورة درسی هايکتاب
 پژوهش با که است استوار تفسیري پارادایم بر و بوده کیفی

 نیمه هايمصاحبه ها،داده گردآوري شیوه است. هشد اجرا پدیدارشناسی
 دوم و اول سال دختر دانشجویان از نفر هفده با که بود ساختاریافته

 در .است هشد انجام اشباع حالت به اطالعات رسیدن تا کارشناسی مقطع
 اعتبار، یتقابل از هاداده به یاعتمادبخش و اعتبار براي مطالعه ینا

 منظور به .است هشد استفاده ییدتأ یتقابل و اعتماد یتقابل یري،پذانتقال
 اي)درونمایه تحلیل و (تجزیه منن ون روش زا مصاحبه هايداده تحلیل
 درون سه بر مشتمل پژوهش، از حاصل هايیافته است. شده استفاده
 و »زن هايویژگی و نقش« ،»جنسیتی نابرابري احساس« مایه
 دهدمی نشان پژوهش هايیافته .است »جنسیتی نابرابري پیامدهاي«

 و »شغلی« عیفر مایه درون دو داراي جنسیتی نابرابري احساس
 »جسمانی ویژگی« ،»اجتماعی نقش« ،»فردي نقش« است. »سیاسی«
 پیامدهایی و ندهست زن هايویژگی هايمایهدرون »عاطفی ویژگی« و

 منزلت کاهش« ،»اجتماعی تحرك و پیشرفت انگیزه افزایش« نظیر
   د.ندار همراه به را »جنسیتی هویت بحران« و »زنان اجتماعی
  

 کلیدي واژگان
  نابرابري. پیامدهاي جنسیتی، نابرابري پدیدارشناسی، درسی، ابکت

 
 

 
 
 

Abstract 
Regarding the role of textbooks in the concept of 
gender, this research was conducted with the aim of 
investigating the perception of the female students’ 
experiences perception of the gender concept in high 
school textbooks. This research is qualitative and it is 
based on the interpretative paradigm conducted by 
the phenomenology research. The data were collected 
by semi-structured interviews with seventeen female 
students of the first and second years of Bachelor of 
Science degree in order to complete data collection. 
In this study, the reliability and validity of the data 
were determined by transferability and dependability. 
For analysis of the interview data Van Mannen 
method was used. The results of this research are 
based on three themes of feeling of gender inequality, 
the role and characteristics of woman and gender 
inequality consequences. The results show that 
feeling of gender inequality has two secondary 
occupational and political themes. Personal role, 
social role, physical characteristics and emotional 
characteristics are secondary themes of the role and 
characteristics of woman. The consequences 
including increase of motivation progress and social 
dynamicity lead to reducing of the women social 
status and gender identity crisis. 

 
Keywords 
Textbook, Phenomenology, Gender Inequality, 
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   مقدمه
 کسی بر آن ضرورت و پرورش و آموزش اهمیت امروزه
 و آموزش به ايویژه توجه عهجام افراد نیست. پوشیده
 از مدرسه محیط و رسمی آموزش و دارند مدارس و پرورش

 رفتار نگرش، بر که هستند شدن اجتماعی اصلی کارگزاران
 و برینت ؛2006 ،1(رگیل دندار تاثیر فراگیران اعتقاد و

 ).1385 شیخاوندي، ؛1385 ظهروند، ؛2001 ،2دیگران
 زنان توانمندسازي رايب ايبالقوه ابزار پرورش و آموزش
 کشور یک اقتصادي و اجتماعی توسعه براي که است

 و عمیق مردساالرانه اعتقادات متاسفانه اما .است ضروري
 و کرده محدود را زنان آزادي سنتی هايکلیشه و دارریشه

 پی در دختران هايخواسته و انتظارات براي هاییمحدودیت
   ).2016 ،3مصطفی الیاس و (فوزیا است داشته

ترین عنصر تعلیم و تربیت هر آموزان اصلیدانش
روند لذا توجه به عوامل موثر بر کشوري به شمار می
آموزان امري ضروري براي توسعه موفقیت تحصیلی دانش

شود آموزش و پرورش و پیشرفت هر کشوري محسوب می
 عملکرد ).1395عقوبی و بختیاري، نقل از ی ؛1990نیومن، (

 از متأثر مختلف درسی هايحوزه در فراگیران تحصیلی
بافتی  یا موقعیتی هاآن از برخی که است متعددي عوامل
هستند (عابدینی و  شخصی و درونی هاآن از برخی و بوده

 هاينظام دهندهتشکیل عناصر بین در ).1394مختاري، 
 روي تاثیرگذاري سبب به درسی هايکتاب آموزشی،
 ابراهیمی، و اللهی(سیف دارند بیشتري اهمیت مخاطبان

 که هستند چشمگیري هايابزار ،درسی هايکتاب ).1387
 نگرش ایجاد به بلکه هستند اطالعات و دانش منبع تنها نه

 هايکتاب واسطه به کنند.می کمک فراگیران در مطلوب
 دست خویشتن از درکی به فراگیران که است درسی
 و کنندمی کسب آگاهی جامعه هايارزش به نسبت یابند،می
 ،4(سوماالتا گیردمی شکل هاآن در جنسیتی هاينقش

 ).2015 ،6کاتی و کوروویال ؛2008 ،5کولینز و لی ؛2004
 جنسیتی نقش توسعه در چشمگیري تاثیر درسی هايکتاب

 داده آموزش آموزاندانش به آنچه زیرا ؛دارند کودکان
                                                
1. Reagle 
2. Brint et al.  
3. Fousiya. & Alias Musthafa 
4. Sumaltha 
5. Lee & Collins 
6. Kuruvilla & K.T 

 درك و است جنسیتی هايکلیشه از بسیاري شامل شودمی
 متون و تصاویر تاثیر تحت زیادي حد تا جنسیت ار کودکان
 ؛7استوارت و پارك ،2008 (فریولی، است درسی هايکتاب
 پرسش این )2003( 9تایلور ).2013 ،8آلیو و توچی از نقل

 چه مدارس درسی هايکتاب که کندمی مطرح را کلیدي
 ما نوجوانان و کودکان به جنسیت درباره چیزهایی

 در پرسشی چنین طرح ضرورت است گفتنی آموزند؟می
 درسی کتاب و داشته متمرکز آموزشی نظام که کشورهایی

 و است فرهنگی انتقال و اطالعات اصلی منبع عنوان به
 آموزاندانش جنسیتی پذیريجامعه فرآیند در ايدهعم نقش
 بنابراین کند.می پیدا باالیی اهمیت )،1389 (فروتن، دارد

 آموزشی نظام دلیل به ،کشورمان در ،موضوع این مطالعه
  دارد. زیادي اهمیت متمرکز

 يبرا«نابر واژه از که ستا کسی نخستین کرافت
 بین هايوتتفا تفاکر دید از .ستا دهکر دهستفاا جنسیتی»

 طبیعی رتصو به نه و ستا عجتماا از گرفته تنشا جنس دو
 درسی مواد مطالعه .سترخدادها عجتماا طریق از بلکه

 شیوه و جهان در آموزشی مختلف هاينظام در شده استفاده
 هايموضوع از یکی هاآن در جنسیتی هاينابرابري انعکاس
 ،10چان و (ال است هبود مطالعات ايپاره در توجه مورد مهم

 ،2000 ؛12دیویس و ایونس ؛2001 ،11گودن و گودن ؛2004
   ).2000 ،13وارین و جکسون
 مهمی اتفاق ،1970 دهه در فمینیست هاينظریه ظهور

 کرده ایفا مهمی نقش جنسیت مفاهیم توسعه در که ،بود
 1970 و 1960 هايسال در ).2005 ،14(آمانیسو است
 که مردمحور هایینظریه عنوان به شناسیجامعه هاينظریه

 هافمینیست و شدند نقد ،اندشده غافل جنسیتی مناسبات از
 به روند این تصحیح براي راه بهترین که داعیه این با

 تایید هايپردازينظریه و زنان روزانه تجربیات آوردن حساب
 پردازي نظریه در زدند. رقم را خود تحقیقات است، نشده

 نظریه هدف .یابدمی مرکزیت نانز زندگی ،فمینیستی
 جنسیتی، تساوي عدم فهم ،نظري لحاظ به فمینیستی

                                                
7. Parke & Stewart 
8. Toci & Aliu 
9. Taylor 
10. Law & Chan 
11. Gooden & Gooden 
12. Evans & Davies 
13. Jackson &Warin 
14. Amancio 
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 در هاآن زیسته تجربیات و زنان اجتماعی هاينقش
 ارتقاء ،هدف عملی، لحاظ به و است مختلف هايحوزه
 گفت توانمی ).1389 فسائی، (صادقی است زنان حقوق
 در که ستا این هافمینیست از بسیاري بحث مورد موضوع
 و فکري لحاظ به زنان که عقیده این ،رایج علمی گفتمان
 چنین وجود خورد.می چشم به هستند، ناقص ذهنی
 متفاوت تاثیر دو ،1970 دهه تا زنان بارةدر هاییدیدگاه
 علمی هايرشته در تحصیل از زنان شدن محروم .1 داشت:

 هاآن کاري شرایط و زنان سالمت مسائل به توجه عدم .2
 جنسیتی هايکلیشه بارةدر هاپژوهش ).2005 (آمانسیو،
 در غالبا رایج جنسیتی هايکلیشه که است داده نشان بارها

 دیویس، و (ایوانس شوندمی تقویت درسی متون و تصاویر
 و خورشید ؛2014 ،15همکاران و اواله ؛2003 تایلور، ؛2000

 و اواله ؛2008 ،17نیمچز و ماکندین ؛2010 ،16همکاران
 ؛2006 ،20چیک ؛2007 ،19اسن ؛2013 ،18اسکلتون

 اسکلتون و اواله مطالعه مثال عنوان به ).2015 کاتی، و
 به همچنان درسی هايکتاب که است آن از حاکی )2013(

 به زمینه، این در اند.زده دامن جنسیتی نابرابري تداوم
 هايکتاب نویسندگان و درسی برنامه طراحان ناآگاهی
 اسن .است شده جدي توجه جنسیتی، نابرابري از درسی

 هايکلیشه که رسیده نتیجه این به خود مطالعه در )2007(
 شود.می مشاهده درسی هايکتاب تمامی در جنسیتی
 به سنتی هاينقش در را زنان و مردان اصل در هاکتاب
  اند.کشیده تصویر
 به يمتعدد یقاتتحق تاکنون ،باال مطالعات موازات به
 در یتجنس به مربوط ینمضام و یدرس مواد يمحتوا مطالعه

 همکاران و افشانی مطالعات است. یافته انجام یرانا
 مظفر، و یمانیا )،1382( ي،عابد و یضیعر )،1388(
 تعادل فقدان )1390( فروتن و )1389( فروتن ،)1383(

 نفع به درسی هايکتاب محتواي در را جنسی هاينقش
 ابراهیمی و اللهیسیف پژوهش نتایج اند.کرده گزارش مردان

 طور به آموزشی هايبرنامه که داد نشان نیز )1387(

                                                
15. Ullah & et al 
16. Khurshid & et al 
17. Mukundin & Nimehchisalem 
18. Ullah & Skelton 
19. Esen 
20. Chick 

 ترویج درسی هايکتاب در را جنسیتی تبعیض ناخودآگاه
 )1391( پور احمد و حاضري ،باال نتایج با همسو ند.کنمی
 هايکتاب در جنسیت بازنمایی چگونگی بررسی با نیز

 هايکتاب در که دریافتند متوسطه و راهنمایی دوره فارسی
 است. شده پرداخته زنان از بیشتر بسیار مردان به درسی
 درسی، هايکتاب در حضور هاينمونه اندك در زنان

 مردان مطیع و کمک نیازمند عاطفی، ضعیف، یموجودات
   شوند.می بازنمایی

 کردن برطرف و شناخت ضرورت به عنایت با بنابراین
 است. شده انجام حاضر پژوهش ،هااستیک و مشکالت این

 زمینه این در اطالعات منبع بهترین دانشجویان تجربیات
 و جنس مفهوم بارةدر دختر دانشجویان تجربه بررسی است.

 کمی رایج هايپژوهش با درسی هايکتاب در آن انعکاس
 و هاقابلیت کیفی هايپژوهش کهحالی در شودمین تبیین
 تبیین و هاپدیده عمیق شناخت در چشمگیري هايبرتري
 کمی هايروش ،دیگر سوي از دارند. واقعی هايتجربه
 و طرفیبی ادعاي و نگردمی شیء چون را انسانی هايسوژه
 نیست. پذیرامکان امر این آنکه حال کندمی بودن خنثی
 گرایانهاثبات دیدگاه از کنندمی سعی پژوهشگران ،امروزه
 به باید تحقیق که اصل این به وجهت با و بگیرند فاصله
 هايروش پذیرد، صورت زنان با و زنان براي زنان، وسیله
 را قابلیت این کیفی هايروش دانند.می ترمناسب را کیفی
 این بنابراین سازد. منعکس بیشتر را زنان تجربیات که دارند

 و اول سال دختر دانشجویان تجربه درك هدف با پژوهش
 انعکاس نحوه و جنس مفهوم بارةدر اسیکارشن مقطع دوم
 پژوهش در د.ش انجام متوسطه دوره درسی هايکتاب در آن

 بارةدر دانشجویان تجربیات توصیف با تا شد تالش حاضر
 سوال این به درسی هايکتاب در آن انعکاس نحوه و جنس
 به جنس مفهوم از تصویري چه که شود داده پاسخ اصلی
 آیا و است شده منتقل فراگیران به درسی هايکتاب وسیله
 راستاي در یا و بوده سنتی اصول پایۀ بر شده یاد تصویر

  است؟ یافته تغییر امثالهم و سیاسی اجتماعی، هايدگرگونی
  
  روش
 که است تفسیري مطالعات زمره در و کیفی حاضر پژوهش

 تبیین صدد در پدیدارشناسی پژوهش راهبرد از گیريبهره با
 جنس مفهوم انعکاس از دانشجویان تجربه هجوهر تفسیر و
 براي تالش پژوهشگر وظیفه است. درسی هايکتاب در



 1396)، زمستان 19پژوهشی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال پنجم، شماره سوم (پیاپی  –فصلنامه علمی      12

 

 از فارغ هاآن از آگاهی و دانشجویان محض تجارب بررسی
 واسطهبی شهود از باید رو این از است. پیشین مفروضات
 پژوهش در داشت. فرضپیش آنکه بدون کرد، استفاده
 داراي جنس مفهوم از جویاندانش تجربه و آگاهی حاضر،
 به توانمی حاضر مطالعه با که است بحث محل و اهمیت
 تجربه دانشجویان که گونه آن جنس مفهوم ماهیت و ذات
 مصاحبه ها،داده گردآوري ابزار یافت. دست اند،کرده
 آزادانه دهد اجازه کنندگانشرکت به تا بوده ساختاریافتهنیمه
 مصاحبه ،منن ون عقیده به زند.بپردا خود تجربه توصیف به

 هاانسان تجربیات دنیاي به شدن وارد براي روش بهترین
   است.

 پژوهش در بود. دقیقه 50 تا 30 بین مصاحبه مدت
 انتخاب هدفمند گیرينمونه براساس کنندگانشرکت حاضر
 یارمع حداقل است. قضاوتی گیرينمونه نوع از که شدند
 بود، یکارشناس دوم و اول سال یاندانشجو مصاحبه، به ورود
 که یمنکرد انتخاب یلدل ینا به را چهارم و سوم سال

 احتمال به را متوسطه دورة یدرس کتب به مربوط مطالب
 شدند انتخاب افرادي دیگر بیان به اند. کرده فراموش یادز
 داشتند نیاز مورد اطالعات عرضه براي را شرایط بهترین که
 بودند. دهکر تجربه را نظر مورد مسائل و ندهافرای شخصا و

 در یافت. ادامه اطالعاتی اشباع زمان تا مصاحبه انجام فرآیند
 مشخص به لزومی کیفی ماهیت به توجه با حاضر پژوهش
 تکرار و است هنبود فرضپیش صورت به نمونه تعداد کردن
 است. هانمونه تعداد کننده مشخص شده، گردآوري هايداده
   است. گیرينمونه خاتمه مالك العاتیاط اشباع واقع در

 که زیرا ؛شد مصاحبه نفر 17 با ،حاضر پژوهش در
 گردآوري منظور به شد. تکراري گردآوري هايداده

 چه گردید: مطرح اساسی سوال دو دانشجویان از اطالعات
 دوره درسی هايکتاب در جنس مفهوم انعکاس از ايتجربه

 جنسیتی مفهوم چنین هاییدیدگاه چه با اید؟داشته متوسطه
 سازيروشن به نیاز که زمانی البته ؟است پذیرتوجیه

 یا و تردقیق هايسوال از بود، خاص ايزمینه در اطالعات
 و ضبط نوار، روي بر مکالمات کلیه شد.می استفاده بیشتري
 21منن ون رویکرد با هاداده تحلیل شدند. مکتوب سپس
 روش این شود.می خوانده ايمایهدرون تحلیل که شد انجام
 درون ابعاد کشیدن بیرون براي هاییفعالیت مجموعه شامل

                                                
21. Van Maanen 

 کشیدن بیرون براي منن ون است. کنندهمشخص ايمایه
 جزءنگر و انتخابی نگر،کل رویکرد سه ،متن از هامایهدرون
 مکتوب از پس ،پژوهش این در است. کرده پیشنهاد را

 برداشت یک و خوانده اباره متن کل مصاحبه، هر کردن
 (رویکرد شد نوشته توصیفی ايبیانیه صورت به آن از کلی
 از هاییدسته یا متن هايجمله تک تک به سپس نگر)،کل
 از گروه این یا جمله این پرسیدیم خود از و شد توجه هاآن

 یا و جنس مفهوم درباره توانندمی را چیزي چه جمالت
 در و جزءنگر) (رویکرد کند؟ توصیف آن به مربوط تجربه
 نظر به که بیاناتی متن، خواندن بار چندین از پس پایان
 باشد، داشته کاربرد پدیده کردن روشن در تواندمی رسیدمی

  ).2006 منن، (ون انتخابی) (رویکرد دش انتخاب
 از هاداده به اعتمادبخشی و اعتبار براي مطالعه این در
 تأیید قابلیت و اعتماد بلیتقا ،پذیريانتقال اعتبار، قابلیت
 حد چه تا که است معنی بدین اعتبار قابلیت شد. استفاده
 مطلوبی و مناسب نحو به نظر مورد پدیده معنی و ساختار
 پژوهش اعتبار قابلیت رعایت منظور به .شودمی بازنمایی
 اي غنی تجربه که شوند وارد مطالعه به افرادي شد سعی
 معیار حداقل رو این از باشند. داشته جنسیت مفهوم درباره
 بود، کارشناسی دوم و اول سال دانشجویان مصاحبه، به ورود
 چون نکردیم انتخاب دلیل این به را چهارم و سوم سال

 احتمال به را متوسطه دورة درسی کتب به مربوط مطالب
 که است پیام این شامل پذیريانتقال اند.کرده فراموش زیاد
 پذیرتعمیم دیگر هايمحیط به حد چه تا پژوهش هايیافته
 مجموعه تا است موظف پژوهشگر پدیدارشناسی، در است.
 غنی و کامل نحوي به را خود متنی توصیفات و هاداده

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

 قابلیت درباره ندبتوان باید دیگر پژوهشگران آنکه ضمن
 در که کنند قضاوت دیگر هايمحیط به هایافته این انتقال
 مهم این ها،یافته کامل عرضه با شد سعی حاضر پژوهش
 و درونی فرآیندهاي انسجام به اعتماد قابلیت یابد. تحقق
 داللت پژوهشگر دست به پدیده متغیر شرایط بررسی نحوه
 مراحل استاد، دو تماداع قابلیت به دستیابی یراي کند.می

 ،تأیید قابلیت تأییدکردند. را نتایج و بازنگري را پژوهش
 سایر حد، چه تا را پژوهشگر هايیافته که است آن بیانگر
 تأیید کنند،می بررسی را آن نتایج یا پژوهش که افرادي
 و دقیق هايبازبینی و مرور طریق از تأیید قابلیت کنند.می
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 با مطالعه این هايیافته و تفسیرها ها،داده باره چندین
 که نحوي به است، شده حاصل پیشین مطالعات به نگاهی
 و دانشجویان تجربه درك به قادر بتوانند پژوهشگران سایر

   باشند. مشابه نتایج به دستیابی و هاداده پیگیري
  
   هایافته
 هایافته از فرعی مایهدرون نه و اصلی مایهدرون سه

 از را دختر دانشجویان تجربه توانندمی هک شد استخراج
  ).1 شماره (جدول بکشند تصویر به جنسیت مفهوم
 

 دانشجویان هايپاسخ از آمده دست به مضامین .1 جدول

 
  جنسیتی نابرابري احساس :1 اصلی مایه درون
 که است جنسیتی نابرابري احساس اصلی، مضمون اولین
 نابرابري است. سیاسی و شغلی فرعی مضمون دو شامل

 و حقیرت طرد، باعث که است عملی و برخورد جنسیتی
  شود.می ي خوار احساس

  
  شغلی نابرابري

 وجود زنان بارةدر شغلی نابرابري درسی هايکتاب اکثر در
 یمشاغل در ویژهبه و مشاغل در زنان کمرنگ انعکاس دارد.
 تصاویر و متون تمامی در ،وضوح به ،باال اجتماعی منزلت با

 هايگفته از اينمونه شود.می دیده هاکتاب
  است: زیر شرح به دگانکننمشارکت
 به مشغول زنان که دیدم رو مواردي درسی کتب در«
 به رو زنان ،سوم سال شناسیجامعه کتاب مثالدر ؛کارند

 است معلم یا و دهدمی نشان بیمارستان در پرستار صورت
 آن مقابل در و محدوده بسیار زنان اشتغال به اشاره این اما

 این همیشه شده. اشاره سنتی وظایف و داريخانه به بیشتر
 یه تونیمنمی شه تموم هم درسمون اگه که داریم رو تصور
  ».کنیم پیدا آبرومندانه و خوب کار

  

 سیاسی نابرابري

 براي سیاسی حیات امکانات و هافرصت تاریخ، طول در غالبا
 همدوش بتوانند آنان که است نشده توزیع نحوي به زنان
 گونه هیچ بدون و دهش حاضر سیاسی هايصحنه در مردان

 خویش سیاسی هاينقش ایفاي به جنسی محدودیت
 انعکاس از حاکی کنندگانمشارکت تجربیات بپردازند.
 است. درسی هايکتاب در زنان سیاسی نقش آمیزتبعیض
  است: زیر شرح به کنندگانمشارکت اظهارات از اينمونه
 در سیاسی مشارکت که دارم قبول و امر این من«
 دارد. خاصی مهارت به نیاز و هستش سختی کار واقعا جامعه
 انجام با نیست. غیرممکن زنان براي کاري هیچ انجام ولی

 نیز زنان در و توانایی این شهمی الزم هايریزي برنامه
 به درسی هايکتاب طریق از تونهمی امر این داد. پرورش

 به درسی هايکتاب در متاسفانه اما بگیره. انجام احسن نحو
 باشند تاثیرگذار سیاسی هايعرصه در تونستن که زنانی
  ».است نشده اياشاره

  
  زن هايویژگی :2 اصلی مایه درون
 است زن هايویژگی آمده، دست به اصلی مضمون دومین
 و فیزیکی اجتماعی، فردي، فرعی مضمون چهار شامل که

 فردي نقش از درسی هايکتاب که تصویري است. عاطفی
 کرده ارائه زن عاطفی و فیزیکی هايویژگی و اجتماعی و

 هايکلیشه و باورها تقویت جهت در سنتی تصویري است،
 شده شناخته صفات همان با بیشتر زنان و است جنسیتی
   اند.شده توصیف

  
  فردي نقش
 در که اندکرده بیان دانشجویان از بسیاري پژوهش این در
 کشیده تصویر به خانواده در سنتی نقش در زن هاکتاب اکثر
 و فرزندان تربیت منزل، امور به پرداختن و است شده
 خانواده رئیس و مسئول عنوان به همسر از برداريفرمان
 عهده به خانواده در زنان که است هایی نقش ترینعمده
  است: زیر شرح به کنندگانمشارکت هايگفته گیرند.می

 شودمی تداعی ذهنم در جنسیت مفهوم از آنچه«
 هايکتاب در یادمه که جایی تا است. سنتی رویکردي

 به بیشتر زن نقش متونش در چه و تصاویر در چه درسی
 به همیشه که شده کشیده تصویر به مادري نقش صورت
 فرزندان تربیت و خانه کردن تمیز و شستن داري،خانه

 عکس هاکتاب در همیشه کهحالی در است بوده مشغول

  اصلی مضامین فرعی مضامین
 جنسیتی نابرابري سیاسی - شغلی
 زن هايویژگی عاطفی - فیزیکی -اجتماعی – فردي
   اجتماعی حركت و پیشرفت انگیزه افزایش
 بحران - زنان اجتماعی منزلت کاهش
 جنسیتی هویت

 پیامدهاي
 جنسیتی نابرابري
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 از خارج در کارکردن یا و خرید حال رد که دیدیم را پدري
 مردها بده نشون که تصویر یا متن یک از دریغ است. منزل

  ».کنند کمک غیره و داريخانه امر در زنان به
  اجتماعی نقش
 از یکی که نهادي عنوان به پرورش و آموزش رودمی انتظار
 به بتواند است، افراد کردن اجتماعی آن اهداف ترین اصلی
 اند، انسانی جامعه نیروهاي از نیمی که زنان ماعیاجت نقش
 هايکتاب طریق از امري چنین تحقق باشد. داشته توجه
 شرح این به کنندگان مشارکت نظر گیرد.می صورت درسی
 است:
 به جامعه یک توسعه و رشد که دوننمی همه«

 به کمتر درسی هايکتاب در داره. نیاز زنان فعال مشارکت
 درسی هايکتاب است. شده اشاره جامعه در بانوان جایگاه

 ما وظیفه ترینمهم که کرده القا زنان ما به گونه این
 نقش و است خونه نگهداشتن تمیز و فرزند از نگهداري
 شده باعث امر همین است. گرفته نادیده رو زنان اجتماعی

 به تحصیل ادامه مورد در منفی ذهنیت یه من خود در که
  ».بیاد وجود
  
  زن جسمانی گیویژ
 به هادختر درسی، هايکتاب در پاسخگویان، هايگفته طبق

 و دهندنمی انجام سختی کار که اندشده داده نشان صورتی
 پسرها کهحالی در ؛هستند ساده و راحت کارهاي مشغول
 تصویر به شایسته و توانا قوي، چون هاییویژگی با همواره
   اند:شده کشیده
 تواناترند. و ترقدرت با پسرها متون، و تصاویر بیشتر در«

 اند.سخت هايبازي براي مناسب و ورزشکار همیشه هاآن
 اند.شده داده نشان ساده کارهاي انجام حال در دخترها ولی

 کرده، پیدا نفوذ هم دختران ما زندگی به عوامل همین
 قدرتی زنان و دختران که اینه بر تصورشون هم هاخانواده
  ».دهند انجام سخت کارهاي نیستند درقا و ندارند
  

  زن عاطفی ویژگی
 بسیار زنان ی،درس هايکتاب در یان،پاسخگو نظر طبق

 این بر نیز برخی اند.شده کشیده تصویر به دلسوز و مهربان
 هايکتاب در زنان عاطفی هايویژگی به اياشاره که باورند
 شرح این به کنندگان مشارکت اظهارات است. نشده درسی
  است:

 دگرگونی و تغییر حال در مردان و زنان مورد در باور«
 و زنان مورد در صراحتا درسی هايکتاب در متاسفانه است.
 اشاره عدم همین است. نشده بحث هاآن عاطفی هايویژگی

 و روحی هايویژگی و زنان که باشه این بر عاملی تونهمی
 زنان میشهه دیگر طرف از بشه. گرفته نادیده هاآن عاطفی

 هداد نشان دلسوز و فداکار صورت به درسی هايکتاب در رو
   ».اندشده

  
  جنسیتی نابرابري پیامدهاي :3 اصلی مایه درون
 است. جنسیتی نابرابري پیامدهاي اصلی، مضمون سومین
 و مسائل زنان و دختران براي غالبا جنسیتی نابرابري
 پیامد یک ملشا پیامدها این دارد. همراه به را مشکالتی

 اجتماعی منزلت و موقعیت کاهش« منفی پیامد دو و مثبت
 کنندگان مشارکت .است »جنسیتی هویت بحران« و »زنان
 و مشارکت انگیزه افزایش را جنسیتی نابرابري مثبت پیامد
   اند.نموده قلمداد اجتماعی تحرك
  

   اجتماعی تحرك و مشارکت انگیزه افزایش
 احساس که دهدمی نشان کنندگان مشارکت تجربیات
 افزایش جهت در عاملی تواندمی زنان در جنسیتی نابرابري
 از آگاهی با انسان باشد. اجتماعی تحرك و مشارکت انگیزه
 این از را خود که دکر خواهد تالش نابرابري و تبعیض چنین

 تالش خود اهداف پیشبرد جهت در و نموده رها وضعیت
  کند:می یانب یننچ را خود تجربه ییدانشجو د.کن

 وقتی سازه.می رو انسان آینده که هستش امیدواري«
 و هاکالس و هاکتاب در رو جنسیتی هاينابرابري همچنین
 اینکه جاي به راستش بینممی عینه به آموزشی سیستم
 به تا کنممی جزم رو عزمم تمامی بشم، میدانا و ناراحت
 اینکه با .ندارم کم چیزي آقایون از که کنم ثابت همه

 مهمه. خیلی برام امآینده کنم.می تشویق و خودم همیشه
 بر شوناصلی تاکید که اومده هاکتاب در آنچه برخالف

 کنم. داريخانه فقط ندارم دوست هستش، زنان داريخانه
 و خودم رشد و پیشرفت براي و باشم جامعه در دارم دوست
  ».کنم تالش جامعه
  

  زنان ماعیاجت منزلت و جایگاه کاهش
 کم آنان به مربوط مسائل و زنان به درسی هايکتاب در

 و خانواده در را نقش بیشترین که زنانی ؛است شده توجهی
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 زنان که شودمی باعث توجهیبی این دارند. عهده بر جامعه
 نباشند. برخوردار خوبی اجتماعی پایگاه و منزلت از جامعه در

  ست:ا شرح این به کنندگانمشارکت تجربه
 رو تاثیراتی و پیامدها بالطبع نابرابري و تبعیض نوع هر«
 و شهمی انسان ماندگیعقب باعث نابرابري من نظر به داره.
 و بشه زنان پویایی و رشد براي مانعی تونهمی ماندگی عقب

 فرهنگی، اجتماعی، مختلف هايعرصه در رو زنان مشارکت
 زن یه حتی هاکتاب در کنه. محدود ورزشی حتی و سیاسی
 مثال شه.نمی معرفی درستی به مختلف هايعرصه در موفق
 که شهمی باعث اینا همه ..و. بود زن قبال بهداشت وزیر
 باعث هادرجازدن این و برداریم کوشش و تالش از دست
 علمی هايمحیط و جامعه در و خودمون نتونیم که شهمی
 خیلی جدید هايکتاب در وضعیت این ولی کنیم. مطرح و...

 هايکتاب در اساسی تغییرات شاهد عمال شده. تعدیل
  ».هستیم درسی

  

  جنسیتی هویت بحران
 هايعرصه در جامعه زنان اکثر امروزه که این وجود با

 ؛دارند فعال حضور و... فرهنگی اقتصادي، اجتماعی، مختلف

 و درسی هايکتاب محتواي بین تضاد شاهد عمال ولی
 کنندگانمشارکت اکثر هستیم. مروزيا جامعه هايواقعیت
 تعادل عدم و نابرابري از ناشی را جنسیتی هویت بحران
 اظهارات اند.دهکر بیان درسی هايکتاب در جنسیتی
  است: شرح این به کنندگان مشارکت
 رو جامعه در موجود هايارزش اونا محتواي و هاکتاب«

 آماده آینده براي رو هااون و دهمی انتقال آموزاندانش به
 در و زنان همیشه درسی هايکتاب در متاسفانه کنه.می
 این از و دادند نشون داريخانه کارهاي مشغول و خانه

 زنان و تغییره حال در روز هر جامعه که بودند غافل مسئله
 محتواي بین یوقت شوند.می جامعه وارد مردان همچون
 نباشه سنخیتی هستش جریان در جامعه در آنچه و هاکتاب
 این به عمال و بیاد بدمون خودمون از ما که شهمی باعث
 محیط در حضور براي کافی توانایی که برسیم نتیجه

   ».نداریم و اجتماعی
 به گویانپاسخ هايپاسخ مجموعۀ برآیند ،2 جدول
  دهد.می اننش را مضمون هر به مربوط سواالت
  

 کنندگانشرکت با مصاحبه از مستخرج کلیدي مفاهیم .2 جدول
  مستخرج کلیدي مفاهیم  مضمون هر سواالت

 و مصادیق ترینمهم گویانپاسخ نظر از
 بر مبتنی شغلی نابرابري به ناظر مضامین
  است؟ کدام جنسیتی نابرابري

 به محدود اشاره – سنتی وظایف انجام حال در زنان کشیدن تصویر به- زنان داريخانه به اشاره -  مردان به پردرآمد مشاغل صاصتاخ
 هايشغل بر دلیلی مردان بودن قوي – شاغل زنان تصویر کمبود -  مردان به البا منزلت داراي هايشغل اختصاص – زنان اشتغال
 – مردان براي زیاد مشاغل معرفی – خانه محیط به زنان هايفعالیت بودن محدود -  زنان اقتصادي فعالیت به نکردن اشاره – بهتر
  زنان به نهخا کارهاي واگذاري – پرستاري گاهاً و معلمی هايشغل در فقط زنان به اشاره

 و مصادیق ترینمهم ،پاسخگویان نظر از
 بر مبتنی سیاسی نابرابري به ناظر مضامین
  است؟ کدام جنسیتی نابرابري

 – سیاسی فعالیت انجام حال در زنی نبود – سیاسی جایگاه در زنان از تصویري ندادن اختصاص -  سیاسی مقام در زنان ندادن نمایش
 – سیاسی هايمنصب در اشتغال نابرابري - سیاسی عرصه در زنان از تصویري ندادن ارائه– سیاسی کار انجام توانایی از نکردن بحث
  سیاسی عرصه در زنان بودن خالی -  هاکتاب در فعال سیاسی زنان جایگاه ندادن نشان– سیاسی عرصه در موفق زنان ندادن نشان

 چه درسی هايکتاب ،پاسخگویان نظر از
 اند؟کرده ارائه زن فردي نقش از تصویري

 نمایش – زنان به سنتی هاينقش اختصاص – مردان به بودن منطقی ویژگی اختصاص – زنان برابر در مردان فعالیت بودن رنگ پر
 اشاره -  فرزندان از مراقبت و مادري نقش در زنان به اشاره – سنتی قالب در بیشتر زنان تربیتی نقش به اشاره – زنان داريخانه نقش
  زنان بودن فرمان زیر به

 گویانپاسخ نظر از حاصل مصادیق ترینمهم
  است؟ چگونه زنان اجتماعی نقش بارةدر

 در زنان براي رهبري نقش یک حتی نبود – جامعه امکانات از استفاده در تبعیض – درسی هايکتاب در زنان اجتماعی مشارکت نبود
 در فعال نداشتن حضور – اجتماعی مزایاي از زنان سهم دادن نشان در ابهام -  انیایر زن دانشمند یا مخترح به نکردن اشاره– هاکتاب
  اجتماعی هايعرصه در حضور براي زنان ناتوانی -  اجتماعی مسائل

 چه درسی هايکتاب پاسخگویان نظر از
 ارائه زن فیزیکی هايویژگی از تصویري
 اند؟کرده

 اختصاص – سخت کارهاي انجام به زنان توانایینا -  کارها برخی انجام در زنان دادن هجلو ناتوان – مردان قدرت و توانایی بر تاکید
 هايتوانایی از غفلت – هاکتاب در مردها بودن توانا و قوي – زنان برنیامدن سخت کارهاي انجام عهده از- زنان به راحت کارهاي
  ورزشی يهافعالیت در زنان نمایش عدم – زنان دادن جلوه ضعیف -  زنان جسمی

 گویانپاسخ نظر از حاصل مصادیق ترینمهم
  است؟ چگونه زنان عاطفی هايویژگی بارةدر

 زنان بودن هیجانی – زنان عاطفی بعد به نکردن اشاره – درسی کتب در زنان دادن نشان مهربان – مردان از فرمانبري به زنان ترغیب
 ايواسطه زنان -  دختران عاطفی جوانب به ندادن اهمیت -  زنان ودنب احساساتی ویژگی انعکاس – زنان عواطف گرفتن نادیده - 

  خانواده اعضاي بین عاطفی ارتباط ایجاد براي
 گویانپاسخ نظر از حاصل مصادیق ترینمهم
 (افزایش جنسیتی نابرابري مثبت پیامد مورد در

  چیست؟ اجتماعی) تحرك و مشارکت انگیزه

 تالش – آینده در پیشرفت براي انگیزه – مانزندگی وضعیت کردن بهتر براي تالش -  تالش افزایش براي عاملی نابرابري از آگاهی
 براي تالش و تمایل -  زنان آینده بودن مهم دلیل به بیشتر تالش -  خود هايتوانایی اثبات براي تالش -  بهتر شغل داشتن براي
  تالش افزایش و خود هايتوانایی به عتقادا -  جامعه و خود پیشرفت براي مضاعف کوشش و فعالیت -  بیشتر تحرك

 گویانپاسخ نظر از حاصل مصادیق ترینمهم
 (کاهش جنسیتی نابرابري منفی پیامد بارةدر

  چیست؟ زنان) اجتماعی منزلت و جایگاه

 به نکردن اشاره – عهجام در باال منزلت نداشتن -  زن جایگاه به مثبت دید نداشتن -  جامعه در زنان باالي جایگاه به کافی اشاره نبود
 زنان توانایینا احساس – زنان مناسب اجتماعی پایگاه به نکردن اشاره– جامعه در زن کم اهمیت – باال اجتماعی موقعیت داراي زنان
  جامعه در زن تاثیر به نسبت منفی تفکر -  جامعه پیشرفت براي بودن فایدهبی-  باال اجتماعی هايموقعیت به دستیابی در

 گویانپاسخ نظر از حاصل مصادیق نتریمهم
 (بحران جنسیتی نابرابري منفی پیامد مورد در

  است؟ چگونه جنسیتی) هویت

 – امروز جامعه و هاکتاب در زنان نقش نداشتن تطابق -  خانه در دختران هویت بر زیاد تاکید -  زنان از مناسب الگوي ارائه نکردن ارائه
 در توانایینا – زندگی در دیگران به وابستگی - کارها برخی انجام در توانایینا -  خود از فیمن تلقی براي عاملی نابرابري انعکاس
 محتواي بین تضاد -  سنتی هاينقش به زنان هویت دنکر منحصر – بودن اهمیتبی احساس – آینده هاينوآوري با سازگاري
  امروزي جامعه و هاکتاب
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  بحث و گیرينتیجه
 را درسی هايکتاب در جنس مفهوم انعکاس ،پژوهش این
 در است. دهکر بررسی دختر دانشجویان تجارب مبناي بر

 توجه (با دانشجویان مهم هايتجربه از یکی حاضر پژوهش
 ها)مصاحبه طول در آن تکرار و آن بر دانشجویان تاکید به

 .است درسی هايکتاب در جنسیتی نابرابري احساس
 بعد دو در را جنسیتی نابرابري احساس بیشترین دانشجویان

 تقدم پدیده گفت توانمی اند.کرده درك سیاسی و شغلی
 توسط وضوح به )2008 کولینز، و (لی مرد اول یا مرد

 دانشجویان تجربه ،مجموع در است. شده بیان دانشجویان
 و 2002 ،22همکاران و (سوگار جنسیتی سوگیري موید

 است. درسی هايکتاب در )2001 ،23همکاران و ساندرلند
 که است آن از حاکی تحقیق این نتایج گفت توانمی

 جنسیتی هايتفاوت درسی هايکتاب تصاویر از دانشجویان
 این توصیف در نیز همکاران و وایتزمن اندکرده درك را

 از (نقل اندکرده وضع را نامرئی زن اصطالح ،وضعیت
 هايکتاب در که دهدمی نشان هاپژوهش .)1389 وتن،فر

 داراي هنوز که است ايگونه به شغلی هايفرصت درسی
 مشاغل مردان به نسبت زنان براي و بوده جنسیتی نابرابري
 فتحی از نقل ؛1998 ،24وودوارد و (دیوید دارد وجود کمتري
 ننشا )1387( ابراهیمی و اللهیسیف یافته ).1392 واجارگاه،

 هايکتاب در شاغل زنان از بیشتري درصد شغل که داد
 کمی نظر از که شد مشخص همچنین است. یمعلم ،درسی

 و متون و شده توجهیکم زنان به زمینه هر در کیفی و
 بر مبتنی ذهنی هايقالب و هاداوريپیش پایه بر تصاویر
 حاصل هايیافته به توجه با اند.شده تدوین جنسیتی تبعیض

 که گفت توانمی ابتدایی دوره هايکتاب محتواي حلیلت از
 تواننمی درسی هايکتاب در زنان از جایگاهی چنین ارائه با
 و برداشت گام آموزشی برابر هايفرصت ایجاد سوي به

 پژوهش نتایج د.کر فراهم را دختران توانمندسازي زمینه
 پژوهش در کند.می تایید را یافته این نیز )1385( حجازي

 جنسیتی نابرابري احساس زنان از نیمی از بیش پورطاهري
 بیشترین ،جنسیتی نابرابري مختلف ابعاد میان از که کنندمی

 در و سیاسی اقتصادي، حقوقی، بعد در ترتیب به نابرابري
 و آدامز ).1388 (پورطاهري، دارد وجود اجتماعی نهایت

                                                
22. Sugar & et al 
23. Sunderland & et al 
24. David & Woodward 

 يهاکتاب بررسی از )1385 افهمی، از (نقل لوریکاتس
 دریافتند، آمریکا ابتدایی مدارس در غیردرسی نیز و درسی
 هايکلیشه حاوي ابتدایی درسی هايکتاب محتواي
 و حوادث اصلی شخصیت ندرت به زنان و است جنسیتی
 امر این بر هم حاضر پژوهش تجربی نتایج هستند. هاداستان
ه گذارد.می صح  
 .است زن هايویژگی ،پژوهش هايیافته دیگر از
 ،هاکتاب اکثر در که بودند معتقد کنندگانشرکت از بسیاري
 و منزل امور به پرداختن و است شده داده زن به سنتی نقش
 در زنان که است هایی نقش ترینعمده فرزندان تربیت
 درسی هايکتاب در همچنین .گیرندمی عهده به خانواده
 هايجنبش است. شده اشاره جامعه در زنان نقش به کمتر
 در موجود وضعیت ،1970 دهه در ،لیبرال یا طلب اصالح
 تبعیض الگوهاي ویژه به جنسیتی رفتار لحاظ از را مدارس
 ايکلیشه رفتارهاي ها،پژوهش برخی د.کردن نقد جنسیتی
 ندکرد بررسی را درسی برنامه مواد از بسیاري در موجود
 که هایی نظریه ترینمهم از یکی .)1392 واجارگاه، (فتحی
 تکامل و تکوین در درسی متون جایگاه تبیین در تواندمی

 کنش نظریه د،شو استفاده جنسیتی هاينقش و هویت
 نقش جنسیت عنصر نظریه، این در است. نمادي متقابل
 با هاانسان متقابل هايکنش و شناخت تکوین در کلیدي
 تئوري این ۀبرجست نظرانصاحب عقیده به .دارد همدیگر
 دوران در انسان ،وورف و مید هربرت جورج ،ساپیر مانند

 اجتماعی خود یک به متقابل کنش و زبان طریق از کودکی
 نقش کودکان هايکتاب نظریه، این مطابق یابد.می دست
 ایفا جنسیتی شناخت این گیريشکل در مهمی بسیار
 متوان جایگاه تبیین در هانظریه از دیگر یکی کنند.می

 نظریه ،جنسیتی نقش و هویت ملتکا و تکوین در درسی
 دیدگاه از ).1390 (فروتن، است جنسیتی شناسیجامعه
 به جنسیت ،)2003( تایلور مانند نظریه این نظرانصاحب
 نظریه این مطابق شود.می تلقی کلیدي عنصر یک عنوان
 اجتماعی انتظارات جامعه که گیرندمی یاد ابتدا از کودکان
 انتظارات این لوریتا دارد. هاسربچهپ و هادختربچه از متفاوتی
 ،نظریه این مطابق نامد.می جنسیتی کدهاي را اجتماعی
 فرایند در اساسی نقش آن محتواي و درسی کتاب
 نظر طبق کنند.می ایفا جنسیتی پذیريجامعه

 نقش درسی هايکتاب تحقیق، این در کنندگانمشارکت
 نند.کمی ایفا جنسیتی هاينقش دهیشکل در اساسی
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 هايعرصه در ما جامعۀ امروز زنان که است آن واقعیت
 در توانمی را آنان ،امروزه اند.شده فعال اجتماعی گوناگون
 و ادارات ها،دانشگاه و المپیادها نظیر علمی ادبی، هايعرصه
 ورزشی میادین و سیاسی مناصب حتی خانه از خارج مشاغل

 قابل مردان با مقایسه در حضور میزان این چند هر دید.
 واقعیت از مقدار همین گرفتن نادیده اما ؛نیست قیاس

 چندان درسی هايکتاب در آن ندادن بازتاب و اجتماعی
 ).1391 خرمی، احمدپور و (حاضري رسدنمی نظر به منطقی
 از حاکی نیز )1387( ابراهیمی و اللهیسیف پژوهش نتیجه
 هستند، عالف که زنانی از ،درسی هايکتاب در که است آن

 نیز خانه بیرون در و کنندمی بزرگ خودشان را شانفرزندان
 انجام ،سو یک از نیست. خبري ند،هست مشغول کار به

 دیگر سوي از و شده واگذار زنان به اساسا خانگی کارهاي
 مردانه موضوع یک اساسا خانه از خارج جنسیتی هاينقش
 هم قیقتح این هايیافته ،مجموع در است. شده معرفی
 فروتن، از نقل ؛همکاران و 25(ویتزمن نامرئی زن پدیده
 ،26هامیلتون و (آندرسون نامرئی پدر پدیده هم و )1389
 در زنان سو یک از که معنا بدین کنند.می تایید را )2005
 در نامحسوس و کمرنگ بسیار حضوري مردان با مقایسه
 حضور نیهم دیگر سوي از دارند. درسی هايکتاب تمامی

 یعنی سنتی جنسیتی هاينقش به عمدتا نیز نامحسوس
 و شودمی محدود فرزندان از مراقبت و خانگی وظایف انجام
 و کمرنگ بسیار فرزندان از مراقبت در مردان نقش

 27ساکوا و بارتن پژوهش نتایج یابد.می انعکاس نامحسوس
 عمدتا زنان ،درسی هايکتاب در که داد نشان نیز )2012(
 قالب در مردان اما داري خانه و سنتی هاينقش قالب در

 انعکاس خانه از بیرون کارهاي انجام و غیرسنتی هاينقش
 است. کرده تایید را یافته همین نیز )2005( 28سوارز اند.یافته
 متفاوت تاحدودي )1387( شهرآراي و هاشمی پژوهش نتایج
 دوره درسی هايکتاب محتواي که معتقدند هاآن است.
 ارائه جهت در انسانی علوم دانشگاهی پیش و ستاندبیر
 حضور دادن نشان یا حمایت به اياندازه تا که است پیامی
 مطرح پردازد.می اجتماعی زندگی مختلف هايعرصه در زن

 بسیار حد در چند هر موضوعات و مباحث این ساختن

                                                
25. Weitzman 
26. Anderson & Hamilton 
27. Barton & Sakwa 
28. Suarez 

 آموزاندانش براي را پیام این ضمنی طور به تواندمی محدود
 براي شده تثبیت هايکلیشه و باورها که باشد شتهدربردا
 در و پذیرتغییر جنسیتی هايبرچسب براساس مردان و زنان
   است. تغییر حال

 هايکتاب در زنان عاطفی و جسمانی هايویژگی بارةدر
 درسی، هايکتاب در که دندکر بیان دانشجویان درسی
 انجام سختی کار که اندشده داده نشان صورتی به هادختر
 حالیکه در هستند ساده و راحت کارهاي مشغول و دهندنمی
 به شایسته و توانا قوي، چون هاییویژگی با همواره پسرها
 دلسوز و مهربان بسیار زنان همچنین اندشده کشیده تصویر

 که باورند این بر نیز برخی اند.شده کشیده تصویر به
 درسی هايکتاب در زنان عاطفی هايویژگی به اياشاره
 از انددهکر بیان نیز )2001( 29گودن و گودن است. نشده
 به هاکتاب محتواي در شده منعکس جنسیتی هايتفاوت
 سمت به میل و شده کاسته زمان طول در چشمگیر ايگونه
 30کوییست استروم پژوهش نتایج است. یافته افزایش برابري
 هاکتاب که داد نشان نیز )1388 همکاران، و افشانی از (نقل
 با زنان آن در که هستند تصاویري و هاپیام حاوي
 و هوش کم ترسو، ضعیف، هیجانی، مانند هاییویژگی
 چون هاییویژگی داراي مردان و اندشده معرفی وابسته
 هاينقش هستند. رهبر و مستقل باهوش، منطقی، شجاع،
 با کنندگانشرکت نظر از درسی هايکتاب در مردان و زنان
 دارد. همخوانی مردان برتري و زنان فرودستی ریهنظ

 یافت دست نتیجه این به خود پژوهش در )2000( 31چونگ
 شخصیت صورت به بیشتر را دختران درسی، هايکتاب که

   اند.کرده معرفی احساساتی
 جنسیتی نابرابري پیامدهاي ،پژوهش هايیافته دیگر از
 نابرابري که بودند معتقد کنندگانشرکت از بسیاري است.

 .دارد منفی و مثبت پیامدهاي ،درسی هايکتاب در جنسیتی
 و مثبت پیامد اجتماعی تحرك و پیشرفت انگیزه افزایش
 جنسیتی هویت بحران و زنان اجتماعی منزلت کاهش

 مشارکت تجربیات است. جنسیتی نابرابري منفی پیامدهاي
 زنان در جنسیتی نابرابري احساس که دهدمی نشان کنندگان

 تحرك و مشارکت انگیزه افزایش جهت در عاملی تواندمی
 و دهنوي پژوهش نتایج یافته، این با همسو باشد. اجتماعی

                                                
29. Gooden & Gooden 
30. Stromquist 
31. Chung 
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 نابرابري احساس رفتن باال که داد نشان نیز )1384( معیدفر
 را اجتماعی تحرك انگیزه ،آن ابعاد از یک هر در جنسیتی
 نشان )1389( آقاپور پژوهش نتایج همچنین دهد.می افزایش

 مانع مرد و زن اجتماعی و سیاسی تبعیضات وجود که داد
 تحقیقات هايیافته با نتیجه این است. اقتصادي مشارکت

 خود تحقیقات در )2003( گازو است. همسو نیز )2003( 32گازو
 از اجتماعی پیامدهاي جنسیتی نابرابري که رسید نتیجه این به

 توسعه در تاخیر ماعی،اجت مشارکت در زنان نقش کاهش قبیل
 هايظرفیت کاهش جامعه، انسانی نیروي رفتن هدر اجتماعی،

 طلب،(شادي دارد دنبال به را جامعه مادي و فکري تولید
 نیز )1392( سخامهر و فردصداقتی پژوهش نتایج ).1381
 اقتصادي و اجتماعی حقوقی، ابعاد بین که است آن از حاکی
 رابطه اجتماعی مشارکت یرمتغ و جنسیتی نابرابري متغیر

 جنسیتی نابرابري سیاسی بعد بارةدر نشد. مشاهده معناداري
 اجتماعی مشارکت با را معکوس و معنادار رابطه وجود هایافته
 آقاپور و )1392( مهر صفا و صداقتی هايیافته داد. نشان

  است. حاضر پژوهش هايیافته با ناهمسو )1389(
 نابرابري منفی امدهايپی از اجتماعی منزلت کاهش
 در که است آن از حاکی دانشجویان تجربه است. جنسیتی
 توجه کمتر زنان به مربوط مسائل و زنان به درسی هايکتاب
 جامعه و خانواده در را نقش بیشترین که زنانی است. شده

 از جامعه در زنان که شودمی باعث کم توجه دارند. برعهده
 اغلب عقیده به نباشند. برخوردار یخوب اجتماعی پایگاه و منزلت

 هايتفاوت اجتماعی، علوم حوزة اندیشمندان و هافمینیست
 بلکه ؛ندارد مرد برتري و زن فرودستی در دخالتی ،بیولوژیکی
 فعال حضور نداشتن و تولید ابزار تملک در زنان کم نقش عمدتا

 جامعه عمومی امور و اقتصادي چرخۀ در زنان جدي مشارکت و
 دوام و آورده وجود به را فرودستی و برتري فرهنگ که است

   ).1383 (ریترز، است بخشیده
 اکثر نظر از ،جنسیتی نابرابري دیگر پیامد
 را امر این که است جنسیتی هویت بحران ،کنندگانمشارکت
 درسی هايکتاب در جنسیتی تعادل نبود و نابرابري از ناشی
 مهم بخش جنسیتی هویت ،کیمبل مایکل نظر از اند.دهکر بیان
 به زندگی آغاز همان از کودکان است. هویت اساسی و

 (توکلی، شوند.می آگاه دختران و پسران میان هايتفاوت
                                                
32. Gazso 

 درسی هايکتاب ،داد نشان )1385( حجازي هايیافته ).1382
 از را هاآن و دهندنمی ارائه دختر آموزاندانش به مناسبی الگوي

 دختر آموزاندانش امر این دارند.می ازب اجتماعی هايمشارکت
 بر زیاد تاکید درسی هايکتاب در دهد.می قرار تناقض در را

 بیشتر خیلی خانواده آغوش در و خانه در دختران جنسی هویت
 در است. عمومی هايحوزه در آنان جنسیتی حضور تایید از

 دبو خواهند بانوانی امروزي دختران آینده هايدهه در کهحالی
 خواهند تريفزون نقش و... سیاسی اقتصادي، چرخۀ در که

 نحوه و جامعه هايواقعیت بین پارادوکس و تضاد همین داشت.
 و سنتی صورت به درسی هايکتاب در دختران هویت کاسعان

 دشومی زنان و دختران در جنسیتی تهوی بحران سبب قالبی
 33کیها و اواله مطالعه کلی ادعاي ).1385 (شیخاوندي،

 هنوز مدارس درسی هايکتاب که است آن از حاکی )2016(
 تواندمی که اندداده جاي خود در را جنسیتی تبعیض تصاویر هم
 باشد. داشته فراگیران هویت گیريشکل بر نامطلوبی اثرات

 طور به که داد نشان نیز )1387( ابراهیمی و اللهیسیف پژوهش
 کمی لحاظ از چه سمدار درسی هايکتاب در زنان نقش کلی
 ایفا امروز جامعه در زنان که هایینقش با کیفی لحاظ از چه و
 که رسدمی نظر به نهایت در ندارند. تشابهی هیچ کنندمی
 شوندمی ارزیابی و مطالعه مستمر طور به باید درسی هايکتاب
 دیگر مطالعاتی شود. انجام زمینه این در بیشتري تحقیقات و

 در آن با توام هايسوگیري و جنس مفهوم قیتطبی مطالعه براي
 رسد.می نظر به ضروري عالی آموزش نیز و درسی مواد سایر

 محدود پژوهش این که آنجا از شود توجه است الزم همچنین
 پیشنهاد است، بوده دختر دانشجویان نمونۀ روي مطالعه به
 تا شود انجام پسر دانشجویان نمونۀ روي پژوهشی شودمی

 انجام به پژوهش همچنین شود. فراهم بیشتر طبیقت امکان
 از یکی که است بوده مواجه هامحدودیت از برخی با رسیده
 و تجارب ارائه در آموزاندانش توانایینا هاآن ترینمهم

 .بود درسی هايکتاب در جنس مفهوم بارةدر کافی اطالعات
 یمشد مجبور ترکامل و یشترب اطالعات اخذ براي ینبنابرا

 میکن مطالعه وارد نمونه عنوان به را دوم و اول سال یاندانشجو
  دارند. تجربه جنسیت و جنس مفهوم با که

                                                
33. Ullah & Haque 
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