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Abstract 
Stereotypes and gender stereotypes reflect society's cultural beliefs about what 

gender roles should be. The purpose of this article is to investigate how children 

(in the age group of six to twelve years) understand gender stereotypes, and the 

relationship between these gender stereotypes and gender, age, education and 

occupation of parents is analyzed. For this purpose, 236 children were selected 

from among preschool and primary school students in Mashhad city by available 

sampling method. In this research, drawing tools have been used to draw the 

professions of firemen, nurses, policemen, cooks and pilots (which are 

stereotypically attributed to a certain gender). The results showed that there is 

no significant difference between gender stereotypes in drawing jobs in two 

groups of girls and boys. It was also found that each gender has drawn the job 

attributed to that gender more stereotypically. In terms of age, children less than 

8 years of age acted more stereotypically in choosing the gender of jobs, and this 

age difference is significant at the 95% confidence level. Also, the obtained 

results showed that there is a significant difference in gender stereotypes in the 

drawing of jobs, according to the father's education. Finally, the results of the 

research based on the theory of Bam's gender schema and the acquisition of 

stereotypes confirm that these stereotypes can be reduced by using channels that 

influence the process of socialization and learning in children. 
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Extended Abstract 
1- Introduction: 
Gender roles, as a background factor, affect all 

relations, behaviors and social and cultural 

norms of the sexes. Sociologists use the term 

"socialization" to describe the way of learning 

gender roles. During the process of 

socialization, children's gender identity is 

formed and they learn that society's 

expectations and standards of the roles of the 

two sexes are different and that each gender 

should act within its own roles. These 

stereotypes will affect their future 

choicesConsidering that gender stereotypes 

evolve during childhood and have lasting 

effects throughout life, the purpose of this 

article is to investigate the gender stereotypes 

of children aged 6 to 12 in Mashhad based on 

the analysis of their drawings. The 

understanding of children's gender stereotypes 

is based on children's gender and age, as well as 

parents' education and employment as social 

variables affecting this evolution, and 

researchers are trying to answer two main 

questions. Is there a significant relationship 

between the individual characteristics 

(gender/age) of children and their gender 

stereotypes? And whether there is a significant 

relationship between parents' education and 

occupation and gender stereotypes formed in 

children? 
 

2- Methods:  

In this descriptive-analytical research, in order 

to investigate gender stereotypes in children 

based on the analysis of their drawings, 

children aged 6 to 12 years were selected. For 

this purpose, samples of 236 children including; 

110 girls and 126 boys were selected by 

sampling among elementary school students in 

Mashhad city. To extract data, the method of 

analyzing signs of drawings drawn by children 

as well as interviews were used. The 

participants were given a score for each drawn 

job, so that for stereotypical drawing (drawing 

a man in male jobs and drawing a woman in 

female jobs) a score of 10,  and non-

stereotypical drawing (drawing of women in 

men's jobs and drawing of men in women's 

jobs) was considered zero score.Data analysis 

was done using SPSS 25 software. Independent 

t-test was used to investigate the relationship 

between the gender of the participants and 

gender stereotypes, and one-way analysis of 

variance was used to investigate the 

relationship between the age, education and 

occupation of parents separately with gender 

stereotypes. The relationship between the 

action and the appearance of the drawn 

characters was analyzed separately with the 

gender of the participants with the chi-score 

test. 

3- Results: 

More boys than girls drew firefighters, 

policemen and pilots as men(P<0.05), and more 

girls than boys drew nurses and cooks as 

women(P<0.05). There is a significant 

difference in gender stereotypes in job design 

according to the father's education at the 95% 

confidence level. Children less than 8 years old 

were more stereotypical in choosing gender 

jobs(P<0.05). 
 

4- Conclusion: 

In the present study, the existence of a 

significant relationship between gender 

stereotypes and child gender was not 

confirmed. Occupations of each gender were 

drawn by the same gender more stereotypically. 

This means that more boys than girls drew 

firefighters, policemen and pilots as men, while 

girls drew nurses and cooks as women more 

than boys. 

The significance of this relationship can be seen 

as a result of the display of internalized 

characteristics during the replication process. 

The interesting thing about these findings is the 

percentage of non-stereotype drawings. In the 

works that are considered to be related to 

women, the drawing of men has been done with 

a higher percentage than the drawing of women 

in the works related to men. It seems that the 

presence of men in various jobs is accepted, 

while it is not the case for women. There is a 

significant difference between the appearance 

of the drawn characters and the gender of the 

children. Girls emphasize more on drawing 

male characteristics in male characters and 

hijab in female characters. The issue that 

attracts more attention in the field of 

appearance is that according to the percentage 
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obtained, significantly more girls than boys 

have paid attention to the category of hijab in 

drawing characters, which can be caused by 

gender roles according to Dominant culture as 

well as identification with people of the same 

sex. Finally, the separation of jobs into male 

and female categories is one of the 

consequences of gender stereotyping. 

Stereotypes are internalized during childhood 

and influence their future choices. As seen in 

this research work; Children who aspired to 

have a job that was not compatible with their 

gender based on stereotypes also showed 

doubts about its appearance even in painting. 

But according to the theory of Bam's gender 

schema and the acquired nature of stereotypes, 

these stereotypes can be weakened and 

ineffective over time by using channels that 

influence the process of socialization and 

learning in children. As it happened with the job 

of cook. The higher percentage of drawing male 

cooks than female cooks could be due to the 

influence of various cooking TV shows by men. 

Breaking the taboo in other stereotypical jobs 

will also be possible by showing these jobs in a 

non-stereotype way in TV shows, comic books, 

stories, etc. By breaking these stereotypes, we 

allow our children to aim and plan freely based 

on their ability, talent and unique characteristics 

in order to reach their favorite job. 
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 چکیده 
نقشکلیشه باید  آنچه  را درباره  باورهای فرهنگی جامعه  و  اعتقادات  قالب جنسیتی،  تصورات  و  های  ها 

کنند. نوشتار حاضر با هدف بررسی چگونگی درک کودکان )در گروه سنی  جنسیتی باشند، بازتاب می

 های جنسیتی با جنس،های جنسیتی انجام شده است و رابطه این کلیشهکلیشهشش تا دوازده سال( از 

آموزان  کودک از بین دانش  236سن، تحصیالت و شغل والدین مورد تحلیل قرار گرفته است. بدین منظور،  

دبستانپیش و  نمونهدبستانی  روش  به  مشهد  شهر  کار  های  این  در  شدند.  انتخاب  دسترس  در  گیری 

ا  از  آتشپژوهشی  مشاغل  ترسیم  موضوع  با  نقاشی  پلیس،بزار  پرستار،  بطور   نشان،  )که  و خلبان  آشپز 

میکلیشه داده  نسبت  خاصی  جنسیت  به  بین  ای  که  دادند  نشان  نتایج  است.  شده  استفاده  شوند(، 

ندارد.  کلیشه وجود  معناداری  تفاوت  پسران  و  دختران  گروه  دو  در  مشاغل،  ترسیم  در  جنسیتی  های 

به آن جنس نسبت داده میهمچنین م تر ترسیم  ایشود را کلیشهشخص شد هر جنس، شغلی را که 

تر عمل کردند  ایسال در انتخاب جنسیت مشاغل کلیشه  8نموده است. بر حسب سن، کودکان کمتر از  

باشد. همچنین نتایج بدست آمده نشان داد  درصد معنادار می  95که این تفاوت سنی در سطح اطمینان  

های جنسیتی در ترسیم مشاغل، برحسب تحصیالت پدر تفاوت معناداری دارد. در نهایت، نتایج  کلیشه

بودن کلیشهپژوهش   تأیید میبر مبنای نظریه طرحواره جنسیتی بم و اکتسابی  با  کند که میها،  توان 

تر  را کمرنگ ها استفاده از مجراهای تأثیرگذار بر فرایند اجتماعی شدن و یادگیری در کودکان این کلیشه

 کرد.
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 و بیان مسئله   مقدمه   - 1
 یکیولوژیزیو ف  یکالبد  یهاوجود دارد. جنس، به آن دسته از تفاوت  یادیبن  یزیتما  ت،یدو مفهوم جنس و جنس  انیم

از   را  مرد  و  زن  بدن  که  دارد  دسازدیم  زیمتما  گری کدیاشاره  طرف  از  جنس  گر، ی.    ی هاتفاوت  دهندهنشان  ت،یمفهوم 

مربوط    ی و مردانگ   ی درباره زنانگ  ی میبه افکار و مفاه  تی. جنستزنان و مردان اس  ان یم  ی و فرهنگ  ی اجتماع   ،یشناختروان 

مستق  ضرورتاًو    شوندیم   جاد یا  یاجتماع   صورتبهکه    شودیم ن  شناختییستزجنس    میمحصول    ستند یفرد 

.  شودیجوامع حاصل م  ی اجتماع و    ی اقتصاد  یهاها و جنبه جنس  کیزیف  نیاز تعامل ب  یتیجنس  یها(. تفاوت1380دنز،ی)گ

  رشیپذ  ت یو در نها  شودیم   ی کیزیو ف  یمنحصر به هر جنس، به لحاظ روانشناخت  یهایژگ یمنجر به ظهور و  ها تفاوت  نیا

و فرهنگتوسط خود جنس   هایژگیو  نیا کلها، جوامع  بد  هاشهیها،  م  یتیجنس  اتیهیو  به وجود  واسطه آوردیرا  به   .

نقش  ها شهی»کل  نیا  رشیپذ عنوان    یتیجنس  یها «،  زم  مل عا  کیبه  و هنجارها  ی تمام  نه،یپس  رفتارها    یمناسبات، 

 یاجتماع   تیکه توسط رضا  یتیجنس   یاشهیکل  یباورها  تی. در واقعدهد یقرار م  ریها را تحت تأثجنس  ی و فرهنگ  یاجتماع 

در    قتواف  نیو ا  کنندیم  دیی را تأ   هاآنمعنا که افراد    نیبنظر معتبر است. بد  شوند،یم  تیدر سطح جامعه حما  یو عموم

  .(298: 2005)کرندال و استرانگل،  کندیم  جادیتطابق ا یها را براجنس یعموم افراد جامعه، فشار بر رو  نیب

  ی. شناخت اجتماع کنندیشدن « استفاده م   ی از اصطالح »اجتماع   تیجنس  یریادگی وصف نحوه    یبرا  شناسانجامعه

برا تنها  نه  اهم  تی جنس  نییتب  یشدن  برا  تیحائز  بلکه  تلق   زین  یتی جنس  یبرابر  یریگشکل  یاست    گردد یم  یمهم 

دار است که در طول دامنه  یندی«، فرا  یتیجنسشدن    ی (. »اجتماع 362:  1396  تزن،ی به نقل از ا  457:  2005  ن،ی)مارت

 ،یتیشدن جنس  یاجتماع  ندی. فرادهد یجهت و معنا م  ها آن  یبه ابعاد گوناگون زندگو    گیردیم شکل    جیافراد به تدر  یزندگ

  ن، )فروت  شودیم  نهیو نهاد   تیتثب  ، یاجتماع   ی باالتر در ذهن و رفتارها  نیو در سن  ردیگیشکل م  ی در دوران کودک  عمدتاً 

  یکه انتظارات و استانداردها  آموزندیم   هاآنو    ردیگیکودکان شکل م   یجنستیشدن، هو  یاجتماع   ندیفرا  ی(. در ط1389

  ی هاانتخاب  ها،شه یکل  نیکند. ا  تیخود فعال  یهانقش  طه یدر ح  دیو هر جنس با  اندمتفاوتدو جنس،    یهاجامعه از نقش

؛  1393و خجسته،    ی ؛ جمال1391  ،ییرزایو م  یو چن، به نقل از محمد  ی ان)برس  دهندیقرار م  ریرا تحت تأث  ها آن  ندهیآ

  جهیدر نت  شود، یم  لیبه کودکان تحم  ر یناپذبحث  قیبصورت حقا  ها شه یکل  ن یزمان تولد ا  از   .(1395فروتن و همکاران،  

. هر چه سن کودک کمتر باشد،  کنندیمؤثرتر عمل م  یخاطر به شکل   نیبه هم  رندیگیقرار م  یکمت مورد نقد و بررس

سن کودک و آغاز اواسط    شی(، اما با افزا7:  1393و خجسته،    ی )جمال  کند یم   یونو در  رد یپذیرا م  هاشهیتر کلراحت 

(.  1391)برک،    دهندیم« خود را توسعه    یتیجنس  یها شهیو ورود به دبستان، کودکان »کل  یسالگ  12تا    6  ی عنی  یکودک

  ت یو تقو  دبستانییشپ نسبت به کودکان    انیو مرب  ن یها و رفتار والدبر انتظارات، نگرش   یتیجنس  یهاشه یکل  نیوجود ا

  .گذاردیم  ریتأث ها شه یمناسب با آن کل ی هایژگ یصفات و و

درون  ی ابیدست  یبرا جهان  بازدار  ی به  و  مقاومت  بدون  د  ،یکودک،  تحل  دگاه یاز  رو  د یبا  یلگریروان    ی کردهایاز 

(.  1398و همکاران،    یهستند )اطهر  هایفرافکن مانند نقاش  یهاآزمون   م،یرمستقیغ   کردیرو  کیاستفاده نمود.    میرمستقیغ 

 ی اساس طراح  نیبر ا   زین  ییهاقرار گرفته است و آزمون   استفادهابزار فرافکن در ابعاد مختلف در حوزه کودک مورد    نیا

تجاربشان را    هاآن .  دهندیرا نشان م  ریفراتر از تصاو  یزیودکان چک  ،ی(. در نقاش1396تبار و همکاران،    یاند )جمالشده

و جد  کیدر   معنادار  عقا  کنند،یم  یسازمانده  دی کل  و  تصورات  احساسات،  باورها،  واقع خاطرات،  نشان    دشانیدر  را 

تحول خود را در دوران   ریس  ، یتیجنس  یهاشهیکل  نکهیتوجه به ا  با    .(2015؛ بتل و همکاران،2017گر،ی)کر  دهندیم

ا  ی در طول زندگ   یداریپا  راتیتأث   یو دارا  کنند یم  ی ط  ی کودک بررس  نیهستند، هدف    ی تیجنس  یهاشه یکل   یمقاله 

تحل  12تا    6کودکان   اساس  بر  م  یهاینقاش  لیساله  در شهر مشهد  کلباشدیآنان  کودکان   یتیجنس  یهاشهی. درک 

  ر یس  نیمؤثر بر ا  یاجتماع   یرهایبه عنوان متغ  نیو اشتغال والد  التیتحص  نیو سن کودکان و همچن  تیبه جنس  معطوف
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)جنس/سن( کودکان    یفرد  یهایژگیو  نیب  ایهستند که آ  یبه دو سؤال اصل  ییو محققان درصدد پاسخگو  باشدیم  یتحول

 یتیجنس  یهاشه یبا کل  نیو شغل والد  التیتحص  نیب  ایآ  نکهیوجود دارد؟ و ا  یآنان رابطه معنادار  یتیجنس  یهاشهیبا کل

  وجود دارد؟ یگرفته در کودکان رابطه معنادارشکل

 

 پیشینۀ پژوهش   - 2
 : پیشینۀ تجربی 2- 1    

را به خود اختصاص داده است.    یحوزه مطالعات متنوع   نیآن، ا  راتیو تأث  یتیجنس  یهاشهیشناخت کل  تیاهم  لیبدل

  یهاشهیکل  را در سه طبقه   هاآن  توانیاند، که ممختلف به آن پرداخته   یهاحوزه از جنبه   نیمطالعات انجام شده در ا

بر مسائل و    یتیجنس  یهاشهیکل  رینقش و تأث  نیو همچن  هدر رسان  یسازشهیمختلف، کل  نیدر اقشار و سن   یتیجنس

 : شودیآنان اشاره م ی هاافتهی  زیها و نپژوهش نی از ا ی( به برخ1قرار داد، که در جدول شماره ) ی اجتماع  یهاب یآس
 

 های جنسیتی های مرتبط با کلیشه های پژوهش ها و یافته . حوزه 1جدول  

 نویسندگان 

 
 ها یافته 

 حوزه پژوهش 

 

 1390جوکار و همکاران،

 1394آبادی و همکاران، صادق

 1383وند، ظهره

 1395فروتن و همکاران،

 1386ریاحی،

 

های جنسیتی، باورهای  نگرش منفی پسران به نقش

همجنس در ترسیم  تر جنسیتی پسران، ترسیم کمتر ایغیرکلیشه

  خانواده در دختران ،رضایت کمتر دختران از جنس خود ، 

مشاغل در زنان، روند تصاعدی پذیرش   قالبی ضمنیتصورات

جنسیتی با افزایش سن و روندی نزولی آن با افزایش  هایکلیشه

جنسیتی در نقاط  هایتر به کلیشهتحصیالت، نگرش قوی

جنسیتی مردان شهری و زنان  هایروستایی، تمایل به کلیشه

های شخصیتی ابزاری یا  روستایی، نسبت دادن ویژگی

های شخصیتی بیانی یا  دهنده به مردان و ویژگیسازمان

تر اطالعات مبتنی بخش به زنان، قبول راحتوحیهر

 جنسیتیهایبرکلیشه

 جنسیتیهایکلیشه

 1393جمالی و خجسته،

 1401شفیعی و حسینی فر،

 1394شریفی و بهار،

 1395وهمکاران،مقدسبهمدی

 1401جوکار و حسام پور، 

،  کریمی وفسایی صادقی

1384 

 1389فروتن،

 1391ارجمندی،روشن و آب

های درسی  های ایرانی، کتابهای جنسیتی در سریالکلیشه

کودک و  ابتدایی، برنامۀ کودکان )مجموعۀ کاله قرمزی(، شعر

تر در  های جنسیتی پررنگنوجوان، موسیقی رپ فارسی. کلیشه

گرا، برگرفتن بدنمندی دختران  های کودک و نوجوان واقعداستان

گیری زودهنگام کلیشه  شکل نوجوان از گفتمان جنسیتی،

جنسیتی مربوط به درس ریاضی،نقش محیط فیزیکی در  

های جنسیتی: تجربه شرایط محیطی و فیزیکی  گیری کلیشهشکل

 متفاوت از بدو تولد در دو جنس 

 دررسانه سازیکلیشه

 1383احمدی وگروسی،

 1388ادهمی و روغنیان،

 1388عنایت و مختاری،

 1394ومنصوریان،راوندیسفیری 

 

در زنان با   خشونت علیه زنان، عدم رضایتمندی از رفتار جنسی 

میزان احساس   های جنسیتی،تر شدن طرحوارهایکلیشه

 میزان رفتار برخورداری حقوق شهروندی کمتر زنان، افزایش

همیارانه با افزایش میزان جامعه پذیری جنسیتی زنان، استفاده  

های جنسیتی منفی کمتر، استفاده  اینترنت با کلیشهبیشتر از  

بیشتر از ابزارهای گوناگون اینترنتی در پسران، رابطه مثبت و  

جن هایکلیشهنقش

سیتی در مسائل  

 اجتماعی 
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های جنسیتی با نابرابری  پذیری جنسیتی و کلیشهمعنی دار جامعه

جنسیتی درخانواده، تأثیر جامعه پذیری جنسیتی و انجام  

ت سیاسی زنان  عدم تمایل مشارک های زیبایی در زنان،جراحی

مخصوصاً حضور در عرصۀ قدرت به علت جامعه پذیری،  

  دهد،های جنسیتی منفی سالمت اجتماعی را کاهش میکلیشه

  "ترجیح"رای دهندگان   درمواقع برابری شایستگی بین کاندیدها، 

 میدهند به کاندیدهای مرد رای دهند.

 

از    ها شه یکل  ری انکارناپذ  ریتأث  رغم یمشخص شد عل   یتیجنس  یهاشه یمطالعات انجام شده در حوزه کلپس از مرور  

در کودکان را برحسب   یتیجنس  یهاشه یدر حوزه کل  یخأل پژوهش  نده،یآ  ماتیآن در تصم  تیو اهم  ی کودک  یهمان ابتدا

انجام شده در    یهادر پژوهش  نی. همچنشودیم  دهمشاه  یمورد بررس  نیو اشتغال والد  التیسن و جنس کودک، تحص

با ابزار پرسشنامه   یش یمایروش پ   عمدتاًاستفاده نشده است، و    میاز ابزار ترس  یتیجنس  یهاشه یداخل کشور در حوزه کل

 واننوج  ی سن  یهاگروه  شود،اغلب یقلمداد م  تیاهمپر  ها شهیکل  تیدر تثب  یدوران کودک  کهدرحالیبکار رفته است. بعالوه  

سال که با موضوع مشاغل    12-6کودکان    یهاینقاش  لیپژوهش با تحل  نیاند. در اقرار گرفته   یتا بزرگسال مورد بررس

   .میکنیم یرا بررس  نیسن نیدر ا یتیجنس یهاشهیاند، نحوه بروز کلشده میترس

 

 : مالحظات نظری  2-2   
ها و رفتارهایی است که برای یک مرد  ثابت و بیش از حد ساده شده از نگرش نسبتاًهای جنسیتی یک مفهوم کلیشه 

های جنسیتی های جنسیتی اغلب از تهدید اجتماعی نقششود. کلیشهیا زن در یک جامعه، طبیعی و مناسب تلقی می

ها،  گیری نقشه شکلها، منجر ب(. کلیشه 451:  2009شوند )وادن،  ها میکنند و مانع از تغییر در این نقشحمایت می

 دهد.  شوند که اساس آن را »تفاوت فردی مبتنی بر جنسیت« شکل میرفتارها و ترجیحاتی می

های زیستی و بیولوژیکی« است. برخی از ها، مبتنی بر »تفاوتهای نظری برای درک تفاوت بین جنساولین تبیین 

شناختی  های زیست کنند و معتقدند تفاوتدان تأکید میهای رفتاری زنان و مرشناختی تفاوتنظریات بر شالوده زیست

ها قابل مشاهده است. این نظریات نشان  هاست و در همه فرهنگ های رفتاری فطری بین آن زنان و مردان منشاء تفاوت

  های فیزیکی (. این تفاوت247:  2009های جنسیتی است )اوانس و دیکمن،  های طبیعی، مسئول تفاوتدهند که نیرومی

ها و انتظارات  آورد که عالوه بر شکل دادن به ساختار جوامع، به رفتار متقابل جنسهایی را به وجود میبه مرور پیش فرض

های اجتماعی مشترکی را در  ها، کلیشههای جامعه نسبت به جنسشود. در واقع نگرشاز یکدیگر منجر می ها آنمتقابل 

( و بدین صورت است که دومین گروه از 703:  2005کند )پریسلین و وود،  ها در یک جامعه ایجاد میارتباط با جنس

تأکید میتبیین  اجتماعی شدن جنسیتی  بر  یادگیری نقشهای نظری،  به معنای  اجتماعی شدن جنسیتی  های  کنند. 

ناختی و جنسیت  شباشد. این فرایند میان جنس زیست ها میها و رسانهجنسیتی به کمک کارگزاران اجتماعی مثل خانواده

یابد. این تکوین جنسیت از طریق آید و جنسیت او تکوین می. نوزاد با جنس به دنیا میکندیماجتماعی تمایز ایجاد  

ها و توقعات  اجتماعی شدن اولیه و ثانویه و درونی کردن هنجار   یندهایفراتماس و ارتباط با کارگزاران گوناگون و در طی  

کنند جنس و جنسیت  های نظری مطرح می(. سومین گروه از تبیین 1394گیرد )گیدنز،  متناسب با جنس خود صورت می
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کنند  پردازان این رویکرد بیان میشوند. نظریههیچ پایه و اساس زیستی ندارند بلکه سراپا به صورت اجتماعی برساخته می

تواند  . حتی بدن انسان هم میشوند اجتماعی برساخته می  صورتبهو هم جنسیت محصوالتی هستند که    جنس همکه  

بدن خود را هر طور که   توانندیم های اجتماعی قرار گیرد و توسط آن شکل بگیرد یا تغییر کند. افراد  تحت تأثیر نیرو

های غذایی، و از سوراخ کردن و خالکوبی، تا جراحی پالستیک و های ورزشی تا رژیمخواهد بسازند؛ از تمریندلشان می

داده نیست، بلکه تابع عاملیت انسان و  انسان از پیش  شناسی یستزجنس. بر اساس این نظریات، بدن و  تغییر ی هاعمل

 (.1394است )گیدنز،  های اجتماعی مختلفانتخاب وی در متن و زمینه

های جنسیتی و نظریه گیری کلیشه این مقاله، مبنای نظری خود را بر پایه تأثیر فرهنگ و اجتماعی شدن بر شکل

آگاهی و    دهنده نشانشود که  مفهوم طرحواره، به یک ساخت شناختی اطالق میطرحواره جنسیتی« قرار داده است.  »

نوع محرک می یا یک  مفهوم  به یک  راجع  فرد،  از  شناخت  یکی  ، طرحواره شدهیبررسطرحواره های    ینترمهمباشد. 

جنسیت است که مطالعه درباره آن به ارائه نظریه طرحواره جنسیت منجر شده است. این نظریه در چارچوب نظریات 

گیرد که کودکان معنا و  مربوط به هویت جنسیتی، توسط »ساندرا بم«، ارائه شده است. هویت جنسیتی زمانی شکل می

تبدیل    ها آنمردانگی و زنانگی است و جنسیت به بخشی از خودپنداره  سازند که دربردارنده مفاهیم  تصویری از خود می

مفهوم ثبات جنسیتی را می فهمند، بدین معنی که تشخیص   یج تدربه، کودکان یسالگهفت  چهارتا گردد. بین سنین می

ها،  دهند جنسیت یک ویژگی اساسی و بنیانی برای تعریف و شناخت هر شخص است. پس از استحکام این شناختمی

به نقل از علمی و  176:1997گیرد )بارون و بیرن،  اند، قرار میادراکات فرد تحت تأثیر آنچه که درباره جنسیت یادگرفته

 (. 1388الیاسی

های  ای از تداعیبخشی از ساختار دانش خود طرحواره جنسیتی یا مجموعه  عنوانبهبم معتقد است هر یک از ما  

(. به عقیده بم، کودکان این  1394کنیم )هاید،عات دریافتی را بر اساس آن پردازش میمرتبط با جنسیت داریم که اطال

آمادگی عمومی را دارند تا اطالعات راجع به خودشان را بر مبنای تعاریف اجتماعی رفتارهای مناسب برای هر جنس،  

هایی  نه آماده است تا کودک نقشکه خودش را دختر یا پسر بداند صح  آموزدیم سازماندهی نمایند. زمانی که یک کودک  

های مربوط به مرد بودن  به تفصیل کلیشه  هاآنکنند. به موازات رشد کودکان،  را همراهی می  ها برچسب را بیاموزد که این  

 (.  1388به نقل از علمی و الیاسی176:1997آموزند )بارون و بیرن، یا زن بودن را در فرهنگ خودشان می

 روش پژوهش  -4
ها در جامعه  ای برای جدا کردن جنسهای مختلف است که اغلب وسیلههای جنسیتی مبتنی بر مؤلفهکلیشه محتوای  

های جنسیتی شود، چراکه وجود کلیشه های جنسیتی محسوب میهای سنجش کلیشه باشد. مشاغل از جمله مؤلفه می

  شده انجامشغل گردد. طبق مطالعات    های جنسیتی در انتخابدر محیط یادگیری کودکان ممکن است منجر به تفاوت

آتش همچون؛  مشاغلی  تحقیقاتی،  کار  این  در  محققان  کننده  توسط  منعکس  آشپز  و  پرستار  خلبان،  پلیس،  نشان، 

های  شود، بطوریکه کلیشه های هر دو جنس در بستر اجتماعی کنونی جامعه ما قلمداد میهای جنسیتی در تواناییتفاوت

را به مشاغل مردانه و زنانه سوق داده است. از میان این پنج شغل؛ سه شغل    ها آنین مشاغل،  گرفته در اجنسیتی شکل 
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نشان، پلیس و خلبان( و دو شغل زنانه )پرستار و آشپز( مدنظر قرار گرفت. مالک بعدی انتخاب این مشاغل،  مردانه )آتش

 ان بوده است.  توسط کودک ها آنآشنا بودن کودکان با این مشاغل و قابل ترسیم بودن 

،  ها آنهای جنسیتی در کودکان بر اساس تحلیل نقاشی  بررسی کلیشه   منظوربهتحلیلی،    - در این پژوهش توصیفی

دختر و    110کودک شامل؛    236ای به تعداد  ساله انتخاب شدند. بدین منظور نمونه   12الی    6هدفمند کودکان    طوربه

 آموزان مقطع ابتدایی شهر مشهد انتخاب شدند.  شگیری در دسترس از دانپسر با روش نمونه 126

توسط کودکان و همچنین مصاحبه مورد استفاده قرار   شده یمترسهای  ها، روش تحلیل نشانه نقاشیبرای استخراج داده 

ای )ترسیم  ای تعلق گرفت، بدین صورت که برای ترسیم کلیشهگرفت. به شرکت کنندگان برای هر شغل ترسیم شده نمره

ای)ترسیم زن در مشاغل مردانه و  کلیشه ، و ترسیم غیر10مرد در مشاغل مردانه و ترسیم زن در مشاغل زنانه( نمره  

انجام  SPSS 25افزار ها با استفاده از نرمسیم مرد در مشاغل زنانه( نمره صفر در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل دادهتر

مستقل و جهت بررسی رابطه سن،    tهای جنسیتی از آزمون  کنندگان و کلیشه شد. جهت بررسی رابطه جنسیت شرکت

استفاده شد.   طرفهیکهای جنسیتی از آزمون تحلیل واریانس  مجزا با کلیشه   طوربه  هرکدامتحصیالت و شغل والدین  

کنندگان با آزمون کای اسکور مورد بررسی قرار بطور مجزا با جنسیت شرکت  شدهیمترسرابطه کنش و ظاهر کاراکترهای  

 های پژوهش عبارتند از:گرفت. فرضیه

 دارد.های جنسیتی، رابطه معناداری وجود بین سن کودکان و کلیشه-

 های جنسیتی، رابطه معناداری وجود دارد.بین جنس کودکان و کلیشه-

 های جنسیتی، رابطه معناداری وجود دارد. بین تحصیالت والدین و کلیشه-

 های جنسیتی، رابطه معناداری وجود دارد.بین شغل والدین و کلیشه-

و دوره اول و دوم دبستان شدند. پس از معرفی خود،    دبستانی یشپ های  وارد یک کالس از پایه هرکداممحققان، در اجرا،  

کند را ترسیم کنند. ترتیب خواسته شد مشاغلی که محقق عنوان می  هاآن های سفید بین کودکان توزیع شد و از  برگه

ل  .خلبان(. غیر از شغ5.آشپز، 4.پلیس، 3.پرستار، 2.آتش نشان، 1کنندگان یکنواخت بود )بیان مشاغل برای تمام شرکت

ها مانند؛ انتخاب رنگ، کنش، مکان کاراکتر آزاد بودند. پس از ترسیم هر شغل، از ، کودکان در تمام زمینه شدهخواسته 

ثبت گردید. پس از پایان آزمایش، از بین    ها آن  یهاپاسخپرسیده شد و   شدهیمترسآزمودنی در مورد جنسیت فرد شاغل  

 های کودکان استخراج شد.شغل والدین از پرونده ها، میزان تحصیالت واطالعات شخصی آزمودنی

 ها تحلیل یافته -5
ا ابتدا،    نیدر   ت یجنس  یکنندگان و درصد فراوانشرکت  یشناختتیشامل اطالعات جمع  یفیتوص  ی هاافتهی بخش 

  ی هاافتهی ( ارائه شده است. سپس،  3( و )2کنندگان در جداول شماره )شده در هر شغل توسط شرکت  میکاراکتر ترس

   .شودیپژوهش ارائه م ینییتب
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 کنندگان شناختی شرکت . اطالعات جمعیت 2جدول 

 فراوانی )درصد(  ها مؤلفه  متغیرها 

 4/53 پسر جنس

 2/43 دختر

 6/38 دیپلم تحصیالت پدر 

 2/32 لیسانس 

 9/5 لیسانس فوق

 9/5 دکتری

 3/1 حوزوی 

 6/35 دیپلم تحصیالت مادر 

 8/31 لیسانس 

 1/5 لیسانس فوق

 1/2 دکتری

 3/1 حوزوی 

 4/53 کارمند  شغل پدر 

 2/43 آزاد

 4/3 کارمند  شغل مادر 

 6/21 آزاد

 72 دار خانه

 

 فراوانی ترسیم جنسیت مشاغل   .3جدول 

 فراوانی )درصد(  جنسیت ترسیم شده توسط کودک  شغل 

 7/90 مرد نشان آتش

 3/9 زن 

 1/16 مرد پرستار 

 9/83 زن 

 86 مرد پلیس

 14 زن 

 8/56 مرد آشپز

 2/43 زن 

 2/85 مرد خلبان 

 8/14 زن 

 

ای ترسیم نمودند.  جنسیت مشاغل را کلیشه   کنندگانشرکت توان دریافت بیشتر  بر اساس اطالعات جدول فوق می

   جز در مورد آشپز که درصد بیشتر آشپز مرد را ترسیم نمودند.
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 ای مشاغل و ترسیم کلیشه  بین جنس کودک   t.جدول آزمون  4جدول 

 SD t (df ) (sig ) میانگین  جنس  متغیر وابسته  متغیرمستقل 

 جنس کودک 

جنسیتی  کلیشه

 ترسیم مشاغل در

 پسر

 دختر

28/39 

45/38 

83/6 

76/10 
7/0 234 47/0 

  کلیشه

جنسیتی  

نآتشترسیمدر

 شان 

 پسر

 دختر

10 

8 

000/

0 

01/4 

58/5 234 001/0 

کلیشه  

 جنسیتی 

در ترسیم  

 پرستار 

 پسر

 دختر

22/7 

72/9 

49/4 

63/1 

53/5  

- 
234 001/0 

  کلیشه

 جنسیتی 

در ترسیم  

 پلیس

 پسر

 دختر

6/9 

45/7 

95/1 

37/4 
97/4 234 001/0 

  کلیشه

 جنسیتی 

 در ترسیم آشپز 

 پسر

 دختر

77/2 

09/6 

49/4 

9/4 
41/5 - 234 001/0 

  کلیشه

 جنسیتی 

در ترسیم  

 خلبان 

 پسر

 دختر

68/9 

18/7 

76/1 

51/4 
73/5 234 001/0 

 

ای مشاغل  توان دریافت که رابطه بین متغیر جنس کودکان و ترسیم کلیشه می(  4بر اساس اطالعات جدول شماره ) 

نشان، پلیس و خلبان را بیشتر از دختران، مرد، و دختران پرستار و آشپز را بیشتر  باشد: پسران آتشبدین شرح می

شاغل در جدول زیر ای کودکان از مای و غیرکلیشه های کلیشهاز پسران، زن ترسیم نمودند. چند نمونه از نقاشی

 قابل مشاهده است؛
 

 ای کودکان از مشاغل های کلیشه . نقاشی 5جدول  

جنس        

 سن 
 ای های کلیشه نقاشی 

جنس          

 سن 
 ای های کلیشه نقاشی 

 9 پسر

 

 12 دختر
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 11 پسر

 

 12 دختر

 
 10 پسر

 

 

 کودکان از مشاغل   ای یشه کل   یر غ   . نقاشی 6جدول  

 ای های غیرکلیشه نقاشی  سن                                  جنس              

 8 دختر

 
 

 

 جنسیتی بر حسب تحصیالت والدین  .جدول تحلیل واریانس کلیشه 7جدول 

 متغیرمستقل 
جنسیت  

 والدین 
 منابع تغییر  متغیر وابسته 

مجموع  

 مجذورات 
df 

 میانگین

 مجذورات 
F (sig ) 

 

 

 

 

 تحصیالت 

 

 پدر 

جنسیتی کلیشه

 ترسیمدر

 مشاغل

 گروهی بین

گروه درون

 ی

 کل

47/1

282 

802/

1399

4 

273/

1527

7 

7 

19

0 

19

7 

21/18

3 

657/7

3 

48

7/2 

01/0 

 

ماد

 ر

جنسیتی کلیشه

ترسیم در

 مشاغل

 گروهی بین

گروه درون

 ی

 کل

256/4

13 

7 

17

1 

037/5

9 

814/7

8 

74

9/0 

63/0 
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247/

1347

7 

503/

1389

0 

17

8 

 

  نیمشاغل بد   یاشهیکل  میو ترس  نیوالد  التیتحص  رییمتغ  نیکه رابطه ب  افتیدر  توانیاطالعات جدول باال م بر اساس  

 95  نانیدر سطح اطم  یپدر تفاوت معنادار  التیمشاغل، بر حسب تحص  میدر ترس  یتیجنس  یهاشهی: کلباشدیشرح م

مشاهده    یوجود دارد، از آزمون شفه استفاده شد، اما معنادار  ردر کدام مقاطع تفاوت معنادا  نکهیا  یبررس  یدرصد دارد. برا

 نشد. 

 جنسیتی   رابطه بین شغل پدر و کلیشه   t.جدول     8جدول 

 Mean SD t (df ) (sig ) جنس  متغیر وابسته  متغیر مستقل 

جنسیتی کلیشه شغل پدر 

 مشاغلدرترسیم

 آزاد

 کارمند 

96/38 

62/38 

27/8 

54/9 

289/0 226 77/0 

های جنسیتی کودکان در ترسیم مشاغل  شغل پدر و کلیشه   یرمتغشود بین  همانطور که در این جدول مشاهده می

 ذکر شده، تفاوت معناداری وجود ندارد.
 

 شغل مادر   برحسب جنسیتی    . جدول تحلیل واریانس کلیشه 9جدول  

متغیر  

 مستقل 
 ( df) مجموع مجذورات  منابع تغیر  متغیر وابسته 

میانگین  

 مجذورات 
F (sig ) 

جنسیتی کلیشه شغل مادر 

 مشاغلترسیمدر

 گروهی بین

 گروهی درون

 کل

501/104 

971/17843 

472/17948 

2 

226 

228 

251/52 

956/78 

662/0 0.517 

های جنسیتی کودکان در ترسیم شغل مادر و کلیشه  یرمتغتوان دریافت که بین  بر اساس اطالعات جدول فوق می

 ، تفاوت معناداری وجود ندارد.ذکرشدهمشاغل 
 

 ها سال و کلیشه   8بین دو گروه سنی کمتر و بیشتر از    t. جدول  10جدول 

متغیر  

 مستقل 
 انحراف معیار  میانگین  سن  متغیر وابسته 

t 
 

(df ) (sig ) 

جنسیتی کلیشه گروه سنی 

 مشاغلترسیمدر

 سال 8کمتراز

 سال 8بیشتراز 

75/40 

12/35 

53/7 

16/10 

79/4 234 001/

0 

های کودکان در ترسیم  سن و کلیشه  یرمتغتوان دریافت که رابطه بین  ( می10بر اساس اطالعات جدول شماره ) 

 تر بودند. ایسال در انتخاب جنسیت مشاغل کلیشه 8باشد: کودکان کمتر از بدین قرار می  ذکرشدهمشاغل 
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 سال   8ها به تفکیک دو گروه سنی کمتر و بیشتر از  بین جنسیت کودک و کلیشه   t. جدول  11جدول 

متغیر  

 مستقل 
 میانگین  جنس  سنی  گروه  متغیر وابسته 

انحراف  

 معیار 
t (df ) (sig ) 

 

 

 جنسیت

جنس کلیشه

یتی 

 ترسیمدر

 غلمشا

 پسر سال 8کمتراز

 دختر

38/4

3 

23/3

4 

03/7 

6/11 

21/2 101 029/

0 

از     8بیشتر 

 سال 

 پسر

 دختر

86/3

9 

24/4

2 

67/6 

38/8 

81/1

- 

131 071/

0 

 

  ی در دو گروه سن  ذکرشده   میکودکان در ترس  یهاشهیسن و کل  یرمتغ  ن یکه رابطه ب  دهد ی( نشان م 11جدول شماره )

مشاغل نسبت به دختران   تیسال در انتخاب جنس  8صورت است که پسران کمتر از    ن یسال به ا  8از    شتریکمتر و ب

 .بودند تری اشهیسال کل 8کمتر از 

 
 

 . جدول کااسکور بین جنسیت کودک و کنش کاراکترها 12جدول 
 ( sig) ( df) متغیر وابسته  متغیر مستقل 

 

 جنس

 نشان آتشکنش 

 کنش پرستار 

 کنش پلیس 

 کنش آشپز 

 کنش خلبان 

4 

5 

4 

4 

4 

024/0 

1/0 

3/0 

04/0 

01/0 

 

جنس و کنش کاراکترهای ترسیم شده بدین    یرمتغتوان دریافت که رابطه بین  بر اساس اطالعات جدول فوق می

درصد بیشتر   کهدرحالی%( را ترسیم کردند،    46نشان)درصد بیشتر پسران کنش مرتبط با شغل آتشقرار است:  

 %( را به نمایش گذاشتند. 8/31دختران ابزار مربوط به شغل)
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بیشتر، %(  مرتبط با شغل آشپز را ترسیم نمودند، و دختران    7/35%( و  کنش)  3/37همچنین پسران بیشتر ابزار )

%(  را به تصویر کشیدند. خلبان نیز در پسران بدون   6/33%( و یا ابزار مرتبط با شغل)  6/33آشپز را بدون کنش )

 5/24%( و ابزار مرتبط با شغل)  50%(  و در دختران بدون کنش)  4/29% (و یا با کنش مرتبط با شغل)  1/38کنش )

 %( ترسیم شده است. 

 نسیت کودک و ظاهر کاراکترها . جدول کای اسکور بین ج 13جدول 

متغیر  

 مستقل 
 ( sig) ( df) دردختران  فراوانی  درپسران  فراوانی  کنش  متغیر وابسته 

 

 جنس

آتش  ظاهر 

 نشان 

 001/0 3 1/76 2/95 بدون عالمت 

و   مردانه)ریش  خصوصیات 

 سبیل(

4/2 8/12 

 5/5 6/1 حجاب 

 5/5 8/0 بدون حجاب 

 009/0 3 7/36 2/45 عالمت بدون  ظاهر پرستار 

و   مردانه)ریش  خصوصیات 

 سبیل(

8/0 9/0 

 45 6/24 حجاب 

 4/17 4/29 بدون حجاب 

 001/0    3 6/48 81 بدون عالمت  ظاهر پلیس 

و   مردانه)ریش  خصوصیات 

 سبیل(

2/3 3/8 

 9/22 9/11 حجاب 

 2/20 4 بدون حجاب 

 001/0 3 1/54  73 عالمت بدون  ظاهر آشپز 

و   مردانه)ریش  خصوصیات 

 سبیل(

1/7 6/4 

 3/19 2/3 حجاب 
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 22 7/16 بدون حجاب 

 001/0 3 1/66 7/89 بدون عالمت  ظاهر خلبان 

و   مردانه)ریش  خصوصیات 

 سبیل(

8/4 3/7 

 11 4/2 حجاب 

 6/15 2/3 بدون حجاب 

 

در تمام    شدهترسیمجنسیت و ظاهر کاراکترهای    متغیرتوان دریافت که رابطه بین  بر اساس اطالعات جدول فوق می

توان گفت: در کاراکتر ها بدون عالمت هستند، بعد از این گزینه میموارد معنادار است. در تمام موارد بیشتر ترسیم 

 (.4/2، 8/12لحاظ کردند)به ترتیب  نشان دخترها بیشتر از پسرها خصوصیات مردانه راآتش

                                    
 

( را دخترها بیشتر باحجاب و پسرها بیشتر 7/16،  3/19(و آشپز) به ترتیب  4/29،  45کاراکتر پرستار ) به ترتیب   

با حجاب ترسیم   بدون حجاب ترسیم کردند. کاراکتر پلیس را در مواردی که زن ترسیم کردند، هر دو جنس بیشتر

 (.9/11و پسرها  9/22کردند)دخترها 

 

                     
 

کاراکتر خلبان را دخترها در مواردی که زن ترسیم کردند، بیشتر بدون حجاب و پسرها بیشتر مرد با خصوصیات مردانه  

 (.8/4، 6/15ترسیم کردند) به ترتیب
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 گیری  بحث و نتیجه -5
اتفاق  ی گذرا، مقطع  یهادهیپد  یتیجنس  یهاشه یو کل  تیجنس   ی دارشهیو ر  یاتی ح  اریبس  یهادهی بلکه پد  ستند،ین  یو 

  نهایتاً و    شوندیم  ی درون  رند،یگیمستمر، شکل م  یندیفرا  هیگوناگون و بر پا   یو نهادها  هاسمیمکان  قیهستند که از طر

خاص مربوط   ی هااز صفات و رفتار  ایشده  یبندو قالب  کنواختی  ی نذه  ر یتصاو  یتیجنس  ی هاشهی. کلگردندیم   دیبازتول

، رفتار و حاالت  ها ویژگی  یو آزمون نشده، و بر اساس آن زنان و مردان در جامعه دارا  یبه زنان و مردان است که بررس

 .فاوتندمت باهم  معموالًرا دارند که   یخاص  یو کارها فیانجام وظا  ییتوانا تیخاص هستند و در نها یروان

  گر ید  یو از سو  ستیاز آن ن  یکه در مردان نشان   دهدیرا به زنان اختصاص م   یو صفات  ها ییتوانا  یی از سو  یسازشه یکل

  شود یباعث م  نیهمچن  یتیجنس  یهاشهی. کلاندبهرهیکه زنان از آن ب  دهد یبه مردان اختصاص م  ی و صفات  هاییتوانا

مانند ممانعت    یمنف  یامدهایپ   یجداساز  نیا  کهدرحالیکنند،    یبندسته زنانه و مردانه د  وستاریپ   کیافراد مشاغل را در  

  ها شه یکل  ریدارد. تأث  را دربر  یتیجنس-یدر جامعه و عدم تعادل اقتصاد  یتیجنس  یهاشهیکل  تیاز پرورش استعدادها، تقو

  ردیگیشکل م دکانکو یجنستیشدن، هو یاجتماع  ندیفرا  یاست. در ط  یدوران زندگ گر یاز د شتریب ی در دوران کودک

 ی طهیدر ح  د یو هر جنس با  اند متفاوتدو جنس،    ی هاجامعه از نقش  ی که انتظارات و استانداردها  آموزندیم   ها آنو  

؛ 1395)فروتن و همکاران،   دهندیقرار م ریرا تحت تأث ها آن ندهیآ یهاانتخاب هاشه یکل  نیکند. ا تیخود فعال یهانقش

  .(1389؛ فروتن، 1393و خجسته،  ی؛ جمال 1391 ،ییرزایو م  یو چن، به نقل از محمد یبرسان

پژوهش    جینشد. در واقع نتا  د ییو جنس کودک تأ   یتیجنس  یهاشهیکل  انیم  یپژوهش حاضر وجود رابطه معنادار  در

نسبت    یمعنادار  طور بهدختران    میدر ترس  ها کلیشه بودن    شتریبر ب  ی( مبن1394و همکاران)  آبادیصادق   افتهیحاضر از  

پسران حما ب  تیبه  ترس  تیجنس  نی نکرد. گرچه  و  معنادار  یاشه ی کل  میکودکان  تفاوت  اما    امد، ین  دست  به  یمشاغل 

از    ییهااز کودکان وجود دارند. نمونه  یهنوز در برخ  هاشه یکل  نیاز آن است که ا  یپژوهشگران حاک  یمشاهدات مورد

سؤال پژوهشگر روبه رو   نیمشخص نبود و با ا  قیکودکان دق  ینقاش  تیجنس  که  زمانی:  باشندمیشرح    نیمشاهدات بد

: مگر خلبان زن هم وجود دارد؟ دادندیپسران با حالت تعجب پاسخ م  یمرد؟ برخ  ای  یدیکه خلبان را زن کش   شدندیم

از تمسخر روبه   یاد یبا حجم ز دیزن کش نشانآتشاز دانش آموزان  یکی یدبستان پسرانه وقت یهااز کالس یکیدر   ایو 

  نشانآتش  دنیچند مورد از دختران هنگام کش  نیگشت. همچن  ز یآنان ن  ن یب  یکیزیف  یریمنجر به درگ  یرو شد که حت

متوجه   یاز دختران وقت  ی کی  م؟یرا زن بکش  ها آنرد اگر  ندا  ی اشکال  دند؛ یپرسیم   د یهمراه با خجالت و ترد  باحالتی و خلبان  

 .شود کیقدم به هدفش نزد کیتوانست  ایگفت آرزو دارم خلبان شوم. گو یادیز یشد خلبان زن هم وجود دارد با شاد

شدند.    میترس  تری اشهیاز آن است که مشاغل مربوط به هر جنس توسط همان جنس کل  یپژوهش حاک   یهاافتهی 

از پسران   شیدختران ب  کهدرحالینمودند،    میو خلبان را مرد ترس  س ینشان، پلاز دختران آتش  شتریمعنا که پسران ب  ن یبد

از   یکرد. همانندساز  نییتب  یهمانندساز  دهیرابطه را با توجه به پد  نیا  توانینمودند. م   میپرستار و آشپز را زن ترس

ها رفتار  پسرها، رفتار مردانه را از پدر و دختر  ، یدوره زمان  ن ی. در اردیپذیم  انیپا   سالگی ششو در    شود یآغاز م  سالگی سه 

 توانی(. م 1392شعرباف،    محمدیان  آقا )  شوند یها مآن  هیو بعدها در نقش مخصوص خود شب  رند یگیزنانه را از مادر فرا م 

 .دانست یهمانندساز  ندیفرا یشده در ط  یدرون اتیخصوص شیاز نما  یرابطه را ناش نیا یمعنادار
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  شود،یکه مربوط به زنان دانسته م  یاست. در مشاغل   یاشهیکلریغ   یهامیدرصد ترس  افتهی   نیقابل تأمل در ا  نکته

حضور مردان در   ایزن در مشاغل مربوط به مردان صورت گرفته است. گو مینسبت به ترس یشتریمرد با  درصد ب میترس

بررسستین  گونهاینهنوز    نزنا  یبرا  کهدرحالیاست،    شدهپذیرفتهمختلف    یهاطه یح در    ی هاشهیکل    انیرابطه م  ی. 

  افتهی  نیبودند که ا  تری اشهیکلر یغ   یمعنادار   طوربهسال    8  یباال  یهایمشخص شد آزمودن  هایبا سن آزمودن  یتیجنس

که هر چه  دهندی(، نشان م1393و خجسته )  یپژوهش جمال جیکرد.  نتا  هی توج  نهیزم  نیبا نظر برک در ا  توانیم  زیرا ن

برابر هجوم کل در  باشد،  ا  ها شه یسن کودک کمتر  اکند یم  یتر درونرا آسان  ها آنو    کند یم  ی ستادگیکمتر    افتهی   نی. 

 .سال باشد 8 یبودن کودکان باال یاشهیبر کمتر کل  یشاهد تواندیم

(  1386)  یاحیبا پژوهش ر   افتهی  نیدارد. ا  ریتأث  یتیجنس  یهاشه یبر کل  یمعنادار  طوربه  زیپدر ن  التیتحص  یباال  سطح

 نیا  رشیپذ  زانیهمخوان است. م  شود،یم  جیرا  یتیجنس   یهاشه یشترکلیب  رشیکه نشان داد سطح سواد کمتر باعث پذ

 م یمادر بر ترس  التیبگذارد. اما سطح تحص  ریبر فرزندان تأث  یسازهمانند  ندیفرا  قیاز طر  تواندیتوسط پدر، م  هاشه یکل

 .باشدیم  ذکرشده یهاپژوهش ی هاافتهی ناهمخوان با  افتهی نینداشت. ا  یریمشاغل تأث یاشه یکل

ندارد. اما در    ی اثر  یتیجنس  یهاشهیکل  بر    نیاز آن است که شغل والد   یآمده حاک   دست  به  یهاافتهی  نیهمچن 

که شغل   شده داده( صورت گرفته نشان  1390، به نقل از جوکار و همکاران1380که توسط موسن و همکاران )  یپژوهش

دار، و دختران مادران شاغل نسبت به دختران مادران خانه  ددار  ریدختران تأث  مخصوصاًفرزند    یاشه یتفکر کل  زانیمادر بر م

 .کنندیفکر م یکمتر سنت یتیجنس ی هادر مورد نقش

 اتیخصوص  می بر ترس  شتریکودکان تفاوت معنادار وجود دارد. دختران ب  تیو جنس  شدهترسیم  ی هاتیظاهر شخص  نیب

به خود   شتریظاهر توجه را ب  نهیکه در زم  یارند. مسئلهدا  دیزن تأک  یمرد و حجاب در کاراکترها  یمردانه در کاراکترها

از پسران به مقوله    شتریدختران ب  یدست آمده، به طور معنادار  هب  یاست که با توجه به درصد فراوان  نیا  کند، یجلب م

ترس در  کرده  تیشخص  میحجاب  توجه  مها  که  نقش  ی ناش  تواندیاند  و    یتیجنس  یریپذاز  غالب  فرهنگ  به  توجه  با 

  ر تفاوت معنادا زیکودکان ن  تیو جنس  شده ترسیم  یهاتیکنش شخص  ن یبا افراد همجنس باشد. ب  ی سازهمانند  نیهمچن

نمودند و دختران    میمرتبط با شغل ترس  یهاتیافراد را در حال فعال  شتریکه پسران ب  دهندیها نشان موجود دارد. داده

  یهادر مورد تفاوت  شدهانجاممختلف    یهاکردند. در پژوهش  میافراد را همراه با ابزار مربوط به شغل مربوطه ترس   شتریب

؛ چن و کانتنر،  1999)تومان،    کنند یم  میرا ترس  اتی جزئ  شتریدختران ب  کهکودکان، عنوان شده است    ینقاش  یتیجنس

  ی کیمتحرک و مکان  یایاش  میبه ترس  لیتما  شتریو پسران ب  (2008  ش،یو وارن  ی؛ بوساک2006و همکاران،    ی؛ چن1996

 .(2001و همکاران،  مایجی؛ ا 2008 ش،یو وارن ی دارند )بوساک

شده،    میترس  یها تیرا به شخص  یی هاالوگیمشاهده شد که د  ی نقاش  یشده، تعداد اندک   یگردآور  ی هاینقاش  انیم  در

با هدف   گرانیکردن د س یعمل خ  ، یبود، آزمودن لیآن قابل تحل یهاالوگیکه د  ی نمونه نقاش ک ینسبت داده بودند. در 

  میدر حال افکندن بمب ترس  یجنگ  یمایخلبان در هواپ   ن،یچنکرده بود و هم  میرا ترس  نشانآتش توسط    یابراز پرخاشگر

توسط   شده انجاماند. در پژوهش  کرده  یابیتر از دختران ارزپسران را خشن   ی( نقاش1995و واتسون )  یشده است. فالنر

با    مراهه  میانجام شده، جرا  یهادر رسانه، بر اساس پژوهش  یتیجنس  یهاشهیکل  یی( با موضوع بازنما1388فر )  ینیمع

(  1386)یاحیپژوهش ر  جینتا   ن،ی. همچنداندیم  نییپا   اریو آمار آن را در زنان بس  دهد یبه مردان نسبت م   شتریخشونت را ب
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  ی ابزار  یتیشخص  یهایژگینشان داده که در مجموع و  ،یتیجنس  یهاشه یکل  رشیپذ  زانیمؤثر بر م  یدرباره عوامل اجتماع 

  ا ی   ییمبنا  یتیشخص  یهایژگیو توانا به مردان و و  یقو   ر،یمستقل، پرخاشگر، مد  ،یفعال، پرانرژ  ریسازمان دهنده نظ  ای

است.    شده دادهو نگران، به زنان نسبت    گرانیحساس، جذاب، آرام، صبور، مضطرب، وابسته به د  ،ی عاطف  رینظ  بخشه یروح

 شتر یپسران ب  یهاشهیکل  ،یتیجنس  یبتصورات قال  نهی( در زم1390)  یمان یو سل  یزارع شاه آباد  قیتحق  یهاافتهی   هیبر پا

و    ی وابستگ  ،یریمشتمل بر عطوفت، اثرپذ   ز،یدختران ن  ی هاشه یاستقالل و خشونت است و کل  ت، یناظر بر قدرت، عقالن

 .است ی به مشاغل خدمات شیگرا

در    هاشهی. کلباشد یم  یتی جنس  یسازشه یکل  یامدها یزنانه و مردانه از پ   دودستهمشاغل به    یجداساز  نکه،یا  نهایتاً

  ی کار پژوهش  نی. همانطور که در ادهندیقرار م  ریرا تحت تأث   هاآن  نده یآ  یهاو  انتخاب  شوند یم  ی درون  یدوران کودک

از بروز  زیسازگار نبود را داشتند ن هاآن تیبا جنس ها شهیکه بر اساس کل یداشتن شغل  یکه آرزو ی مشاهده شد؛ کودکان

  توانیم  ها، شه یبودن کل  ی بم و اکتساب   یتیطرحواره جنس  هی. اما با توجه به نظردادندینشان م   د ی ترد  ی در نقاش  یآن حت

  اثریرا کمرنگ و به مرور ب  ها شه یکل  نیدر کودکان ا یریادگی شدن و    یاجتماع   ند یبر فرا  رگذاریتأث  یبا استفاده از مجراها

 تواندیشپز زن مآشپز مرد نسبت به آ  میاتفاق افتاده است. درصد باالتر ترس  نیکرد. همانطور که در مورد شغل آشپز ا

تأث  یناش تابو در د  یمختلف آشپز  یونیزیتلو  یهابرنامه  ریاز  باشد. شکستن  با    زین  یاشه یمشاغل کل  گریتوسط مردان 

خواهد بود. با   ریپذها و... امکانمصور، قصه  یهاکتاب ، یونیزیتلو ی هادر برنامه یاشه یرکل یصورت غ مشاغل به  نیا ش ینما

 فردشانمنحصربه  ی هایژگیاستعداد و و   ، ییآزادانه بر اساس توانا  م یدهیبه کودکان خود اجازه م  ها شه یکل  نیشکستن ا

 . ندینما یزیرهو برنام یگذاربه شغل مورد عالقه خود هدف دنیدر جهت رس

 مالحظات اخالقی 

 پیروی از اصول اخالق پژوهش 
 .با کسب اجازه از مسئوالن مدارس به اجرا رسید مطالعه حاضر

 حامی مالی 

 شد.  تأمینهای مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله هزینه

 تعارض منافع 

 بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است. 
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شناختی تصاویر روی جلد کتب درسی با رویکرد  (. تحلیل نشانه1401زهرا. )سیده  فر،حسینی  و   ساداتشفیعی, سمیه

 .78- 56(, 3)4فرهنگ و هنر، شناسیجامعهجنسیتی )موردمطالعه: کتب درسی مقطع ابتدائی(.  مطالعات

تلویزیونی ایرانی    هایسریالتحلیل جنسیتی بازنمایش ساخت خانواده در    (.1385)  .شیوا،  یمیکر  و   فسایی، سهیالی صادق

 . 83.3،روان شناختی زنان –مطالعات اجتماعی  (،1383خانوادگی سال  یگونه  هایسریال)بررسی 

)محمود،  ی کاظم  و  طاهره،  یاله  محبوبه؛  آبادی،صادق  ترسیم خانواده،  تفاوت(.  1394.  آزمون  مجله  های جنسیتی در 

 . 88-101 ،1، 73روانشناسی،

زن در توسعه و سیاست )پژوهش زنان(،   جنسیتی و رضایت از جنس،  های نقشرابطه ادراک از    (.1383. )راضیه  وند، ظهره

125.9. 

)مطالعه موردی زنان   جنسیتی  هایکلیشهبر میزان پذیرش    مؤثرعوامل اجتماعی    (.1388)  .سارا  ،یاسیال  و  محمود  علمی،

 . 53-75، 1، شناسیجامعهشاغل همسردار شهرستان سراب(، 

دوران کودکی و تصور بدنی زنان؛ بررسی زنان    پذیریجامعهمبنایی    ینظریه  (.1388)   . مریم،  یمختار  و  عنایت،حلیمه

 . 7.1،زنان شناختیروان  –مطالعات اجتماعی   تحت عمل جراحی زیبایی بینی در شهر شیراز،

  پژوهش)  زن در توسعه و سیاستهای درسی مدارس ایران،  در کتاب  جنسیتیپذیری  جامعه(.  1389. )فروتن، یعقوب

 . 195-216، 3،ن(زنا

جانعلی  فروتن، اجتماعی  (.1395)  .سهیال  ، بخشیکن  و  یدرح  ،بستهچوبزاده  یعقوب؛  کلیشه  - بررسی  های  فرهنگی 

 . 63- 85 ، 1 فرهنگی،- ی اجتماعیفصلنامه مطالعات توسعه جنسیّتی )مورد مطالعه: شهرستان محمودآباد(.  

در    (.1398)  .یاسر،  یفروغ   و  سمانه  فروغی،  جنسیت  موردی    ایرانی  هایانیمیشن بازنمایی    هایانیمیشن )مطالعه 

 . 25-46 ،1زن در فرهنگ و هنر،(، هاگلساختمان  هایبچهزندگی برای کودکان و  هایمهارت

 ، تهران: نی. صبوری منوچهرترجمه  ،شناسیجامعه(. 1387. )آنتونی گیدنز،

 نشر نی.  تهران: ویراست چهارم، چاوشیان،سن حترجمه  ،شناسیجامعه (.1394) . آنتونی گیدنز،

شهرستان   (.1391)  .رحمت  ،یرزائیم  ؛محمدی،فائزه  )مطالعۀ  زنان  علیه  خشونت  بر  مؤثر  اجتماعی  عوامل  بررسی 

 .  1-29 ،5پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، روانسر(،

روزنامه    هایکلیشهبازنمایی    .(1388)  .ساداتحشمت  فر،معینی حوادث  صفحه  موردی  مطالعه  رسانه:  در  جنسیتی 

 . 167-197 ،7، فرهنگی فصلنامه تحقیقاتهمشهری، 

 تهران: انتشارات آگاه.  . ترجمه ا،خمسه.زنان: سهم زنان در تجربه بشری شناسیروان (.1394)  .جانت یبلی ش هاید،

 . 89-113، 7پژوهش زنان، پذیری جنسیتی، تحول جامعه (.1382. )الهام فر،هومین
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