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  يي زنانگي و مردانگي در تلويزيون ايرانابازنم
  دوم سيما ةدساالن در شبكخر ةويژهاي  برنامهة مطالع

  3حسن چاوشيان، 2، محمدمهدي رحمتي*1مرضيه قويدل دارستاني

  چكيده
فمنيستي تاچمن و كانـل و روش   ةپژوهش حاضر با استفاده از نظري. از مخاطبان مهم رسانه هستنديكي  ودكانك

هـدف ايـن تحقيـق    . سـت ايران پرداختـه ا  يدوم سيما ةهاي خردسال شبك محتواي كمي به بررسي برنامه  تحليل
 23 ،اين منظور  به. هاي خردسال اين شبكه است هاي برنامه چگونگي بازنمايي زنانگي و مردانگي شخصيت ةمطالع

هـاي   يافتـه . گيري تصادفي انتخاب و بررسي شده است هاي خردسال اين شبكه با استفاده از نمونه قسمت از برنامه
 ؛انـد  صورت نامتوازن توزيع شده هاي مرد و زن به اي خردسال شخصيته كه در برنامهدهد  پژوهش حاضر نشان مي

زنان   بيشتر از نمايش شخصيت) مورد 272معادل (درصد  5/40مردان   كه ميزان نسبت نمايش شخصيت طوري به
هاي  كليشه. ها بازنمايي شده است مردان و زنان در اين برنامه  كد در شخصيتؤمردانگي هژمونيك و زنانگي م. است 

هـاي خردسـال    نادان زنانه در برنامه /منفعل زنانه، باهوش مردانه /هاي دوگانة فعال مردانه صورت تقابل جنسيتي به
هاي فاقـد   كه زنان اغلب در نقش طوري به ؛شود ديده مي» فناي نمادين زنان« ،ها در اين برنامه. بازنمايي شده است

  .اند شدهنمايش داده » زنانه ةدلهر«بازده و همراه با 
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  مقدمه
كننـد و عـاملي    پلي بين زنـدگي شخصـي و جهـان اجتمـاعي عمـل مـي       منزلة ها اغلب به رسانه

كنيم و بـه همـين    ها درك مي ما، خودمان و جايگاهمان در جامعه را از طريق رسانه. قدرتمندند
ها و درك  مان در جامعه ناگزير از توجه به رسانه دهاي اجتماعيعلت براي ايفاي وظايف و كاركر

هـاي خـاص اجتمـاعي و انتظـارات      يعني همة ما نحوة رفتار در موقعيـت  ؛ها هستيم محتواي آن
طور متناوب تصـاوير و الگوهـاي رفتـاري     ها به بنابراين، رسانه. گيريم ها در جامعه را ياد مي نقش

  ].58، ص12[كند  عرضه ميدربارة زندگي را به مخاطبان 
محتـواي رسـانه   . تـرين تغييـرات جامعـه ارتبـاط تنگاتنـگ دارد      ها با بـزرگ  گسترش رسانه

رسانه همواره پاية مشخص دگرگوني و تغييرات . دهد را بازتاب مي  الگوهاي ارزشي در هر جامعه
ت، بلكـه  منوط به توانـاييِ سـاختن عقايـد عمـومي نيسـ      فقطقدرت رسانه . اجتماعي بوده است

كند؛ و اين رسـانه را در موقعيـت قدرتمنـد     ريزي مي داشتن مخاطب وسيع افكار عمومي را قالب
آوري، بـاهم كـاركردن و ايجـاد كـنش      مشخصات رسانة جديد جمع. دهد در دموكراسي قرار مي

هـا را   واقعيـت  فقـط  هـا  انـد كـه رسـانه    هاي رسانه نشـان داده  مكتب]. 44، ص31[متقابل است 
  ].38، ص44[كنند  ها همچنين در ساختن آن نيز شركت مي ند، آننك ي نميبازنماي

اغلـب، كودكـان   . معرض رسانه قـرار دارنـد، كودكـان هسـتند     از مخاطبان مهم كه دريكي 
هـا، تلويزيـون و فـيلم درونـي      هاي مربوط به نقش جنسـيتي را از طريـق كتـاب، آهنـگ     كليشه

تحقيقات بـر بيننـدگان تلويزيـون و    . وذترين رسانه باشدشايد تلويزيون بانف ،حال بااين. كنند مي
بـه   32، 43[فراواني بر زندگي كودكان دارد  تأثيردهد تلويزيون  پذيري كودكان نشان مي جامعه
شده روي كودكاني كه دسترسي بـه تلويزيـون ندارنـد نشـان داده      انجام يها بررسي]. 45نقل از 

دليل اينكه در  كودك، به]. 30[زده است  ر كليشههاي جنسيتي اين كودكان كمت است كه نگرش
دليـل   بـه . دكنـ تواند از رسـانه الگـوبرداري    راحتي مي به ،پذيري قرار دارد هاي آغازين جامعه قدم

دهنـد، بـه احتمـال زيـاد      بينند سرمشق قرار مـي  اينكه كودكان رفتارهايي را كه از تلويزيون مي
  ].40[كنند  نه ميبينند جاودا هاي جنسيتي را كه مي كليشه

ساعت در هفته را بـه   سيطور متوسط  دبستاني به دهند كه كودكان پيش مطالعات نشان مي
صـرف   ـ بـه جـز زمـان خـواب     ـ هـا زمـان بيشـتري را    بعضي از آن .پردازند تماشاي تلويزيون مي
اً تقريبـ  ،1براساس بانك اطالعـاتي عملكـرد كودكـان   ]. 29؛ 16؛ 15[كنند  تماشاي تلويزيون مي

قـرار دارد و  ) 2009 در سـال  درصد 99(سال  18 تا 8تلويزيون در دسترس كودكان بين سنين 
ميـزان  . تلويزيـون دارنـد  ) 2009در سـال   درصـد  71(بيشتر اين كودكان در اتاق خـواب خـود   

پردازند برابر با چهـار سـاعت و نـيم     سال به تماشاي تلويزيون مي 18 تا 8ميانگيني كه كودكان 
  ].48[ است در هر روز

                                                        
1. Child trends data bank 
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پـذيري كودكـان    ن بنيـادي در جامعـه  عنـوان يكـي از عـامال    ويژه تلويزيون، به و به ،ها رسانه
هاي گذشته حتي نقش آن از خانواده نيز در اين زمينه بيشتر بـوده   شناخته شده است و در دهه

 ،اي خردسـال ه ويژه برنامه به ،هاي تلويزيون اين اساس، اطالع از محتوا و مضامين برنامه بر. است
رسانه و كودكان باعث شناسايي و درك بهتر از  ةپژوهش در مورد رابط دادن انجام. ضروري است

 ةبايد در نظر داشت كه هرچه آگاهي در زمين. هاي كودك و خردسال خواهد شد محتواي برنامه
 هـاي آينـده در مـورد    ريـزي  هاي كودك و خردسال بيشتر باشـد، برنامـه   كميت و كيفيت برنامه

بهبـود  ة هـاي كـودك و خردسـال تلويزيـون در زمينـ      تر و تالش سازندگان برنامه كودكان دقيق
  .بيشتر خواهد شد ها نيز كيفيت برنامه

هويـت جنسـيتي    ةثر در صحنؤطور مشخص م پذيري و به تلويزيون يك كارگزار قوي جامعه
ت و يكـي از  هاسـ  و مهـم بـازيگران تلويزيـون جنسـيت آن     بـديهي  هـاي  يكي از مشخصـه . است
شدن جنسيت  گيرند چگونگي متناسب مهمي كه كودكان از بازيگران تلويزيون ياد مي هاي درس

هـاي جنسـيتي و نـژادي     نشان داده اسـت كـه چگونـه كليشـه    ) 1998(مورفي . در جامعه است
رسـانه و جنسـيت بـر     ةمطالعات گذشـت . شوند صورت فرهنگي ساخته و تقويت مي شده به پخش

تواند ابـزاري   تنها مي تلويزيون نه]. 546ص ،25[اند   هاي مركزي تمركز داشته يتبازنمايي شخص
ريـزي   وسيلة مديريتي هدفمند و با برنامـه  كردن كودكان باشد، بلكه اگر به ارزشمند براي سرگرم
خوبي  اي سازنده به وسيله منزلة تواند با كاركردهاي پنهان زيادي كه دارد به صحيح اداره شود مي

گـذراني يكـي از    دهنـد كـه وقـت    ها نشان مي بسياري از نظرسنجي. ها را پر كند ت خالي آناوقا
  ].41ص ،11[كردن كودكان است  تلويزيون تماشا داليل مهم

. دستيابي به اطالعات فرهنگي در خالل رشد فردي شده اسـت  تلويزيون منبع عظيمي براي
هـاي   در هفتـه بـه تماشـاي برنامـه    سـاعت   28طـور ميـانگين    سال بـه  8 تا 2كودكان بين سن 

هـاي   طور عادي صـرف فعاليـت   ها به اين ميزان بيشتر از زماني است كه آن. پردازند تلويزيون مي
ريـزي كشـور،    طبـق آمـار سـازمان و مـديريت برنامـه     . كننـد  مربوط به مدرسه يا خوابيدن مـي 

]. 50ص ،3[كننـد   سـاعت تلويزيـون تماشـا مـي     5/19تـا   1/19آمـوزان ايرانـي در هفتـه     دانش
هـا را   يـادگيري جنسـيتي آن   طـوركلي و  پـذيري كودكـان بـه    تلويزيون بر جامعه تأثيرتحقيقات 

 تـأثير پژوهش حاضر سعي دارد بـا فـرض   ]. 1653ص ،33[صورت مشخص آشكار كرده است  به
هـاي خردسـال و كـودك     رسانه بر مخاطبان خود و با اتخاذ رويكردي جنسيتي به بررسي برنامه

جنسـيتي  هـاي   عبارت ديگر، اين بررسـي در تـالش اسـت تـا كليشـه      به. يون ايران بپردازدتلويز
دو سيما را شناسايي و مضـامين و مفـاهيم    ةهاي كودك و خردسال شبك شده در برنامه بازنمايي

  .كندآن را تحليل 
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  پژوهش ةپيشين
دهنـد كـه در    شان ميتلويزيون ن ةبرنامة نوجوان پربينند 14با بررسي ) 2010(و ديگران  1النگ

. هـاي علمـي زن بازنمـايي شـده اسـت      هاي علمي مرد بيشتر از شخصيت ها شخصيت اين برنامه
هاي جنسيتي مردانه نظيـر قهرمـان و    همچنين، شخصيت مردان نسبت به زنان بيشتر با كليشه

  .]34[ اند هاي سنتي خود نشان داده شده اند و زنان دانشمند با نقش مسلط نشان داده شده
 ةدر تحقيق خـود بـا اسـتفاده از روش تحليـل محتـوا و بـا رويكـرد نظريـ        ) 2008( 2مراتس
بـراي نوجوانـان و    2008تـا   1995هـاي   هايي كه طي سـال  اجتماعي به بررسي فيلم ـ شناختي

 7/54 شـده  فيلم بررسي 20شده در  شخصيت شناسي 139از . جوانان ساخته شده پرداخته است
 دادن ها نشان داده اسـت كـه در انجـام    يافته. درصد شخصيت مردند 3/45درصد شخصيت زن و 

اين نتـايج نشـان داد   . مشاركتي بين جنسيت مرد و زن تفاوتي وجود ندارد ـ رفتارهاي اجتماعي
هـاي   هاي زن بيشتر از شخصيت و شخصيت داردهاي جنسيتي منفي به زنان  ها كليشه اين فيلم

گيرند و نسبت به اين رفتارهـاي پرخاشـگرانه    ي پاداش مياجتماع ةمرد در رفتارهاي پرخاشگران
 ةهاي مبتني بر رفتارهـاي پرخاشـگران   هاي مرتبط با جوانان كليشه فيلم. شوند كمتر مجازات مي
  ].18[دهد  زنان را نشان مي

هاي جنسـيتي در نمـايش خشـونت فيزيكـي و      به بررسي تفاوت) 2010( 3آر.لوتر و لگ جي
هاي اين پژوهش نشان داده است كه  يافته. اند اي تلويزيوني كودك پرداختهه اجتماعي در برنامه

نتايج حاكي از . آميز وجود دارد هاي مرد و زن در نوع نقش خشونت معنادار بين شخصيت  تفاوت
در مقابـل، زنـان   . گيـرد  اين است كه عمل فيزيكي خشونت در مردان بيشتر از زنان صورت مـي 

كننـدگان خشـونت    دريافـت . دهنـد  خشونت اجتماعي را انجام مـي  نسبت به مردان بيشتر عمل
كننـدگان خشـونت تفـاوت     ترتيب، بين جنسـيت دريافـت    به اين. اند بيشتر مردان بازنمايي شده
  ].35[معناداري يافت شده است 

هـاي تلويزيـوني اذعـان     در پژوهشي روي ژانرهـاي مختلـف كـارتون   ) 2002(و ديگران  4لپر
انـد و در   هـا بازنمـايي شـده    ت مردان دو برابر شخصيت زنان در اين كـارتون دارند كه شخصي مي

  ].33[اي خود قرار دارند  هاي تلويزيوني كودكان نمايش جنسيت در باالترين سطح كليشه برنامه
هـاي كودكـان تصـاوير     نشـان داده اسـت كـه در كـارتون    ) 2007( 5راني .تحقيق باكر و اي

هـا   ترتيب در ايـن كـارتون    به اين. نابرابر نمايش داده شده است ابرقهرمانان مرد و زن به صورت
  ].17[ها شخصيت زن هستند  آن درصد 4/34فقط ابرقهرمانان مرد و درصد  7/65

                                                        
1. Marilee Long 
2. Elizabeth Behm-Morawitz 
3. Luther & Legg Jr. 
4. Leaper 
5. Baker & A. Raney 



  93 ...بازنمايي زنانگي و مردانگي در تلويزيون ايران

هاي مختلف مورد توجـه قـرار گرفتـه     جنسيت در رسانه ةمسئل ،در ايران، در چند سال اخير
هـاي   ناسي ارشد خـود بـه بررسـي انيميشـن    كارش ةنام در پايان) 1388( صوفياني ، ده؛ مثالًاست

هـاي رايـج    او در اين پژوهش نشـان داده اسـت كـه كليشـه    . ديزني پرداخته است كالسيك والت
ــه ــ /مردان ــن انيميشــن هزنان ــا وجــود دارد در اي ــر نانه زيج را يكليشهها. ه ، بيتاجذ، نياجونظي

، خانگي يهاركام نجادن، اكر خالتو دفضولي دن، كر گريهمانند  ييهارفتاربروز ، يمسئوليتپذير
 يفعاليتها دادن منجاامانند  ،نهدامر يكليشههاو شغل در  نداشــتن عتنوو شيا اصميمانه با  ةبطرا

ه يددين فيلمها ع در امتنود و مشاغل متعدو  يرشكان، ورزشد عصباني، نمايشيو مي ، رزبدني
  ].8[د ميشو

 ةهاي شـبك  مان سه مورد از كارتوندر تحقيق خود به تحليل گفت) 1395(تفرشي و كوثري 
هـاي   جـم جونيـور و برنامـه    ةبندي كلي از گفتمان شبك در يك جمع. اند پرداخته» جم جونيور«

سـه معنـاي گفتمـاني    . شده، يك نظم گفتماني هويت مطلـوب زنانـه يافتـه شـده اسـت      مطالعه
اي مركـزي  هـ  دال منزلـة  بـه » ارتباطـات دوسـتي  «و » حضـور اجتمـاعي  «، »زيبايي و جذابيت«

زيبـايي و  «. شـده اسـت   هـاي مطالعـه   جم جونيور در چـارچوب برنامـه   ةهاي مختلف شبك برنامه
ند كه حـول دال  ا هاي پيراموني شبكه دال... و» مداري اخالق«، »جنسيتي روابط ميان«، »جذابيت

  ].5[اند  هشدبندي  شده مفصل مركزيِ شناسايي
بازنمايي هال به بازنمـايي   ةگرايان ظرية برساختبا استفاده از ن) 1396(فرقاني و محمدكمال 

ايـن دو  . اند پرداخته شش ابرقهرمانو انيميشن  1394قرمزي  كالهنوروزي  ةجنسيت در مجموع
هـاي جنسـيتي مردانـه و زنانـه      كليشـه  قرمزي كالهاند كه در مجموعة نوروزي  محقق نشان داده

 قرمزي كالههمچنين، در مجموعة . است بيشتر بازنمايي شده شش ابرقهرماننسبت به انيميشن 
 ،حـال  ايـن  بـا . شخصيت زن وجود دارد سه شش ابرقهرمانيك شخصيت زن و در انيميشن  فقط

  ].10[بازنمايي زنان در هر دو برنامه كمتر از حد معمول است 

  مباني نظري
نويسندگان فمنسـيتي قصـد دارنـد كارهـاي رسـانه و همچنـين شـماري از الگوهـاي نـابرابري          

صورت غيررسمي و خودمختار و منعطف در ارتباط با آن است، مشخص كنند  كه به ،جنسيتي را
كند كه جنسيت از طريق تفكيك برتري تحصـيلي، دسترسـي    ، گيل بيان ميمثالً ؛]82ص ،26[

هـاي   سيرها و قراردادها، شكاف جنسيتي و گرايش بـه سـمت موقعيـت    متنوع براي ورود به خط
انتقادهاي اصلي گروه طرفدار حقـوق زنـان بـه     ].261ص ،38[گذارد  مي ثيرتأاتفاقي براي زنان 

به . هاي مردساالرانه است ها، مربوط به نمايش زنان براساس ديدگاه نحوة بازنمايي زنان در رسانه
بر حق برخورداري زنان از آزاديِ حضور فعاالنه در فضـاي عمـومي، بايـد      اعتقاد اين گروه، عالوه

  ].82، ص44[ها ارائه شود  تري نيز از زنان در رسانه ايانهگر تصوير واقع
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از سـوي  هاي جنسيتي در رسـانه   و معنادار فمنيست درمورد كليشه نخستيكي از كارهاي 
 2»فنـاي نمـادين زنـان در رسـانه    «معروف  ةنظري ةاو نويسند. است انجام شده) 1978( 1تاچمن

از . اي و ژانرهاي آبكـي مـرتبط اسـت    كليشههاي  ها در نقش است كه به غيبت زنان و حضور آن
هاي ماجراجويي و كمدي، تلويزيون زنـان   هاي بازرگاني و برنامه هاي كودك گرفته تا پيام برنامه

. صـورت فنـاي نمـادين هسـتند     ها در تلويزيون تحت بازنمايي بـه  آن. آورد را زياد به حساب نمي
 ةمريكـا زيـاد مسـئل   ا ةيد كـه زنـان در جامعـ   گو ن ميامريكا به مخاطباكمبود زنان در تلويزيون 

هاي جمعي را در ارتباط بـا   تاچمن فناي نمادين زنان در رسانه]. 11ـ10، ص42[مهمي نيستند 
هـاي حـاكم در    هـاي جمعـي ارزش   براساس اين فرضيه، رسـانه . كند عنوان مي» فرضية بازتاب«

بلكه به بازتوليـد نمـادين اجتمـاع،    ها نه به اجتماع واقعي،  اين ارزش. كنند جامعه را منعكس مي
كنـد كـه    تـاچمن ادعـا مـي   ]. 243، ص9[اند  يعني به نحوي كه ميل دارد خود را ببيند، مرتبط

عنوان قرباني و  مرتبه به صورت ناكارآمد و دون شوند به زناني كه در حال كار كردن نشان داده مي
ي در قلمـرو سـنتي خانـه، مـردان     حتـ . شـوند  اهميت به تصوير كشيده مي يا با داشتن منافع بي

شوند و زنـان بـا كمتـرين ارزش در     كنندة مشكالت عاطفي و عملي نشان داده مي صورت حل به
او، رسـانه تغييـرات اجتمـاعي     ةبراسـاس نظريـ  ]. 14ـ13، ص 42[شود  دنياي تلويزيون رها مي

تعداد زيـادي از   كه دهد هاست و همچنين اين واقعيت را نشان نمي بزرگي را كه مرتبط با جنس
پيامـد ايـن تحريـف واقعيـت ايـن اسـت كـه        . بلكه اكنون كارمندند ،دار نيستند زنان ديگر خانه
بـراي رسـانه تغييـرِ    . هاي جنسيتي زنـان را ندارنـد   هاي نقش زنان خارج از كليشه دختران مدل

جـود از تغييـرات   هـاي مو  اين معنا كه واقعيت  به ـ تر از زنان مطلوبي خواهد بود كه تصوير واقعي
  ].287، ص36[را نشان دهد  ـ اجتماعي

جنسـيت بـاز    ةاي در حوز كانل فصل تازه از سويكردن اصطالح مردانگي هژمونيك  با مطرح
درخـور  طـور   وجـود آمـده اسـت و بـه     اصطالح مردانگي هژمونيك چهار دهة پيش به. شده است

كانل بـا  . داشته است تأثيرتماعي توجهي روي تفكرات اخير دربارة مرد، جنسيت و قشربندي اج
  :رده استكف ين تعريرا چن يكهژمون يوام گرفتن اصطالح هژموني گرامشي، مردانگ

مقبـول بـه    يه در حال حاضـر جـواب  كاست  يتياز عمل جنس يا لهكشا يكهژمون يمردانگ
ت يـ ب موقعيـ ترت  نيـ شوند و به ا يمطرح م يت پدرساالريه در مورد مشروعكدهد  يم يتسؤاال

  ].25، ص7به نقل از  77، ص22[كند  مسلط مردان و انقياد زنان را تضمين مي
اين اصطالح حلقة ارتباط بين تحقيقات در حال رشـد در حـوزة مطالعـات مـردان را ايجـاد      

موضوعات اين تحقيقـات شـامل انديشـة عمـومي دربـارة مـردان و پسـران، ادعـاي         . كرده است
  ].830، ص20[ شود اي اجتماعي جنسيت ميه ها درمورد پدرساالري و مدل فمنيست

گيـري از   بـا وام  ـ بودن تشكيل مردانگـي » تاريخي«و » فرايندي«كانل براي تأكيد بيشتر بر 
                                                        

1. TUCHMAN 
2. The Symbolic Annihilation of Women by the Mass Media 
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هـاي سـاخت مردانگـي و زنـانگي،      پروژه: را پيشنهاد كرد» پروژة جنسيتي«مفهوم  ـ سارتر پل ژان
ظـر گـرفتن سـاختارهاي جنسـيتي     فرايندهايي در طول زندگي افراد هستند كه هر فرد بـا در ن 

اين فرايندها جزئـي از فراينـد   . سازد خودش را مي) يا زنانگي(اش طي آن شاكلة مردانگي  جامعه
و ) مثل مدرسه(رو شدن فعاالنة فرد با نهادها  افراد هستند و شامل روبه» يابي شخصيت«رشد يا 

شـوند كـه مخالفـت و     مـي  هـم ) هاي جمعي و اعتقادات فمنيستي مثل رسانه(نيروهاي فرهنگي 
هـاي جنسـيتي افـراد     شود؛ البتـه پـروژه   ها را هم شامل مي هاي فردي در مقابل آن گذاري بدعت

كـه همگـي   (هميشه در پيوند باهم هستند و تعامل اجتماعي افراد باهم و با نهادهاي اجتمـاعي  
االري شدت تحت تأثير جنسيت هستند و گاهي مانند مذهب و ارتش حافظـان جـدي پدرسـ    به

به نقل  2، ص21[كند  هاي ساختاري از قبل موجود هدايت مي ها را به الگوي اين پروژه) هستند
  ].72، ص22؛ 23، ص7از 

. در مقياس جهاني، مردانگي هژمونيك بازنمايي ايدئال جامعه از چگونگي رفتار مردانه اسـت 
هـاي زنـدگي، كـه در     هسازي استيالي اجتماعي مردان بر زنان در همة جنبـ  در واقعيت، مشروع

ديگـر،   بـه عبـارت   . تمام جوامع در سراسـر دنيـا وجـود دارد، كـاركرد هژمونيـك مردانـه اسـت       
ايـن  . كنـد  هژمونيك مردانه همچنين بر برتري مردانة مردان بـر مـردان غيرمردانـه تأكيـد مـي     

هـا و   وكـار و حتـي سياسـت    استيالي اجتماعي از طريق مناسك مذهبي، رسانة جمعـي، كسـب  
 ].26، ص27[پذيرد  مال دولتي صورت مياع

منظور مطالعة تصويرسازي از مردان در رسانه نظير  در ابتدا، اصطالح مردانگي هژمونيك به
  .هاي ورزشي و تصاوير جنگي استفاده شده است برنامه
جمعي  ةاصطالح هژموني براي ايجاد درك تفاوت و تصاوير گزينشي در رسان دليل اينكه  به

هاي متفاوت را  بين بازنمايي مردانگي ةاند رابط ن رسانه سعي كردهاه است، محققكار رفت  به
فرد براي  ل شده است كه اعمال منحصربهيرسانه به منبعي تبد]. 833ص ،20[ترسيم كنند 

كه  ،درنتيجه، انتخاب الگوهاي رفتاري را براي كودكان پسر ؛هدد رشد مردانگي را ارائه مي
ها  اي شيوه طور پيوسته، محصوالت رسانه به. كنند، آسان كرده است ي ميبراساس آن تقليد و باز
تصاوير موجود در متن فراهم  ةيك شخصيت مردانه را به وسيل ةدهند و زبان نمادين نشان

ا دربارة چگونگي يك مرد نمونه بودن ه شنهاديسالي مردان و پ اين شرايط در بزرگ. كنند مي
) ، چه نوع پدري بايد باشد، چگونه با همسر خود بايد رفتار كندچه نوع بدني بايد داشته باشد(

  ].114ص ،24[يابد  تا زمان انتقال به شخصيت مردانه ادامه مي
ق بـا پدرسـاالري تمركـز دارد و همچنـان مـرتبط بـا فرهنـگ        اكد بر انطبؤمفهوم زنانگي م

ت هويـت و عملكـرد   موقعيـ  تـأثير مراتب جنسيتي تحت  هلحال، سلس بااين. اي معاصر است توده
مـردان جـوان تصـديق     از سويصورت روزافزون  ويژه در ميان زنان جواني كه به به ؛زنان قرار داد

بايد در نظر داشت كه تحقيق روي هژموني مردانه اكنون نيازمند آن اسـت كـه توجـه    . شوند مي
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]. 86ص ،41[تري بـه عملكـرد زنـان و درگيـري تـاريخي زنانـه و مـردان داشـته باشـد           نزديك
اشكال زنـانگي   ةهم. كند، هيچ زنانگي كه هژمونيك باشد وجود ندارد طوركه كانل بيان مي همان

دليل، هيچ زنانگي وجـود    به اين. در جامعه در متن كلي تبعيت زنان از مردان ساخته شده است
 ،19[ندارد كه در ميان زنـان مـوقعيتي ماننـد هژمـوني مردانـه در ميـان مـردان داشـته باشـد          

 ةمردانه بر زنان اسـت، تنهـا مكـانيزم تضـمين سـلط      ةكد مركز سلطؤاگرچه زنانگي م]. 187ص
ن ديگـر و مردانگـي   امردانگـي هژمونيـك بـر تابعـ     يبـراي كانـل اسـتيال   . مردان بر زنان نيست

  ].87، ص41 به نقل از 22[ داردطور برابر براي هژموني جنسيتي اهميت  اي به حاشيه
اي عاليـق و نقـش زنـان در توليـد فرهنگـي را       گان فرهنگ تـوده ها، سازند به نظر فمنيست

موجـودي   ةمنزل به بازنمايي او به فرهنگ غايب شمرده يا صرفاً ةاند و زن را از عرص ناديده گرفته
ها، تصـوير فرهنگـي زنـان     از منظر فمنيست ].17، ص2[اند  هاي جنسيتي پرداخته تابع در نقش

شـده   و تداوم تقسيم كار جنسي و تقويت مفاهيم پذيرفته هاي جمعي در جهت حمايت در رسانه
اجتماعي را به  ةتاچمن، فناي نمادين زنان توسع ةبه گفت. رود كار مي دربارة زنانگي و مردانگي به

اندازد، زيرا زنان و دختران تصويرهاي مثبتي بـراي الگـوبرداري در اختيـار نخواهنـد      مخاطره مي
اجتماعي حضـور ندارنـد يـا بـه صـورت       ةن، زنان يا در عرصاز نظر تاچم]. 144، ص13[داشت 
وظـايف خـانگي شـكل     دادن جـذابيت جنسـي و انجـام    ةشوند كه بر پايـ  اي نشان داده مي طبقه
ها در جهت حمايت و تـداوم   هاي جمعي از نظر فمنيست تصور فرهنگي زنان در رسانه. اند گرفته

. رود كـار مـي    زنـانگي و مردانگـي بـه    ةبـار شـده در  تقسيم كار جنسي و تقويت مفاهيم پذيرفته
گويند كه زنان بايد در نقش همسر، مادر و كدبانو ظـاهر   ها با امحاي نمادين زنان به ما مي رسانه

  ].124، ص2[پدرساالري سرنوشت زنان جز اين نيست  ةشوند و در يك جامع
رسـانه و  . پـردازد  ل مردانگـي مـي  ئاهـاي ايـد   براساس اظهارات كانل، رسانه به نمايش نمونـه 

گـذارد و كودكـان پسـر     پدرساالر را به نمـايش مـي   ةويژه تلويزيون مردانگي مورد تأييد جامع به
از نظر كانـل،  . آموزند يافته را مي مشروعيت ةهاي مردان شده ويژگي براساس اين الگوهاي بازنمايي

ا گـروه  يـ شـود  م كد حـا يجد ياست؛ پس اگر گروه» ياستراتژ« يكدرواقع  يكهژمون يمردانگ
ارسـاز  ك يت پدرسـاالر يمشـروع  يآمده برا شيپ  يها در مقابل چالش ين استراتژيابد ايدر يفعل
عنـوان   تازگي بـه  ه بهك ييها صورت ارزش ه بهك(گر يد» ياستراتژ« يكندارد اگر  يتعجب ،ستين

 ةسلط ةمبه ادا يبخش تيمشروع يبرا) دشو يشوند متبلور م يغ ميتبل» يواقع ةمردان يها ارزش«
  ].26، ص7به نقل از  77، ص22[شود  يكپدرساالرانه هژمون

كنند كه رسانه بـه   كانل و تاچمن اظهار مي. كانل و تاچمن وجوه مشتركي باهم دارند ةنظري
 ،ويـژه تلويزيـون   بـه  ،هاي جمعـي  رسانه. پردازد پدرساالر مي ةهاي حاكم بر جامع بازنمايي ارزش

تلويزيون زنـان را بـه شـكل موجـوداتي سـطح پـايين و        ،ظر تاچمناز ن. گيرد زنان را ناديده مي
مردانـه را   ةيافتـ  هاي مشروعيت كند كه تلويزيون الگو كانل نيز بيان مي. دهد ناكارآمد نمايش مي
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وي عقيده دارد كه زنـانگي كـه هژمونيـك باشـد وجـود      . گذارد براي كودكان پسر به نمايش مي
پـرداز بازنمـايي    ايـن دو نظريـه  . كنـد  ل مردانگي را بازنمايي ميئاانواع ايد فقطندارد و تلويزيون 

 ةگيرنـد كـه درنهايـت باعـث تـداوم سـلط       اي در نظر مي نابرابر زنان و مردان را به صورت چرخه
بـا نگـاهي    ،در اين تحقيق .شود مي ،فرهنگي و رسانه ةازجمله حوز ،وجوه جامعه همةمردانه در 

هـاي جنسـيتي    ري تاچمن و كانل به پژوهش در مورد كليشـه فمنيستي و استفاده از رويكرد نظ
  .پرداخته شده است 1395دوم سيما طي زمستان  ةهاي خردسال شبك برنامه

  پژوهشهاي  پرسش
هـاي   چـه نـوع كليشـه   «پژوهش حاضر پاسخ به اين پرسش كلي اسـت كـه    دادن هدف از انجام

ها چـه   شوند و اين كليشه مايي ميدو سيما بازن ةهاي كودك و خردسال شبك جنسيتي در برنامه
  :شود هاي فرعي زير مطالعه مي سؤالاصلي در  سؤالاين » مضاميني را با خود دارند؟

 هاي خردسال چگونه است؟ هاي اصلي برنامه هاي مرد و زن در نقش توزيع شخصيت .1
در ) سـال، نوجـوان، كـودك و خردسـال     بـزرگ (سني  ةبيشتر در چه رد مردان و زنان .2

 اند؟ دو سيما نشان داده شده ةي خردسال شبكها برنامه
  توزيع فعاليت و شغل زنان و مردان چگونه است؟ .3
  هاي كودك و خردسال تلويزيون چه ميزان است؟ هاي جنسيتي در برنامه تعداد كليشه .4

  روش تحقيق
هـاي   يكي از روش. گيرد هاي پژوهشي را دربر مي اي از روش بررسي رسانه دامنة گسترده ،امروزه

تكنيكي تحليلـي در اوايـل    منزلة محتوا به  تحليل. محتواست  رسانه تحليل ةكاربرد براي مطالعپر
هـاي   اين روش كـه عمـدتاً بـراي فهـم پيـام     . ارتباطات رواج چشمگيري يافت ةدر حوز 20قرن 
هـا   هاي جمعي نظير راديو و برنامه هاي متني رسانه مند داده رفت، تحليل نظام كار مي اي به رسانه

هـاي خردسـال    كه بررسي برنامه ،با توجه به هدف پژوهش حاضر]. 108، ص4[را مدنظر داشت 
  .عنوان تكنيك پژوهش انتخاب شده است محتوا به  تلويزيون با نگاه جنسيتي است، روش تحليل

دو سيماسـت كـه در زمسـتان     ةهاي خردسال شبك برنامه همةآماري پژوهش حاضر  ةجامع
صـورت   هـا بـه   برنامـه . دقيقه به مدت يك ساعت پخش شده اسـت  9:40در ساعت  1395سال 

ها وجود نداشـت از سـايت    هاي كه امكان ضبط آن مستقيم از تلويزيون ضبط شده است و برنامه
  .جامع تلوبين دانلود شده است
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بـه   2گيري تصادفي ساده و نمونه 1گيري احتمالي در اين تحقيق، ما با استفاده از روش نمونه
و بـا   3آزمـون  اين اساس، به صـورت پـيش   بر. پردازيم هاي تحقيق مي ها و فرضيه سشبررسي پر

عنـوان نمونـه    هاي خردسـال بـه   قسمت از برنامه 10گيري تصادفي ساده،  استفاده از روش نمونه
صـورت مـاتريس    نتـايج ايـن تحليـل بـه    . دشـ براسـاس روش تحليـل محتـوا بررسـي      انتخاب و

آمـده در   دسـت  هـاي بـه   ده از فرمول حجم نمونه و قراردادن دادهبا استفا. بندي شده است جدول
برابـر بـا    شـده  بررسـي  ةحجم نمون ،براين اساس. حاصل شد شده بررسي ةاين فرمول، حجم نمون

آمـاري را تشـكيل    ةچهـارم كـل جامعـ    اين ميزان يك. شده است هاي ضبط قسمت از برنامه 23
  .كارتون پخش شده است 4هاي خردسال،  امهدر هر قسمت از برن. استپذيرفتني دهد و  مي

هـايي كـه دربـارة     اغلب در مورد بررسي. واحد تحليل و ثبت در اين پژوهش شخصيت است
هاي راديويي و تلويزيوني و ديگر اشكال مطالب  ها، برنامه ها، فيلم نامه ها، نمايش افسانه] محتواي[

بنـدي واحـد ثبـت، بـدون      طبقـه . شود عنوان واحد ثبت استفاده مي كننده از شخصيت به سرگرم
در ايـن  ]. 184، ص14[شـود، ممكـن نيسـت     اي كه آن واحـد در آن ظـاهر مـي    اشاره به زمينه

. شـود  هاي جنسيتي در آن ديده مـي  هاي كليشه هايي است كه مقوله واحد زمينه برنامه ،بررسي
شـده   اي خردسال ضبطه هايي است كه در برنامه كارتون همةتوان گفت واحد زمينه  نوعي مي به

  .وجود دارد
هـاي   مقوله. هاي جنسيتي تهيه شد سازي پژوهش حاضر، ابتدا يك جدول از كليشه در مقوله

ل .، او)1994(4سويئم. شده با مقوالت در تحقيقات كي ساخته و ) 2011( 6، گردينـگ )2008( 5نـ
  شـابه اسـتفاده  مقايسـه و مـوارد م  ) 1386(و نـايبي ) 1385(، سلطاني )2012( 7آستون و چِنگ

  .شده است

  ها يافته
شـده   هاي ضـبط  هاي اصلي و فرعي برنامه ت پژوهش، ابتدا به شمارش شخصيتسؤاالتوجه به  با

از . شخصـيت شناسـايي شـده اسـت     670شده، بررسي ةبرنام 23 ،درمجموع. پرداخته شده است
ــذاري  670 ــيت كدگ ــده،  شخص ــيت  29/70ش ــد را شخص ــرد و   درص ــاي م ــد را  8/29ه درص
هاي مختلـف شخصـيتي نيـز متفـاوت      ها در گروه اين ميزان. دهند هاي زن تشكيل مي صيتشخ
 84/63 شـده در گـروه ماشـين و روبـات     شخصيت شـناخته  177كه از كل   صورت  به اين. است

هـاي   ميزان. دهد درصد آن را شخصيت زن تشكيل مي 16/36 فقطدرصد آن را شخصيت مرد و 

                                                        
1. Probability Sampling 
2. Simple random sampling 
3. Pre-Test  
4. Janet K. Swim 
5. Jim O'Neil 
6. Ashton Gerding 
7. Therese Ottosson  & Xin Cheng 



  99 ...بازنمايي زنانگي و مردانگي در تلويزيون ايران

هاي كودكانـه   بات حاكي از تفكيك جنسيتي سنتي در زمينة بازينامتوازن در گروه ماشين و رو
ايـن ميـزان نـامتوازن در    . است  اينكه ماشين براي پسران و عروسك براي دختران مناسب. است

  .هاي حيوان و انسان نيز تكرار شده است شخصيت
  

  كودك برحسب جنسيت ةهاي برنام توزيع شخصيت .1جدول 

 جمع
 مرد زن

 ها شخصيت
 تعداد  درصد تعداد  درصد

 انسان 150 94/64% 81 06/35% 231

31 13/16% 5 87/83% 26 
موجودان شبيه 

 انسان

 ماشين و روبات 113 84/63% 64 16/36% 177

 حيوان 141 63/76% 43 3/23% 184

 ساير 41 23/87% 6 76/12% 47

 جمع 471 29/70% 199 70/29% 670
  

. اسـت  هـا را دربرگرفتـه    ش از نيمـي از شخصـيت  هـاي مـرد بـي    ترتيـب، شخصـيت    به ايـن 
و كـارتون   كوكو و بوبـو و  گوگوجيعنوان  باهاي داخلي  هاي زن در دو مورد از كارتون شخصيت
هـا   براساس صداي گوينـدگان شخصـيت   فقطو   حضور فيزيكي نداشته هاي كاغذي قصهخارجي 

  .ها تشخيص داده شده است جنسيت آن
ها حاكي  ها برحسب جنسيت، يافته ني بر توزيع سني شخصيتبراساس سؤال دوم پژوهش مب

از  2با توجه به جدول . هاي سني مختلف است زنان و مردان در گروه  از توزيع نامتوازن شخصيت
درصـد آن را   28درصد آن را مردان و فقط  1/72شده،  سال شناسايي مورد شخصيت بزرگ 344

درصـد از كـل    7/47از كـل شخصـيت مـردان و    درصـد   88/52همچنـين  . اند زنان تشكيل داده
به اين ترتيب، زنان كمتر از مردان در . اند سال كدگذاري شده شخصيت زنان در گروه سني بزرگ

  .اند سال، كه مشخصة اصلي اين گروه پختگي و تجربة باالست، بازنمايي شده گروه بزرگ
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  ها توزيع سني برحسب جنسيت در كل برنامه. 2 جدول

 جمع

 سال بزرگ نوجوان ودك و خردسالك

 بندي سني رده
  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد

 مرد  248  88/52% 68 50/14% 153 62/32% 469

 زن 96 76/47% 29 43/14% 76 81/37% 201

 جمع  344  97  229 670

  
ل هاي زن تشكي شخصيت را درصد آن8/29فقط درصد از گروه سني نوجوان را مردان و  70

درصـد   1/33درصد شخصيت مـردان و   8/66همچنين در گروه سني كودك و خردسال . اند داده
هاي سـني مختلـف    آمده، زنان در رده دست براساس كدهاي به. اند شخصيت زنان كدگذاري شده

زنـان در گـروه سـني كـودك و خردسـال بيشـتر از سـاير        . انـد  صورت ناميزان بازنمايي شـده  به
 ةبا مشخصـ  ـ سال سني بزرگ  هاي زن در گروه شخصيت. اند كدگذاري شدههاي سني ديگر  گروه

كمتـر   ـپـذيري باالـ   تحـرك و ريسـك   ةبـا مشخصـ   ـ و گروه سني نوجـوان  ـ باال ةپختگي و تجرب
  .اند بازنمايي شده

هـا در هـر قسـمت از     هـاي شخصـيت   ها و شـغل  سوم پژوهش، به شمارش فعاليت سؤالدر 
هايي هستند كـه   هاي جنسيتي فعاليت فعاليت. است  پرداخته شده دوة هاي خردسال شبك برنامه

ها بـه سـه نـوع     ها و شغل فعاليت، در اين تحقيق. شوند در جامعه عمدتاً مردانه يا زنانه تلقي مي
  :تقسيم شده است

 ؛شـود  متعلق به مردان دانسته مي مشاغلي كه معموالً :هاي عرفاً مردانه مشاغل و فعاليت .1
كـار، اربـاب، كـارگر سـاده و مـاهر، مهنـدس، معمـار،         ، رئـيس اداره، مـدير، صـاحب   مانند تاجر

  دان، پژوهشگر، باغبان، شكارچي؛ فروش، پزشك، وكيل، شيمي عتيقه
شود مانند  مي متعلق به زنان دانسته مشاغلي كه معموالً: هاي عرفاً زنانه مشاغل و فعاليت. 2

 دادن زنـي كـه مشـغول انجـام    ( دار ، پرستار، خانهخدمتكار، فالگير، معلم، منشي، مشاغل دفتري
  ؛)منزل استهاي  كار

نويسـنده،  : به جنس تعلق ندارد مشاغلي كه معموالً: هاي غيرجنسيتي مشاغل و فعاليت. 3
  ].6[نگار، هنرمند، طراح  روزنامه

هـا   هـايي اسـت كـه شخصـيت     هاي جنسـيتي در فعاليـت   وجود كليشه ةدهند ها نشان يافته
شـده،   قسمت برنامة خردسال بررسـي  23ترتيب، در كل   به اين. يت برعهده دارندبرحسب جنس

 دادن  هـاي مـرد در حـال انجـام     شخصـيت  ،درمجمـوع . ده استشفعاليت و شغل شناسايي  320
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 91/93مـردان  . انـد  فعاليـت شناسـايي شـده    123هـاي زن در   شغل و فعاليت و شخصـيت  197
هـاي   همچنين، شخصيت. اند عرفاً مردانه نمايش داده شدههاي  فعاليت دادن درصد در حال انجام

هاي  مردان و زنان در هيچ نوع فعاليت. اند هاي عرفاً زنانه بازنمايي شده فعاليت درصد 12/95زن 
 09/6هـاي زنانـه و زنـان     درصد در حـال فعاليـت   88/4مردان . اند غيرجنسيتي نشان داده نشده

بـا توجـه بـه مقـادير     . انـد  مردانـه نمـايش داده شـده    هـاي  فعاليـت  دادن درصد در حـال انجـام  
. شـود  وضـوح مشـاهده مـي    هاي خردسال بـه  آمده، تقسيم كار جنسيتي سنتي در برنامه دست به
هاي جنسيتي و  هاي مرد و زن همچنان در نقش شده شخصيت هاي بررسي كه، در برنامه طوري  به

  .كنند كار سنتي نقش ايفا مي  براساس تقسيم
  

  ها ها در كل برنامه و شغل جنسيتي شخصيت نوع فعاليت .3جدول
 جمع

تعداد  درصد ها نوع فعاليت و شغل مرد زن تعداد درصد

197 09/6% 12 91/93% 185 
عرفاًهاي فعاليت

 مردانه
123 12/95% 117 88/4% 6 عرفاً زنانههاي فعاليت
0 0% 0 0% 0 

هايفعاليت
 غيرجنسيتي

320 31/40% 129 69/59% 191 جمع
  
هاي جنسـيتي در هـر قسـمت از     چهارم پژوهش، به شمارش كليشه سؤالمنظور پاسخ به  به
درمجمـوع،  . هـاي خردسـال براسـاس ليسـت از پـيش تهيـه شـده پرداختـه شـده اسـت           برنامه
دفعـه در   186هـزار و  مـردان  . انـد  دفعه تكرار شـده  810هزار و شده  هاي جنسيتي طرح كليشه
  .اند ها نمايش داده شده همؤلفدفعه در اين  624شده و زنان  ي تعيينهاي جنسيت كليشه

. انـد  ها با تفاوت بسيار بااليي بازنمـايي شـده   مورد از آن 16شده،  هاي بررسي از ميان كليشه
هـاي   شخصـيت . نشان داده شده اسـت  4 ها به صورت تقابل مردانه و زنانه در جدول اين كليشه

صورت مسـتقل كدگـذاري شـده     درصد به 78/20 ي زن برابر باها درصد و شخصيت 22/79مرد 
درصـد بيشـتر بـه     44/50ترتيب، شخصيت مردان در مقايسـه بـا شخصـيت زنـان       به اين. است

درصـد بـه صـورت وابسـته نشـان داده       100زنان  ،در مقابل. اند صورت مستقل نشان داده شده
هـاي كـودك    زنانه در برنامه ةوابست /دانهمستقل مر ةبر اين اساس، همچنان تقابل دوگان. اند شده

. انـد  صورت وابسته و متكي به جنس مخالف خود نشان داده شـده   بازنمايي شده است و زنان به
 درصـد  79/46هـاي مـرد    شخصـيت . منفعل زنان نيز صـحت دارد  /اين امر در تقابل فعال مردانه

 100زنـان  . انـد  ايي شـده به صـورت فعـال بازنمـ   %) 08/73<%9/26(هاي زن  بيشتر از شخصيت
  .اند درصد به صورت منفعل نشان داده شده

%) 83/95<%16/4(درصـد   67/91شـده، شخصـيت مـردان     هـاي كـودك بررسـي    در كل برنامـه 
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  صـورت بـاهوش   درصد بيشتر بـه  79/63همچنين، مردان . اند تر و دليرتر از زنان نشان داده شده شجاع
  .اند هاي كودك و خردسال بازنمايي شده ان در برنامهنسبت به زن%) 83/95<%04/30(  و منطقي

درصـد   100نشان داده است كه شخصيت مردان معادل  ها شده، يافته هاي بررسي در قسمت
درنتيجه، در اين . اند ضعيف كدگذاري شده ةدرصد در مقول 100شخصيت زنان  قوي و ةدر مقول
درصد  87/87شخصيت مردان  .آمده است رضعيف زنانه به نمايش د /ها تقابل قوي مردانه كارتون

براساس . اند درصد در اين مقوله بازنمايي شده 12/12هاي زن  كننده و شخصيت به صورت رقابت
درصد بيشتر از همتايان زن خـود در حـال رقابـت ديـده      8/75هاي مرد  ها، شخصيت اين نسبت

كننـده   صـورت مشـاركت   نـان بـه  درصد بيشـتر از ز  10هاي مرد تقريباً برابر با  شخصيت. اند شده
  .اند بازنمايي شده

  كودكهاي  جنسيتي كل برنامههاي  كليشه. 4جدول
 تعداد درصد تعداد  درصد    هاي جنسيتي كليشه مرد زن جمع
154 78/20% 32 22/79% 122  مستقل
36 100% 36 0% 0  وابسته
364 92/26% 98 08/73% 266   فعال
39 100% 39 0% 0  منفعل
48 16/4% 2 83/95% 46  شجاع
50 58% 29 42% 21  ترسو
223 04/30% 67 95/69% 156  باهوش و منطقي
12 66/44% 5 33/58% 7  نادان و غيرمنطقي
38 0% 0 100% 38   قوي
7 100% 7 0% 0  ضعيف
66 12/12% 8 87/87% 58  گر رقابت

127 31/43% 55 69/56% 72  جو مشاركت
119 37/24% 29 63/75% 90  رخاشگرپ
59 1/66% 39 89/33% 20  گريان
68 05/72% 49 94/27% 19  نگران
22 72/22% 5 27/77% 17  خونسرد
88 25% 22 75%  حالل مشكالت 66
103 24/25% 26 76/74% 77  دردسر ساز
45 4/24% 11 55/75% 34  گررهبر و هدايت
5 40% 2 60% 3   پيرو

121 45/45% 55 5/54% 66   آمر
16 50% 8 50% 8 

ملتمس و نيازمند
 كمك

 جمع 1186  624 1810
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. انـد  درصد خشمگين كدگذاري شده 3/24هاي زن  درصد و شخصيت 6/75شخصيت مردان 
هـا، مـردان    در ايـن برنامـه  . دهند خشمگين را مردان تشكيل مي ةبنابراين، بيش از نيمي از مقول

قـالبي   ةايـن عقيـد   ،بنابراين. اند ههاي زن خشمگين بازنمايي شد درصد بيشتر از شخصيت 3/51
  .ييد شده استأشده ت هاي بررسي تر از زنان هستند در كارتون كه مردان خشمگين

  بـه ايـن  . انـد  كـردن كدگـذاري شـده    درصد در حين گريه 89/33درصد و مردان  1/66زنان 
در ايـن  . انـد  گريـه كـرده   هدش هاي بررسي درصد بيشتر از مردان در كارتون 21/32ترتيب، زنان 

درصـد بيشـتر از همتايـان مـرد خـود بـه صـورت نگـران          1/44هاي زنـان   شخصيت، ها كارتون
درصد  6/54در مقابل، شخصيت مردان %). 05/72<%94/27معادل  49<19(  اند كدگذاري شده

  %).27/77<%71/22برابر با  17<5( اند  بيشتر از شخصيت زنان خونسرد بازنمايي شده
مشـكل   ةكنند درصد به صورت حل 25درصد و زنان  75شده، مردان  يهاي بررس در كارتون
ايـن  . انـد  درصد به صورت دردسرسـاز بازنمـايي شـده    7/74در مقابل، مردان . اند كدگذاري شده

هـاي مردانـه و    كننده ناشي از توزيـع نـابرابر شخصـيت    مشاركت ةآمده مانند مقول دست نسبت به
اي  هـاي زن در برنامـه   هاي مرد بيشتر از شخصيت ه شخصيتترتيب، زماني ك  به اين. زنانه است

  .كردن خواهد داشت هاي بيشتري براي عمل وجود دارد، اين شخصيت فرصت
درصـد   4/24درصد و شخصـيت زنـان    5/75شده شخصيت مردان  هاي بررسي در اين برنامه

رابـري در  هـاي زن بـه صـورت ب    هاي مرد و شخصيت شخصيت. اند عنوان رهبر كدگذاري شده به
ميـزان تقريبـاً برابـري و بـا      هاي مرد و زن با شخصيت. اند نشان داده شده) 60<40(پيرو  ةمقول

درصـد و   4/54ترتيـب، مـردان     بـه ايـن  . انـد  صورت آمر نمـايش داده شـده   درصد به 10تفاضل 
جالب توجه در كدگذاري  ةنكت. اند درصد در حال دستوردادن بازنمايي شده 4/45شخصيت زنان 

هاي مرد و زن به صـورت برابـر    كه شخصيت طوري نيازمند كمك است؛ به ةشده ميزان مقول انجام
بـه   شـده  هاي خردسال بررسي زنان و مردان در برنامه ،درنتيجه. اند در اين مقوله كدگذاري شده

  .اند يك ميزان به كمك نياز داشته
ترين حـد خـود در   هـاي جنسـيتي در بـاال    هاي حاضـر نشـان داده اسـت كـه كليشـه      يافته

نظيـر   ،هاي دوگانه صورت تقابل ها به كليشه. اند دو سيما بازنمايي شده ةهاي خردسال شبك برنامه
 /زنانه، شجاع مردانه، ترسو زنانه، باهوش مردانه ةمنفعل زنانه، مستقل مردانه، وابست /فعال مردانه

 ،ها باتوجه به توزيع شخصيت. اردهاي اين شبكه وجود د كودن زنانه و نظاير اين موارد در كارتون
هـاي   ترتيـب، در دو مـورد از كـارتون     به اين .اند ها بازنمايي نشده طور وسيعي در كارتون زنان به

داخلي و يك مورد كارتون خارجي شخصـيت زن حضـور فيزيكـي نـدارد و بـه صـورت گوينـده        
زنان منفعـل  . ود ندارددر يك مورد از كارتون ايراني اصالً شخصيت زن وج. كدگذاري شده است

شده زنـان   هاي خردسال بررسي تاچمن، در برنامه هاي هبراساس نظري. اند شده بازنمايي ةفاقد بازد
هاي خردسال، يا شخصيت زن حضور نـدارد   در اين برنامه. اند به شكل وسيعي ناديده گرفته شده



  1398بهار ، 1، شمارة 11، دورة فرهنگ و هنرزن در   104

ت منفعل نمايش داده شده صور هاي فاقد بازده و به اغلب در نقش ،يا اگر هم حضور داشته باشد
صـورت نگـران    زنـان بـه  . هسـتيم » فناي نمادين زنـان «ها شاهد  در اين كارتون ،درنتيجه. است

كـردن نشـان داده    كـردن، آشـپزي   امور خانـه نظيـر نظافـت    دادن حال انجام نسبت به فرزند، در
كه،  طوري به. ته استكد نمود يافؤها، تقابل مردانگي هژمونيك و زنانگي م در اين كارتون. اند شده

ـ    ايـن كـارتون  . انـد  برابر بيشتر از زنـان قـوي بازنمـايي شـده     100مردان   ههـاي الگوهـاي مردان
شـده   هـاي بررسـي   همچنين، زنان در كـارتون . اند پدرساالر را ارائه كرده ةيافته يك جامع ساخت

بـرداري، پرسـتاري و    نظير فرمان يهاي همؤلفهاي زن با  شخصيت. اند كد را نمايش دادهؤزنانگي م
در تمـام  . هـا نمـايش داده شـده اسـت     سوزي نسبت به فرزند و سـاير افـراد در ايـن برنامـه     دل

در  .عنوان رئيس و رهبـر شناسـايي شـده اسـت     يك شخصيت زن به فقطشده  هاي بررسي برنامه
 تـوان  هاي خردسال را مـي  هاي جنسيتي نمايش داده شده در برنامه بندي كلي، كليشه يك جمع

  :در سه سطح شناسايي كرد
 /وابسته، بـاهوش  /منفعل، مستقل /هاي مانند فعال نمايش دوگانه( هاي جنسيتي تقابل .1

 ؛...)نادان و
 ؛)هاي عمومي مردانه و خصوصي زنانه ايجاد حوزه( تفكيك جنسيتي .2
  )ها براساس جنسيت بازنمايي نامتوازن فعاليت و شغل( تقسيم كار جنسيتي .3

  گيري نتيجه
هـا   دهد كـه در ايـن برنامـه    دوم سيما نشان مي ةهاي خردسال شبك قسمت از برنامه 23 ةمطالع

هـاي مـرد نسـبت بـه      ها برحسب جنسيت نامتوازن بوده است و ميزان شخصيت توزيع شخصيت
. ها دارند مردان ميدان بيشتري براي بازنمايي خود در اين كارتون. هاي زن بيشتر است شخصيت

هـا   هـاي مردانـه و زنانـه در ايـن برنامـه      ي مربوط به فعاليت و شغلتيهاي جنس همچنين كليشه
مـردان  . شـوند  اي جنسيتي ديده مي هاي كليشه غلب در نقشازنان و مردان . بازنمايي شده است

. اند كارهاي فني نشان داده شده دادن ي با پايگاه اجتماعي باال و در حين انجاميها بيشتر در نقش
 ةشـوند و دغدغـ   دار ديـده مـي   هاي مانند معلم، پرستار، گوينده و خانـه  در مقابل، زنان در نقش

هـاي مولـد ديـده     نـد و در نقـش  ا طـور عمـده، زنـان منفعـل     بـه . فرزندان و زندگي خود را دارند
يك شخصـيت زن   فقط شده هاي بررسي كارتون همةاين مسئله تا حدي است كه در . شوند نمي

هـايي نظيـر منفعـل، نـادان،      زنان با كليشـه . ردن استك شود كه در حال رياست رئيس ديده مي
كننـده و بـاهوش نمـايش داده     شوند و مـردان فعـال، شـجاع، رقابـت     زنانه ديده مي ةداراي دلهر

اي كه در سـه   به گونه ؛ديده شده است» فناي نمادين زنان«شده،  هاي بررسي در برنامه. اند شده
هـاي زن در پيشـبرد    هـا حضـور شخصـيت    تونكارتون شخصيت زن حضور ندارد و در ساير كار

  :گويد مي) 1380(طور كه بارت  همان. گذار نيستتأثيرداستان 
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  ].1[دهد كه گويي چيز طبيعي است  اي نشان مي اسطوره گفتاري است كه واقعيت تاريخي را به گونه
  .يز نيستبرانگ كند و سؤال ها طبيعي جلوه مي به اين ترتيب، حضورنداشتن زنان در اين برنامه

سـويي   هاي ديگر در حـوزة زنـان هـم    هاي پژوهش نتايج اين پژوهش در برخي موارد با يافته
هـاي علمـي در    دهد كه شخصيت محتوا نشان مي  با استفاده از روش تحليل) 2011( النگ. دارد

هـاي   اسـت و زنـان همچنـان در نقـش     زن نفـر  83نفـر مـرد در برابـر     113هاي نوجوان  برنامه
يـد  ؤپژوهش حاضر نيز با ميزان مشابهي با تحقيق النـگ م . شوند سنتي نشان داده مي اي كليشه

در ) زن 81برابـر   نفـر مـرد در   158(هاي زن  هاي مرد نسبت به شخصيت آن است كه شخصيت
انـد   نشـان داده ) 2007( و بـاكر ) 2002( لپر. شوند نمايش داده مي هاي كودك و خردسال برنامه

در  و بـودن  هاي جنسيتي مردانه مانند قدرتمند سنتي زنانه و نيز كليشههاي جنسيتي  كه كليشه
پـژوهش حاضـر در ايـن مـورد     . شـود  هاي كودك ديـده مـي   دل جنگ رفتن همچنان در برنامه

هاي سنتي زنانه و مردانـه   هاي نقش در تحقيق حاضر، كليشه. استا با اين تحقيقات قرار داردر هم
تر  شده شجاع هاي خردسال مطالعه ن نسبت به زنان در برنامههمچنين مردا. همچنان وجود دارد

 12، 1394 قرمـزي  كـاله  ةنشـان داده اسـت كـه در برنامـ    ) 1396( فرقـاني . ترنـد  كننده و رقابت
هاي جنسيتي سنتي و مبتنـي بـر پـارادايم     كاراكتر مرد و يك شخصيت زن وجود دارد و كليشه

كـارتون شخصـيت    3هش حاضر نيز نشان داده كه در پژو. پدرساالرانه در اين برنامه وجود دارد
. ايرانـي بـوده اسـت    ــ كوكـو و بوبـو  و گوگـوجي  ـ  هـا  مورد از اين كـارتون  2زن حضور ندارند و 

هاي جنسيتي سنتي زنانـه و مردانـه بيشـتر از سـاير      كليشه قزي عمههمچنين در كارتون ايراني 
  .ها بوده است كارتون

 خود قوت به كودكان هاي برنامه در جنسيتي هاي كليشه كه داده است نشان حاضر پژوهش
 هـاي  برنامـه  در همچنـان  زنـان . هـا ادامـه دارد   نظام پدرساالري در اين برنامه ةسلط. است باقي

 هـاي خردسـال   برنامـه  در كودكـان . گيرند مي قرار اهميت مورد كمتر مردان به نسبت خردسال
 هـا، پايگـاه   در ايـن برنامـه  . بيننـد  مي اهميت بي و دهباز فاقد هاي نقش در يا غايب عمدتاً را زنان

تـر و   هاي مرد بـاهوش  كه شخصيت زماني ؛مردان نشان داده شده است از تر پايين زنان اجتماعي
. رو هسـتيم  روبـه  1»كمتربودن زن«از اي  هبا نمون .شوند جو نمايش داده مي تر يا مشاركت منطقي

است و درنهايت تضعيف، نـاتواني و شكسـت زنـان را     كمتربودن زنان محصول ايدئولوژي مردانه
كـه،   طـوري  مورد پذيرش نظام پدرساالري ابقا شده است؛ بـه » زنانگي«در اين برنامه،  .دربر دارد

هـاي   كودكان دختـر الگـو  . شوند هاي مادري، همسري ديده مي زنان همچنان در خانه و در نقش
هـا   در مقابـل، در ايـن برنامـه   . كننـد  شاهده مـي دو م ةهاي خرسال شبك سنتي زنانه را در برنامه

مردان مسلط بر همة امـور و حـالل مشـكالت    . ل بازنمايي شده استئاايد» مردانگي هژمونيك«
  .اند نشان داده شده

                                                        
1. Less Of Woman 
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 بـاقي  خـود  قوت به كودكان هاي برنامه در جنسيتي هاي كليشه كه داد نشان حاضر پژوهش
. گيرنـد  مـي  قرار اهميت مورد كمتر مردان به نسبت خردسال هاي برنامه در همچنان زنان. است

 اهميـت  بـي  و بـازده  فاقـد  هـاي  نقـش  در يـا  غايـب  عمدتاً را زنان كودكهاي  برنامه در كودكان
 مسـائل  مردان و ندا وابسته و منفعل ها آن. ستا  مردان از تر پايين زنان اجتماعي پايگاه. بينند مي
 هاي برنامه محتواي بر نظارت كه كند مي پيشنهاد وهشپژ اين. كنند مي حل را ها آن مشكالت و

 نهـاد  لزوم بر رهبري تأكيد رغم به. ببخشد بهبود را بودن توازننام اين تواند مي خردسال و كودك
 بـازوي  همچنـان  دهـه،  دو حـدود  از بعـد  نظـارت،  سـازمان  ايجاد آن دنبال به و تر قوي نظارتي
 بعـد  نظارتي هاي دستگاه پتانسيل بر بيشتر و است عيفض ها برنامه پخش و توليد از قبل نظارتي

 بـر  كيـد أت بـه  توجـه  با ،شود رجوع صداوسيما ةنام اساس به اگر. است شده كيدأت پخش زمان از
 همچنـين  و ملـي  ةرسـان  در جامعـه  آحـاد  همة برابري و جامعه در زنان واقعي ارزش شناساندن
 پخـش  و توليـد  از قبـل  نظـارت  بخـش  در هرسان محتواي تحليل ةحوز گران پژوهش از استفاده
 ملـي  ةرسـان  در مردان و زنان برابر بازنمايي به توان مي خردسال، هاي برنامه خصوص هب ها، برنامه
 تماشـاي  بـه  را زيـادي  زمـان  كـه  كودكـاني  كه پرسيد بايد ،كنونيوضعيت  در اما،. بود اميدوار

 خـود  يالگـو  را چيـز  چه دختر كودكان كرد؟ خواهند درك چگونه را زنان پردازند مي تلويزيون
 گرفت؟ خواهند برعهده را نقشي چه آينده در و داد خواهند قرار

  منابع
  .136ـ85، ص 18، شارغنون، ترجمة يوسف اباذري، »اسطوره در زمانة حاضر«). 1380(بارت، روالن  ]1[
  .گام نو: نظر، تهران ا پاكثريترجمة ، اي بر نظرية فرهنگ عامه مقدمه .)1380(استريناني، دومنيك ] 2[
هـايي   هاي تلويزيوني كودكان را بـه مصـرف چـه خـوراكي     آگهي« .)1386(اميني، مريم و همكاران  ]3[

 .57ـ49، ص 1 ، ش2 ، سعلوم تغذيه و صنايع غذايي تهران ةمجل ،»كنند؟ تشويق مي
م علونامة  ، فصليي»استقرو اقياسي ي هاديكررومنظر از كيفي اي «تحليل محتو). 1393(ره منصوي، تبريز] 4[

 .138ـ105ر، ص بها، 64، ش جتماعيا
كـودك جـم جونيـور در نظـم      ةتحليل گفتمـان شـبك  « .)1395( مسعود، كوثري ؛اميرعلي .تفرشي ]5[

 .84ـ54، ص 36 ، ش17 ، سمطالعات فرهنگ و ارتباطات، »گفتماني هويت مطلوب زنانه
  .92ـ41، ص 14، ش زن در توسعه و سياست، »سينماي ايراننمايش جنسيت در «). 1385(سلطاني، مهدي ] 6[
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