
 مجله جهانی رسانه ـ نسخه فارسی

  201تا  58، صفحات 2، شماره 21دوره 

 69بهار و تابستان منتشر شده در 

  11/22/68: تاریخ دریافت

 21/08/69 :تاریخ پذیرش
 

 

 

 

حضور زنان در  بانگاری و هنجارهای شغلی روزنامهها دولت رابطۀ گرایش سیاسی
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نظارت  ها روزنامهوجود دارند که تحت عنوان قانون مطبوعات بر فعالیت  شده نوشتهی قوانینی نگار روزنامهحرفه  در :چکیده

ی بر نگار روزنامهقوانین نانوشته نیز با توجه به گرایش سیاسی روزنامه و هنجارهای اجتماعی موجود در محیط  .کنند یم

تحلیل محتوای »روش دو در این پژوهش که مبتنی بر . رگذارندیتأثدر این فضا  نگار روزنامهو حضور زنان  دشدهیتولمحتوای 

 ها روزنامهبر حضور زنان در نگاری ها و هنجارهای شغلی روزنامهدولت ریتأث ،است «نگاران روزنامهمصاحبه با »و  «ها روزنامه

و بدین طریق  رگذارندیتأث ها روزنامهی روی کار آمده بر محتوای ها دولت دهد یمی این پژوهش نشان ها افتهی. شودمطالعه می

 یبه نشر مطالب پیشرو درباره نگار روزنامهزنان . گذارند یم ریتأثنیز  ها روزنامهبر حضور نویسندگان زن و بازنمایی زنان در 

قرار  ها دولت ریتأثتحت  تر شیب طلب اصالحمردان  .اند متفاوتدر این مورد  نگار روزنامهاما مردان  پردازند یمخود  جنس هم

همچنین هنجارهای جامعه . پردازند یمی جنسیتی ها شهیکلی مختلف به بازتولید ها دولتدر  کارمحافظهو مردان  رندیگ یم

 .قرار دهد ریتأثرا تحت  ها آنوضعیت زنان و ارتقاء  متقابالًتواند محیط کار و می

 .نگار روزنامهزنان، مطبوعات، قوانین غیررسمی، زنان  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

ها و گرایش سیاسی روزنامه دارای کمیت و کیفیت متفاوتی دولت ها تحت تاثیرحضور زنان در روزنامه     

شود، صفحاتی که در آن  ها اختصاص داده می ها، میزان اخباری که به آن منظور از حضور زنان در روزنامه.  است

چه  عنوان کنشگر،  شود، تصاویر و محتوای اخبار مختص به آنان و همچنین نقش خود زنان به به زنان پرداخته می

در  را گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى( 215۱)پرور تراب  .ها است نگار، چه متخصص در روزنامه روزنامه

 :کرده است مطالعه 21۳5تا  21۳۱هاى  مورد وضعیت زنان در مطبوعات طى سال

دهد که اوج فعالیت زنان در  ناشران نشان مى و عم از رادیو، تلویزیون و مطبوعاتها ا مطالعه فعالیت زنان در رسانه
سیر نزولى داشته  ۳6و  ۳5متأسفانه در سال   .مربوط بوده ۳۳و نیمه اوّل سال  ۳9سال  دوم یها به نیمه رسانه
تصویب  . هاى سیاسى باشد هاى جناح در درگیرى انتواند نشانگر تحت تأثیر قرار گرفتن موضوعات زن مى این  .است

زن، زندانى شدن موقت سه زن نویسنده  یها، تعطیلى روزنامه منع استفاده ابزارى از تصاویر زنان در رسانه یالیحه
زن داشتند، همگى نشانگر  رمسئولیمدو ناشر، تصویب قانون جدید مطبوعات و سرانجام تعطیل شدن سه مجله که 

پرور، تراب) پذیر است سى بوده و بسیار آسیبهاى ایران تحت تأثیر حوادث سیا آن است که فعالیت زنان در رسانه

 .(211 ص
      

حضور فیزیکی زنان به صورت نویسنده و تعداد )تا چه حد بر حضور زنان ها دولتو  هاگرایش سیاسی روزنامه

نگاری چه تاثیری بر حضور زنان در هنجارهای محیط روزنامه؟ رگذارندیتأثدر روزنامه  (مطالب مربوط به زنان

که  یا نانوشتهقوانین  یمطالعهمحققین به قانون مطبوعات  یمطالعهو  هاسوالبا توجه به این  ها دارند؟روزنامه

هنجار با روش  جادر این .پرداختند دهند یمدر متن و فضای روزنامه خود را بروز  و امر سیاسی در قالب هنجار

   .است شده کنکاش  ها روزنامهبا تحلیل محتوای ( گرایش سیاسی دولت و روزنامه)مصاحبه و امر سیاسی 

به این معنا  .وعات تابعی است از تغییرات سیاسیحضور زنان در مطب تغییر: دو فرض اصلی در تحقیق این است

دستخوش  تو کیفی تکمی ازلحاظ ینگار روزنامهحضور زنان نیز در متن و یا در محیط  ها دولتکه با تغییر 

و کیفیت کمیت ابتدا به این صورت که  شودها سنجیده میاین فرض با تحلیل محتوای روزنامه. شود یمتغییر 

برای آزمون . شده استها عملیاتی شده و میزان و نوع آنها با روش تحلیل محتوا استخراج حضور زنان در روزنامه

گرایش سیاسی ها، فرضیه در این مرحله نیز معناداری تفاوت میانگین حضور زنان براساس گرایش سیاسی دولت

تغییر در حضور زنان در مطبوعات تابعی  دیگر این که.  شودآزمون می نگارانو جنسیت روزنامه هاخود روزنامه

 . شودنگاران کنکاش میبا مصاحبه با روزنامه این فرض نیز . یسازمان دروناست از هنجارهای غیررسمی و 
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 :و رسانه زنان مروری بر نظریات

زنان در متون منفعل هستند، که است  کرده اشاره( 265۳)اسمیت  ها رسانهدر خصوص حضور زنان در       

هستند و متن مردان  دکنندگانیتول .است ها آنبودن  گرا تجربهسوژه بودن و فعال و  ها در جهتتالش که یدرحال

 گذارد یم ریتأثو رسانه بر آگاهی افراد  رگذارندیتأثمتون مطابق با نظرات وی،  . معرفت تولیدی مردانه است

ایجاد باندهای مردانه به آنچه  عتقد است کهماز اسمیت  یتأسبا  (2661)پاتریشیا هیل کالینز (. 2159سیدمن، )

تا مردان  گردد یمموجب این و  شوند یماز تولید محتوا محروم  زنان. دهد یماولویت  شود یمتوسط مردان تولید 

 .ی نسبت به زنان داشته باشندتر شیب نفس اعتمادبه

با  رتبه همو نظرات زنان  شود یمهمواره مهم تلقی  ندیگو یمآنچه مردان  کند یماشاره ( 26۳1) اسمیت     

، امور جنسی و دمثلیتولنگاه به زن در قالب اموری چون دارد که  دیتأک وی. شود یممردان، نادیده انگاشته 

انتقادی است  صورت بهمتون روش کیفی و تفسیر و تحلیل  مطالعهروش برتر  به نظر اسمیت. عاطفی است

 .(266۳اسمیت،)

 تحلیل کرده شوند یمبازتولید  ها رسانهرا که توسط   یتیجنسهای  یشهکلدر کارهای خود لیزبت ون زونن       

یک خوانش مرجح دارند که با توجه به جایگاه  ها متنتر  یشبکه  کنداشاره می وی(. 266۱ون زونن، )است 

ی ها شهیکلبازتولید . کنند یمی مسلط یک جامعه را بازسازی ها ارزش ها رسانهتر  یشباقتصادی و ایدئولوژیک 

محتوای ، پس کنند یماخبار را تولید  که هستند مرداناین  .دهد یمرخ  ها رسانهجنسیتی در اخبار و توسط 

حضور مردان در مناصب باال و کند که  یمبه نقل از ون زونن اشاره  (1005) ُچُکوا و. نیز مردانه است دشدهیتول

 نیز معتقد است،( 100۱) الوی .زتولید نابرابری در محیط کار استموجب با تر نییپاحضور زنان در مراتب 

 .شود یمساختار مردساالر موجب ایجاد رقابت منفی زنان با یکدیگر در محیط کار 

های سینما  تری دارند، همچون ستاره ای نقش بیش زنان در اخبار حاشیه( 1001)گاالگر  مطالعاتمطابق با       

 دیگر وو جذاب هستند و در ارتباط با شوهر، پدر، پسر، رئیس و یک مرد  ها جوان، زیبا آن. ای یا تبلیغات رسانه

 ها رسانهکه  کند یموی اشاره  .شوند پذیر و ضعیف نمایش داده می پذیر، دودل، سلطهعنوان افراد کنش به

پروری، مفاهیم فرزند ها رسانه.  (21۳6 ،گاالگر) شوند یمی سنتی ها ارزشهستند و موجب تقویت  کار محافظه

سقف  مطالعهدر ( 1001)گاالگر  .کنند یمی را بازتولید ا شهیکل استانداردشدهی ها تیشخص درمجموعمادری و 

زنان در ، شود یم تر نییپای ها پستدر  ها آنموجب حضور  که داند یمی در پیشرفت زنان مانعآن را ی ا شهیش

زنان به  کنند یممدیران تصور همچنین  .شوند ها آنی خوب بهتا شبیه مردان و  کنند یمی کاری تالش ها طیمح

 .تی نابرابر اسا رسانهدستمزد زنان و مردان در محیط کاری از مالی و نیاز به ارتقا ندارند و نبودن نی آور نانعلت 
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رویکرد محققین با استفاده از این متغیرها و مفاهیم طرح شده و سازگاری آنان با محیط اجتماعی و سیاسی      

نگاری و رویکرد ی ادبیات پرداخته شده به زنان در محیط روزنامهپیشینهگیری از محققین با بهره .ایران است

 .ی زنان کنکاش نمودندها دربارهی حضور فیزیکی زنان در روزنامه و محتوای مطالب روزنامهنظری خویش درباره

 روش تحقیق

( ای خامنهد علی سی اهلل یتآمقارن با آخرین سال ریاست جمهوری ) 219۳های  منتخب در سال یها روزنامه     

کیهان و ( بر هاشمی رفسنجانیاک یعلمقارن با آخرین سال ریاست جمهوری ) 21۳8 در کیهان و اطالعات و

 2162 و در اد،کیهان و اعتم( مقارن با آخرین سال ریاست جمهوری سید محمد خاتمی) 2151 در .سالم بودند

تا در محققین تالش کردند . کیهان و اعتماد بودند( نژاد احمدیمقارن با آخرین سال ریاست جمهوری محمود )

از آنجا که روزنامۀ کیهان تنها . کنند تحلیل محتوا را نامه با گرایش سیاسی متفاوتهر دوره زمانی دو روز

در دورۀ موردنظر تحقیق بوده و انتشار آن دچار انقطاع روزنامۀ کثیراالنتشاریست که با گرایش سیاسی واضح 

طلب در این دورۀ های اصالحانتشار روزنامه. ها انتخاب شدکار در تمام دورهنشده به عنوان روزنامه بارز محافظه

به صورت گسسته بوده و لذا در هر مقطع از بارزترین آنها به عنوان نمونه استفاده شده زمان دقیق موردنظر 

سیاسی، اجتماعی و انتخاب روز شنبه  ازنظرکننده بودن این دو ماه  دو ماه خرداد و اسفند به علت تعیین .ستا

 علت نیا بهسال ریاست جمهوری انتخاب آخرین  .بودن این روز در هفته بود پر مطلبآغازگر بودن و  به خاطر

نیز  مطالعهتعداد روزهای مورد. قرار گیرد مطالعهموردکه دستاورد هر دولت پس از دوران ریاست جمهوری  بود

 .روز بود 11

های کلیشه. کردیم  استفاده ها روزنامهی جنسیتی در ها شهیکلتحلیل محتوا برای یافتن  فندر این تحقیق از      

زنان و پرداختن به  ، حوادث، وابستگیرم خبرهاجنسیتی مطابق با نظریات مورد استفاده شامل حضور زنان در نُ

 در حین کار  .اندبندی تحلیل شدهها یافت شده و پس از مقولهها کلیشهبا مطالعه روزنامه .شودزیبایی زنان می

اخباری  یتو کیف یتکم ...(صفحه اول، سیاسی، اقتصادی وهمچون )با شمارش تعداد اخبار مربوط به هر صفحه 

با توجه به را کل اخبار روزنامه، محتواهای یادداشت شده  مطالعهپس از اتمام  . ود تحلیل شدکه مربوط به زنان ب

.  وارد کردیم 1پی اس اسو اس  2در فایل اکسلرا های موردنظر  و مقوله بندی کردیم بنیان نظری تحقیق مقوله

های  آزمونو  1از جدول تقاطعیها فرضیه آزمونبرای . بسته اسمی استسطح سنجش متغیرهای مستقل و وا

 .گرفته شد نظر در 0٫08داری  سطح معنی . استفاده کردیم ۳ی دوکو  9، ضریب وابستگی8، وی کرامر۱فی
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شوندگان از میان  ، به علت انتخاب مصاحبهها نوع مصاحبه. در این تحقیق، مصاحبه بودروش دیگر       

ی مختلف ها فیطزن و مرد در  نگاران روزنامهآماری شامل  یجامعه. بوده است گاران، مصاحبه عمیقن روزنامه

تعداد  .است 216۱مهر و آبان و آذر  زمانی یدر بازه های تهرانی مختلف در روزنامهها سمتسیاسی و 

در  که( پایلوت مصاحبه شده بودند صورت بهنفر  8پیش از آن ه ک)نفر بود  11مورد مصاحبه  نگاران روزنامه

به  شده انجامی ها مصاحبهمحققین با کدگذاری  .اند زده قلم طلب اصالح، خنثی و گرا اصولی ها روزنامهطیفی از 

خط  صورت بهابتدا با روش کدگذاری باز  را ها مصاحبهنویسندگان  .پرداختند ها مصاحبهی حاصل از ها داده تحلیل

با کدگذاری گزینشی  .کردندی از کدها تبدیل ا خانوادهو سپس با کدگذاری محوری به  کردند  تحلیلبه خط 

 .تشکیل دادند ها افتهیی از یها مقولهو  کردند پیامدی تحلیل صورت بهدر بستر و  را ی یافت شدهها داده

 :تحقیق یها افتهی

این سوال در . ها بودحضور زنان در روزنامه ها باها و دولتی گرایش سیاسی روزنامهسوال اول تحقیق رابطه     

. ها به دست آمدها و طبقات تحلیل از تحلیل محتوای روزنامهالزم به ذکر است که مقوله. شد چند بخش تحلیل

دهد، تفاوت اما از آنجا که تکنیک تحلیل محتوا به تنهایی امکان سنجش رابطۀ میان متغیرها را به دست نمی

یا فراوانی یک مقوله در به این معنی که آ. های اصلی تحقیق آزمون شدها براساس فرضیهمیان این مقوله

همین روش در آزمون . گرا دارد؟های اصولطلب تفاوت معناداری با فراوانی آن در روزنامههای اصالحروزنامه

 :نگاران نیز بکار رفتها و همینطور جنسیت روزنامهمعناداری تفاوت در دولت

های تحقیق گرایش سیاسی مطابق با یافته  :ی گرایش سیاسی روزنامه ها با حضور زنان در روزنامه هارابطه    

 یا رسانه عنوان بهروزنامه کیهان با اینکه . داشتمعنادار ننمایی زنان در روزنامه رابطه باز ینحوهروزنامه با 

اما این  ی جنسیتی پرداختها شهیکلی جناح دیگر به بازتولید ها روزنامهاز  تر شیب، با اندک درصدی کار محافظه

اما  ندارد ریتأث زن کنترل متغیر جنسیت نشان داد که گرایش سیاسی روزنامه بر نویسندگان. تفاوت معنادار نبود

ی ها شهیکلبه بازتولید  تر شیب کارمحافظهو نویسندگان مرد در روزنامه  بود رگذاریتأثمرد  نگاران روزنامهبر 

 .ختندپردا یمجنسیتی 

، ساختاری/جسمی/جنسی های باروری، قربانیمعرفها موجود و تحلیل مطالب روزنامه با توجه به نظریات     

، های هویت مستقلکننده، زیبایی برای سنجیدن بازنمایی کلیشه و معرف مجرم، مادر و همسر و فرزند، مصرف

مطالب  درصد  .در نظر گرفته شد زنان پیشرو برای بازنمایی و قربانی ساختاری، کار و تولید و پیشرفت، تخصص

 ۱58۱ های دیگرو در روزنامهدرصد  8588 ی کیهانای در روزنامههای مربوط به بازنمایی کلیشهدر قالب معرف

سطح  ی است، اماا شهیکلدر امور  های دیگرروزنامه تر کمدرصد حاکی از پرداخت  20اختالف . تاسدرصد 
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 دییدارد و فرضیه تأنآماری وجود  در جامعه این رابطه دهداست نشان می 0808از  تربیشکه  0805ی معنادار

                          .دشومین

 روزنامه ریمتغ برحسب ییبازنما نحوه ریمتغ یتقاطع جدول  .1 جدول

 درصد و فراوانی متغیر
 روزنامه

 مجموع طلب اصالح گرا اصول

 نحوه

 بازنمایی

 پیشرو
 2۱8 69 ۱6 تعداد

 %۱۳8۳ %8289 %۱288 درصد در روزنامه

 کلیشه
 286 60 96 تعداد

 %8181 %۱58۱ %8588 درصد در روزنامه

 مجموع
 10۱ 259 225 تعداد

 %200 %200 %200 درصد در روزنامه

 08059: دوداری کیآزمون معنی

 

دهند که گرایش سیاسی روزنامه بر نویسندگان روزنامه، درصدها نشان میدسته با کنترل متغیر جنسیت در دو 

درصد به  9۳8۳ کارمحافظهبه طوری که نویسندگان زن . است رگذاریتأثزن تاثیر ندارد ولی بر نویسندگان مرد 

درصد درباره مسائل  9681 طلب اصالحی ها روزنامهو در  اند پرداختهی ا شهیکلدرصد به امور  1181مسائل پیشرو و 

این امر نشان دهنده آن است که نویسندگان زن فارغ از . اند زدهی قلم ا شهیکلدرصد درباره مسائل  1085پیشرو و 

؛ اما نویسندگان پردازند یمبه مسائل پیشرو  تر شیب گرا اصولو  طلب اصالحی ها روزنامهدر  شان یاسیسگرایش 

درصد به مسائل  968۱درصد مطالبشان به مسائل پیشرو مربوط به زنان و  1089 کارمحافظهی ها روزنامهمرد در 

 ۱۳85ی و ا شهیکلدرصد به مسائل  8181 طلب اصالحی ها روزنامهی مربوط است ولی نویسندگان مرد در ا شهیکل

در میان درصدی میان پرداختن به امور پیشرو  2۳اختالف . اند پرداختهدرصد به امور پیشرو مربوط به زنان 

 به .است رگذاریتأثدر بازنمایی زنان بر نویسندگان مرد  ها روزنامهآن است که گرایش سیاسی  دهنده نشانمردان 

 ای کلیشه صورت به تر کم را زنان گرا اصول مرد نویسندگان به نسبت طلب، اصالح مرد نویسندگان دیگر عبارت

 .شود می تأیید آماری جامعه در 0802 داریمعنی  ضریب با و 082۳ رابطه شدت با که دهند می نمایش
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 روزنامه ریمتغ برحسب سندهینو تیرجنسیمتغ یتقاطع جدول. 2 جدول

 درصد و فراوانی متغیر
 روزنامه

 طلب اصالح گرا اصول مجموع

 جنسیت

 نویسنده

 41 41 2 تعداد نامعلوم

 %1.1 %1.1 %4.1 درصد در روزنامه

 411 75 14 تعداد زن

 %25.2 %..27 %4..2 درصد در روزنامه

 274 .41 412 تعداد مرد

 %1..1 %15.5 %1..1 درصد در روزنامه

 415 221 2۱۳ تعداد مجموع

 %411 %411 %200 درصد در روزنامه

 1.14: دوداری کیآزمون معنی

 

تحلیل  ها روزنامهدر مرحله دوم رابطه گرایش سیاسی روزنامه با حضور فیزیکی زنان در قالب نویسنده در       

نوشته  نزنویسندگان گرا توسط  اصول روزنامه مربوط به زنان در درصد مطالب 1..2نشان داد که  ها افتهو ی شد

از  مختلف، یها ها طی دولتدر بررسی روزنامه .درصد است 1886این رقم  طلباصالح در روزنامه و شده است

در بین . درصد 289۱مطلب توسط زنان نوشته شده است، معادل  ۱1تنها  گرا اصولروزنامه  مطلب 191۱میان 

در نتیجه، . توسط زنان نوشته شده است درصد 2868 مطلب یعنی 8۳نیز  طلب اصالحمطلب روزنامه  1610

ی کیهان و ها روزنامهبا توجه به یافته ها در . زن رابطه ندارد نگاران روزنامهبا حضور  ها روزنامهسیاسی  شیگرا

 . زن وجود نداشت نگاران روزنامهاطالعات، سالم و اعتماد تفاوت چندانی در تعداد مطالب 

طور که در همان. هستند رگذاریتأثزن  نگاران روزنامهی مختلف بر حضور ها دولتمطابق با فرضیه تحقیق که  

ی است که موردبررسی ها دولتجدول زیر مشهود است در دولت محمد خاتمی درصد نویسندگان زن بیش از سایر 

حضور زنان در  طلب اصالحکه در دولت  شود یممشاهده  و کندرا تایید می موردنظرفرضیه  1.1با سطح معناداری 

، در سال نوشتند یمی مورد بررسی ها روزنامهزن در % 4.4 4415در سال . بوده است ها دولتروزنامه بیش از سایر 

نویسنده زن در روزنامه حضور دارند و در سال % 41.4، 44.4نویسنده زن حضور دارند، در سال % 41.4، 4457

 .حضور دارند ها روزنامهنویسنده زن در % ...44.4،2
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 دولت حسب بر سندهینو تیجنس .3 جدول

 درصد و فراوانی متغیر
 دولت

 مجموع
 نژاد یاحمد خاتمی هاشمی یا خامنه

 جنسیت

 نویسنده

 نامعلوم
 41 7 44 %411 1 تعداد

 %1.1 %1.4 %5.7 %1 %1 درصد در دولت

 زن
 411 41 74 41 4 تعداد

 %25.2 %...2 %41.4 %41.4 %4.4 درصد در دولت

 مرد
 274 1. 2. 11 .2 تعداد

 %1..1 %11.4 %71.2 %7.5. %1.5. دولتدرصد در 

 مجموع
 415 424 411 51 41 تعداد

 %411 %411 %411 %411 %411 درصد در دولت

 1.111: داری فیمعنی آزمون

 

 .رابطه دارد ها روزنامهبا نحوه بازنمایی زنان در  ها دولتگرایش سیاسی : 1فرضیه 

ی حمایتی ها نقشجامعه از زنان توقع دارد تا احساساتی باشند، در . داند یماسمیت جهان اجتماعی را امری جنسیتی 

این امری . ی رهبری را بر عهده بگیرندها نقشخواهد تا پرخاشگر باشند و  یمو مراقبتی ظاهر شوند و از مردان 

بر اساس نظریات . کند یمید تأکرا  ها آنشود و سلطه  یماجتماعی است و نه طبیعی که توسط مردان تولید و بازتولید 

که در علوم اجتماعی  طور همان–های اجتماعی  یدهپد ها آن)اسمیت جهان مردان و زنان جهانی اجتماعی و سیاسی 

گیرند فرادست یا فرودست باشند و  یمافراد یاد . است( هستند -به تعبیر اسمیت–هایی سیاسی  یدهپدو  -شود یمگفته 

ی بند طبقهها را در دو دسته کلیشه و پیشرو به همین دلیل محقق اخبار روزنامه ،باشندگیرند زن  یمبه قول دوبووار یاد 

در  نگار روزنامهبر بازنمایی زنان و حضور فیزیکی زنان  ها دولتگرایش سیاسی  ریتأثدر مرحله سوم  کرد

بازنمایی زنان در روزنامه به دو صورت  طبق نظریات مطرح شده در بخش نظریات، نحوه.  کنکاش شد ها روزنامه

کار که در پی تثبیت وضعیت موجود هستند تمایل دارند نقش زن را در قالب محافظه یها باشد؛ روزنامه تواند یم

کننده نشان دهند که طبق نظریات مارگارت مید، دوروتی اسمیت،  مادر و همسر و مصرف یا شهیهای کلنقش

ها توسط دنیای مردانه تعریف شده است و مبنای بیولوژیکی ندارد و االگر این نقشلیزبت ون زونن و مارگارت گ

ای در نظر گرفت و شخصیتی های کلیشهنقش زن را فراتر از نقش توان با بازنگری در این تعاریف گسترهمی
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فرض را ، های ایرانامهروزن تحقیقات در زمینه با توجه به پیشینه. مستقل از مادر و همسر بودن برای او قائل شد

پردازند؛ و روزنامهای میکار هستند و به بازنمایی زن کلیشهگرا محافظههای اصولایم که روزنامهبر این گرفته

های نمونه برای آزمون این فرضیه روزنامه. پردازندطلب به بازنمایی زن مستقل و خارج از کلیشه میهای اصالح

ای و خارج از کلیشه ممکن ه به صورت مستقیم سنجش رویکرد بازنمایی کلیشهتحلیل محتوا شد و از آنجا ک

اندازه این دو رویکرد در  به منزله توانست یهایی که با توجه به نظریات مربوط به زنان منبود، به سنجش معرف

و همسر و  ، مجرم، مادرساختاری/جسمی/جنسی قربانی حجاب، های باروری،نظر گرفته شود پرداخته شد، معرف

، کار و تولید و پیشرفت، های هویت مستقلکننده، زیبایی برای سنجیدن بازنمایی کلیشه و معرف فرزند، مصرف

درصد،  188۳ی ا خامنهاهلل  یتآدر دوره  .در نظر گرفته شد زنان پیشرو برای بازنمایی و قربانی ساختاری، تخصص

درصد و در دوران محمود احدی نژاد  8885محمد خاتمی درصد در دوران  9288در دوران هاشمی رفسنجانی 

مطابق با .  شود یمفرضیه صفر رد  080با ضریب معناداری  ؛ کهدرصد به مطالب پیشرو پرداخته شده است 1085

 ها روزنامهو نیز با حضور نویسندگان زن در  ها روزنامهبا نحوه بازنمایی زنان در  ها دولتگرایش سیاسی  ها افتهی

حضور نویسندگان زن و کم و کیف مطالب  ها دولتاین عوامل از این حکایت داشتند که با تغییر .  داشت رابطه

 .شود یمنیز دستخوش تغییر  ها آنمربوط به 

 

 

 دولت حسب بر ییبازنما ریمتغ یتقاطع جدول. 4 جدول

 متغیر
درصد و 

 فراوانی

 دولت
 مجموع

یا خامنه نژاد یاحمد خاتمی هاشمی   

نحوه 

 بازنمایی

 پیشرو
 2۱8 15 9۳ ۱0 20 تعداد

%۳/18 درصد در دولت  8/92%  5/88%  5/10%  ۳/۱۳%  

 کلیشه
 286 91 81 18 25 تعداد

%9۱81 درصد در دولت  1588%  ۱۱81%  9681%  8181%  

 مجموع
 10۱ 62 210 98 15 تعداد

%200 درصد در دولت  200%  200%  200%  200%  

000/0: دوداری کیآزمون معنی  

 

 .جنسیت نویسندگان با نحوه بازنمایی زنان رابطه دارد: 7فرضیه 
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است،  شده نوشتهتوسط مردان درباره زنان  کار محافظهدرصد مطالبی که در روزنامه  411مطابق با جدول زیر از 

درصد زنان به  15.5اند، همچنین رداختهها پنیز به بازتولید کلیشه 1..1درصد شامل مطالب پیشرو بودند و  41.1

درصد مردان  ..15 طلب اصالحهای اما در روزنامه؛ اندها پرداختهدرصد به بازتولید کلیشه 42.4مطالب پیشرو و 

درصد زنان مطالب پیشرو و  2..1ای، در میان زنان نیز درصد بازنمایی کلیشه 72.2اند و بازنمایی پیشرو از زنان داشته

های جنسیتی تر به بازتولید کلیشهچنین است که مردان در این نشریات بیش. اند نوشتهای درصد مطالب کلیشه ..41

 .نیز حاکی از پذیرفته شدن فرضیه است 1.11معناداری  بیضرپردازند و می

 

 هادر روزنامه سندگانینو تیجنس و ییبازنما نحوه رابطه. 5 جدول

 روزنامه
 نویسنده جنسیت

 مجموع
 مرد زن نامعلوم

 گرا اصول

 بازنمایی نحوه

 پیشرو
 ۱6 19 12 1 تعداد

 %۱288 %1089 %9۳8۳ %200 درصد در جنسیت نویسنده

 کلیشه
 96 86 20 0 تعداد

 %8588 %968۱ %1181 %0 درصد در جنسیت نویسنده

 مجموع
 225 58 12 1 تعداد

 %200 %200 %200 %200 جنسیت نویسندهدرصد در 

 طلب اصالح

 بازنمایی نحوه

 پیشرو
 69 98 1۳ ۱ تعداد

 %8289 %۱۳85 %9681 %198۱ درصد در جنسیت نویسنده

 کلیشه
 60 ۳2 21 ۳ تعداد

 %۱58۱ %8181 %1085 %9189 درصد در جنسیت نویسنده

 مجموع
 259 219 16 22 تعداد

 %200 %200 %200 %200 نویسندهدرصد در جنسیت 

 

 :های حاصل از تحلیل محتواسازی یافتهمقوله

درک و »صادقی فسایی و دیگران در پژوهش خود با عنوان    :یاسیو قربانیان س جنسی/قربانیان جسمی     

 مفهوم محققین سه. اند به بررسی تصور قربانی شدن در زنان شهر تهران پرداخته« تصور زنان از قربانی شدن
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، سلب اختیارات و منابع از افراد و (باد رفتن گذشته و آینده بر)ازجمله حرمان زندگی  شدن، قربانی اصلی

    (.2161صادقی فسایی و دیگران، )اند آمده استخراج کرده دست م بهپذیری را از مفاهی آسیب

: است در سه مقوله جای گرفتند شده مشاهدهها طبق آنچه  در این تحقیق زنان قربانی در محتوای روزنامه   

تجاوز شده  ی که به آنانزنان جنسی شاملقربانیان  خورده و یا آزاردیده؛ ول، کتکمقت زنان قربانیان جسمی شامل

، را اند های گوناگون محروم شده فرصت از ساختاری و کالن دالیل زنانی که به نیز ساختاری/ن سیاسیقربانیا  و

ها و اماکن ورزشی، محرومیت از عضویت در  مندی از سالن محرومیت از آموزش، محرومیت بهره .شودشامل می

زنان  .ها متفاوت بود در دو طیف روزنامه نوع این قربانیان. از این جمله اند شکل، محرومیت از ورود به ورزشگاهت

 .و سیاسیهای دیگر قربانی جنسی  هو در روزنام تر قربانی جسمی بودند ر کیهان بیشد

زنانی که در صفحات  ها هنگام تحلیل یل محتوای روزنامهدر تحل :مجرمان بزهکار و مجرمان جنسی     

برداری و یا  زنانی که به جرم کاله  :بندی از زنان مجرم به دست آمد بود، طبقه شده پرداختهها  حوادث به آن

دست  خانوادگی صورت به عمدتاًکه )برداری  متهم به کاله زنان وزنان فالگیر  اند شامل شده جرم شناختهدزدی م

محاکمه  .اند ع از عفت خود دست به قتل زدهدر دفا در مورد دوم، شامل زنانی بود که .بودند( برداری زدندبه کاله

اکی از است، ح شده پرداختهها  بخت و بسیاری زنان دیگر که در صفحه حوادث به آن شهال جاهد، عروس سیاه

 .وجود عامل جنسی در قتل بود

زنان   .به دو صورت متفاوت مشاهده شدند ها روزنامهزنان متخصص در دو طیف  :یاصل وتخصص فرعی      

حضور ( مخصوص دانش آموزان)های ورزشی، هنری و در صفحه مدرسه  متخصص در روزنامه کیهان در عرصه

  .صاد، هنر، ورزش و کارآفرینی بودندهای سیاست، اقت در عرصه ها زنان متخصص در سایر روزنامه ؛ اماداشتند

 .اند زنان در صفحه اول روزنامه کیهان حضور نداشته مذبورهای  همچنین در سال

های تا وضعیت زنان در محیط های مختلف مصاحبه انجام شدها از طیفدوم، با زنان و مردان روزنامهبخش در    

در این بخش تالش شد هنجارهای نانوشته و قوانین غیررسمی  .آنان مطالعه شود نگاری از منظر خودروزنامه

-ها در قالب مقولههای مصاحبهیافته. بندی شودنگاران زن کشف و طبقهحاکم بر روابط و مسائل شغلی روزنامه

 :های زیر تقسیم بندی شدند

 . ی شغلی است که ساعات کاری مشخصی نداردنگار روزنامه: مادر نگاران روزنامه، نگار روزنامه مادران     

 ؛ببندد را که به او محول شده استی ا صفحهباید تحت هر شرایطی مطلب خود را ارائه کند و یا  نگار روزنامه

این مسئله برای زنان پاسخگو همواره   .هم وجود دارد شب مهینبنابراین امکان حضور در محیط کار حتی تا 

 وقت پاره، گاهی ناچار به ترک محیط کار و انجام کار یا همسری با پذیرفتن نقش مادریزنان  . دغدغه بوده است
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و از  وقفه انداختن در فرآیند رشد آنان ،گرد عقباین دوری از محیط کار برای پاسخگویان موجب  . دندش یم

 .دش یم دست دادن مزایای کار همچون بیمه

 . نگاران بود در میان روزنامه« تصور عامل جنسی در ارتقاء زنان» ها یکی از یافته های مصاحبه :رقابت رفاقتی     

 . شوند شنهادهای جنسی نیز مواجه میهای کاری هنگام پیشنهاد ارتقاء موقعیت خود با پی زنان بسیاری در محیط

حتی مواقعی که این پیشنهاد توسط فرد مافوق مرد مطرح نشده است، این نگرانی و تصور همواره در خود فرد 

در صورت ارتقا زن به سمت باالتر این نیز گاهی اطرافیان .  وجود دارد که احتمال طرح این پیشنهاد ممکن است

اند، حتی اگر این امور نقشی  اء او مؤثر بودهدر ارتق  دهند که عوامل نامرئی انگاره را در ذهن خود پرورش می

های اطرافیان وجود  بنابراین این ترس در زن، هنگام ارتقاء چه از طرف مافوق مرد چه به خاطر نگاه .اند نداشته

و موجب  های نابرابر قرار داده ر موقعیتجامعه، زنان را د که ساختار است کرده اشارهچنین ( 2151)اعزازی . دارد

این امر انتخاب  .قرار بگیرد( کالمی و روانی نه لزوماً فیزیکی، بلکه)، زن همواره در هراس از خشونت شود می

 .دهد الشعاع قرار می شغل و امنیت محیط کار را برای زن تحت

کار زنان در محیط  . تری داشتند زنان با زنان رقابت بیش ،نگاران آمده از روزنامه دست با توجه به اطالعات به     

 .این امر محدود به رقابت کاری بودکه برای مردان  درحالی . شدند و یا رقیب کاری خود تلقی می یا رقیب جنسی

رشد این امر موجب   .نگار برای ارتقاء موقعیت خود بود شده زنان روزنامه از ترفندهای شناخته« البی جنسی»     

کفایتی  نگاران این عامل را علت بی روزنامه . دش باالتر میهای  ها به سمت اء آندر برخی زنان و ارتقبادکنکی 

ارتقاء عرصه را نیز  یهچنین نحو . دانستند گام همکاری با زنان مدیر میها هن بد آن یبرخی مدیران زن و تجربه

اعالم کردند که  شوندگان مصاحبهبرخی همچنین  . کرد تر می اند تنگ رشد پیداکرده برای زنانی که با تالش خود

مدیران که نگران  . شوند یمشود، زنان بیش از مردان دچار دلهره می کار سخن از تعدیل نیروی که یهنگام

 مدنظرتر ازدواج، بارداری و ترک کار به علت عدم نیاز و کار زیاد در زنان هستند هنگام تعدیل نیرو زنان را بیش

ی داشته تر شیبتالش کنند و با زنان دیگر رقابت  تر شیبشود تا زنان برای بقا این امر موجب می  .دهند یمقرار 

 .باشند

حاکم بر جامعه  فرهنگ باکنند خود را  زنانی که تالش می است کرده اشاره( 2155)فیگز : مردان مانتو پوش     

که مردهایی هستند  گیرند از این احتماالً یا مورد سرزنش قرار می .با سختی هایی روبه رو هستند سازگار سازند،

زی درآوردن کنار یا اینکه به خاطر رئیس با .کنند تر برخورد می اند که از مردها هم مردانه که دامن پوشیده

و ای از یک مدیریت سالم  شوند که در مردان نشانه برای رفتاری گناهکار شمرده می آنان. شوند گذاشته می

 .طبیعی است
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مثل مردان »رسند معموالً  های ارشد مدیریتی می کرده است که هرگاه زنان به مقام گیدنز همچنین اشاره     

های چندملیتی انجام  مدیر ارشد در شرکت 11۱کند که در  وی به تحقیق وایکمن اشاره می . «کنند مدیریت می

آنکه به قدرت برسند و نفوذ و تأثیر خود را حفظ کنند، باید داده است و به این نتیجه رسیده است که زنان برای 

گیری  خود را با سبک حاکم بر مدیریت تطبیق دهند که بر رهبری قاطعانه، برخوردهای خشک و جدی و تصمیم

 (.2161گیدنز، ) ددارندیتأکسلسله مراتبی 

، دبیر بخش، سردبیر، (نویسنده)نگار  روزنامه :نگاری به این صورت است مراتب در روزنامه سلسله: ترس زنانه     

تری برای ارتقاء در خود  مها احتمال ک اما خانم ندگان عالقه به ارتقاء شغلی داشتندده اکثر پاسخ  .مدیرمسئول

که فرصت ارتقاء موقعیت را نیز داشتند، خود تمایلی به پذیرفتن مسئولیت  زنان هنگامیگاهی  .ددیدن می

افزایش حقوق خود یا رساندن خبر به  یبرای زن چانهبه عقیده پاسخگویان مردان از راهکار   .تر نداشتند سنگین

پاسخگویان  ازنظرزنان به ارتقا عالقگی  عمده دالیل بی  .، اما زنان خیرستندج یمتیتر یک یا صفحه اول بهره 

   :عبارت بودند از

  . مدیریت بحرانو آگاهی کافی برای پذیرفتن سمت باالتر و تصور ناتوانی در  نفس اعتمادبهنداشتن (الف

  . از اموری چون خانواده و فرزندان نیاز به سپری کردن زمان طوالنی در محیط کار و بازماندن( ب

 .عدم نیاز مالی و نداشتن دغدغه مالی برای ارتقا موقعیتعالقگی به پذیرفتن مسئولیت دشوار و  بی( پ

 ییدرجا باوجودآنکهای وجود دارند که  قوانین نانوشته بودند  مدعی پاسخگو زنان: ای سقف شیشه     

 : وانین نانوشته شامل موارد زیر بوداین ق  .شوند یم، مانع پیشرفت زنان اند نشده ثبت

این امر مانع ارتقاء مردان دیگر که در گروه   .کنند ها کار می هایی دارند که با آنمردان گروه: باندهای مردانه. 2

باندها  کنند، چراکه برابر برای زنان ایجاد می دوهایی  این باندها خود محدودیت . گردد ها نیستند نیز می آن

ی مهم هنگام سیگار ها یریگ میتصمبسیاری  که اند کرده اشاره نگاران روزنامهبرخی  . عمدتاً مردانه هستند

و زنان با شرکت در جلسات متوجه این  ردیگ یمتانه مردان در خارج از محیط کار صورت ی دوسها دنیکش

   .شوند یمو حذف شدن نظر خود  ها میتصم

زنان برای پیشرفت ناچار به استفاده از راهکارهای جنسی، همچون برقراری ارتباط با مدیر : نگاه جنسی به زن. 1

   .هستند

مدیریت یک روزنامه نیازمند آن است که فرد تمام زمان و انرژی خود : صرف زمان و هزینه زیاد برای مدیریت. 1

داشته باشد عمدتاً را اند که اگر یک مرد قصد انتخاب مدیر  پاسخگویان بر این عقیده . را برای کار اختصاص دهد

تری به کار اختصاص  تواند زمان بیش مرد می  .کند تر با او کار کند تا بتواند راحت یک مرد دیگر را انتخاب می
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تر با موانع  حال در صورت بروز مشکالت قانونی راحت است و درعین  مند تری بهره دهد، از سرمایه مالی بیش

   .کند برخورد می

آن در قانون مطبوعات از تأهل صاحب نشریه صحبتی نشده است، اما برخی زنان : مشکالت هنگام صدور مجوز .۱

اشاره  شوندگان مصاحبهبرخی  . ا ایجاد دردسر کرده استه اند که هنگام صدور مجوز برای آن را مانعی دانسته

کند امکان موفقیت او در اخذ مجوز بیش از یک  زمانی که یک مرد برای درخواست مجوز نشریه اقدام میکردند، 

 .گیردرت میصو تر شیبی جهت عدم صدور مجوز تراش بهانهزن است و برای زن 

  .که برای سردبیری و مدیرمسئولی تخصص، اطالعات و تجربه ضروری است اند کرده اشاره نگاران روزنامه     

ی را نگار روزنامهکه  اند بودهی تر کماست و در طول زمان تعداد زنان  تر عیشا ها جوانی در میان نگار روزنامهامروز 

پس زنان  است، تر شیبتعداد مردان کارآزموده در این زمینه .  اند کردهسال پیش شروع  10یا  10از حدود 

برخی با اتخاذ تبعیض مثبت برای سردبیران و . هستند تر کمو سن و سال دار نیز در این حوزه  باتجربه

نگینی آن را هزینه س نیز برخی . اند دانستهو آن را قدمی برای پیشبرد وضعیت زنان  اند موافقمدیرمسئوالن زن، 

و  شکن خطزنان  تعداد نگاران اشاره کردند کهروزنامه   .باید بپردازند و با آن موافق نیستند ها روزنامهند که دان یم

 .نیز کم است پافشاری برای آن را به جان بخرندخطرات این مسئولیت و  شوند که حاضر هنجارشکن یا شجاع 

د کنند مردانی که امکان مخالفت با این حضور را ندارنزمانی که زنان در جامعه حضور پیدا می :خنده بر زن     

های  از شوخی( همان) فیگز. کنند از میگرا مخالفت خود را با این حضور ابرهای جنس ها و جوک از طریق شوخی

تنها  .کنی میتو آن فردی هستی که با بودنت مرا تهدید » :کند که حاکی از آن است که گرایانه یاد میجنس

که در مورد  پس چرا بجای این  .توانم با این قضیه کنار بیایم این است که آن را به مسخره بگیرم راهی که من می

زنان همواره راهکارهای فردی و موقتی برای سرکوب این   .(81 ص)«.به قضیه نخندیم باهمآن صحبت کنیم 

است و  شده مطرحدر حوزه مسائل خانگی  تر شیبها این توهین گرا اصولی ها طیمح در .اند کردهرفتارها اتخاذ 

تندتر و  ها یشوخی طلب اصالحی ها طیمحدر . همراه با شوخی و حفظ ادب بوده است تر شیبنیز  ها پاسخ

 .اند بوده تر یجدبرخوردها نیز شدیدتر و 

مرد و زن  شوندگان مصاحبهاز مردان در هر گروه از  تر یاحساساتزنان  : زنان حساس و مردان خونسرد     

که  اند دادهکلی در فرآیند مصاحبه صفاتی را به زنان و مردان نسبت  صورت به شوندگان مصاحبه .اند شدهتلقی 

  :است موارداین شامل 

  حساس، بدجنس، سختگیر، تنبل، ریزبین، لطیف، احساساتی،  :است شده دادهصفاتی که به زنان نسبت

  .نگر ندهیآ، دقیق، ظریف، اعتماد یبتلطیف کننده فضا، دلسوز، حسود، زودرنج، ترسو، 
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  مقطعی، احساسی، ، خونسرد، الیخ یب، زا تنش، ختهیر هم به :است شده دادهصفاتی که به مردان نسبت

 .کل بین

نگاران به دست آمد میزان زیاد  از دیگر نکاتی که در مصاحبه با روزنامه :نگاران زن تجرد روزنامه     

دستمزد پایین  :اند از شده است عبارت دالیلی که برای این امر طرح.  نگاران زن مجرد در نشریه بود روزنامه

که افراد متأهل باشند باید زمان  درصورتی. ساعات طوالنی در محیط کارنیاز به سپری کردن  و ینگار روزنامه

عنوان عاملی  نگار به توسط چند روزنامه آزادی روابط در محیط کار.  را برای فرزند یا شوهر صرف کنند تری بیش

 .(216۱آذر  25ارتباط شخصی، )« نگار نباشد هر مردی حاضر به زندگی با زن روزنامه»تلقی شد که 

 :و نتیجه گیری یبند جمع

ی ها دولت ریتأثبیش از هر چیز تحت  ها روزنامهکه گرایش سیاسی  دهدنشان می ی این تحقیقها افتهی           

 توجه یبنویسندگان زن  .رندیگ یماین دو عامل قرار  ریتأثتحت  هر گروه دیگر بیش از مردان. روی کار آمده است

 ،کمیت نظر از .پرداختند یمجنسیتی  یها شهیکلاز مردان به بازتولید  تر کمبه گرایش سیاسی دولت و روزنامه 

به بازتولید  تر کمدر دولت اصالحات  طلب اصالحو چه در روزنامه  کارنویسندگان مرد چه در روزنامه محافظه

به  توجه یب کارمحافظهنویسندگان مرد کیفیت  نظر از .تر شیب کار محافظهو در دولت  اند پرداخته ها شهیکل

نویسندگان . اند بوده اعتنا یبی روی کار آمده همواره نسبت به پرداختن به امور مربوط به زنان پیشرو ها دولت

چنین گفت که باز و  توان یم تیدرنها . اند دادهنسبت به این امر تغییر رویه  ها دولتبا تغییر اما  طلب اصالحمرد 

این   .است رگذاریتأث ها روزنامهبر حضور زنان در  ردیگ یمصورت  ها دولتبسته شدن فضای سیاسی که توسط 

، کارمحافظهی ها روزنامهاز زنان در  شده چاپتعداد مطالب  :دکن یمخود را نمایان  در قالب این موارد ریتأث

 توان یمبنابراین  .ی جنسیتیها شهیکلبر اساس بازتولید و یا تعدیل  طلب اصالححتوای مطالب نویسندگان مرد م

ی زنان را ا شهیکلمسائل  تر شیبمردان  . جنسیت نویسندگان با نحوه بازنمایی زنان رابطه داردچنین گفت که 

 .ددر نشر مطالب پیشرو مقدم هستن زنان و کنند یمبازتولید 

مشترک بود  ها مصاحبهدر  رو انهیمو  گرا اصولو  طلب اصالحی ها روزنامه نگاران روزنامه آنچه در میان تمام     

ترقی  گونه نیاافرادی که  طلب اصالحی ها روزنامهدر  . اثر تعامل جنسی با مدیران مرد بودرشد بادکنکی زنان در 

این  گرا اصولی ها روزنامهدر   .ختندشنا یمفرد ارتقا یافته را به اسم  بودند و اکثر افراد تر شده شناخته دردنک یم

اما این عامل در هر دو  ؛یدرگوشی ها یوگو گفتدر قالب  . ردک یمی پنهان خود را نمایان ا هاله صورت بهامر 

نوعی واهمه را نیز به همراه داشت؛  بنابراین امکان ارتقاء برای زن در عین خوشایندی .روزنامه دیده شد جناح

ی ها یشوخخشونت کالمی نیز خود را در قالب   .پیشرفت و واهمه از نحوه باال رفتنذت از باال رفتن از نردبان ل
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ی ها روزنامهو در  دش یممطرح  ها جمعدر  تر شیب ها یشوخاین  طلب اصالحی ها روزنامهدر  . داد یمجنسی بروز 

و کاری بودن  تر یجد وعلت آن وجود حرمت میان اعضای نشریه .  است شده دهید تر کماین عامل  گرا اصول

 .دانسته شد نگاران روزنامهروابط توسط 

طلب های اصالحها و روزنامههای این تحقیق با وجود اینکه در تصور عموم و در شعارهای دولتمطابق با یافته    

اما تر است، ی زنان بیشها، آزادی بیان و انتشار مطالب پیشرو دربارهفضا برای حضور فیزیکی زنان در روزنامه

زنند در راستای توانمندی کار قلم میهای محافظهطلب و مردانی که در روزنامهتفاوت چندانی میان مردان اصالح

شود، مردان به نشر مطالب پیشرو برگزیده می« اصالح امور»طلب با شعار زمانی که دولت اصالح .زنان یافت نشد

طلب و با تغییر فضای سیاسی جامعه مطالبات مردان نیز ی زنان می پردازند، اما در نبود دولت اصالحدرباره

ی زنان کار نیز مردان همواره از ذکر مطالب پیشرو دربارهی محافظهدر روزنامه .یابدسمت و سوی دیگری می

نگاری همواره ها و در فضاهای سیاسی و هنجارهای متفاوت روزنامهکنند؛ اما زنان در تمام دولتپرهیز می

-ها و نتیجهچنین یافته .اندی زنان پیش قدم بودهنان را طرح کرده اند و در نشر مطالب پیشرو دربارهمطالبات ز

 .کندها را ایجاد میتر زنان در روزنامهای ضرورت حضور بیش

با نگاهی دورکیمی، در . کندمطرح و تقویت میها فرضیۀ رابطه میان قدرت و گفتمان جنسیتی را این یافته

شدن جوامع، نظام اخالقی از تکیه زدن به وجدان جمعی به سمت اخالق کار اجتماعی و با تخصصیتقسیم 

رود قواعد و ای و روابط شغلی تخصصی انتظار میهای حرفهاز این منظر، در محیط. یابدای تحول میحرفه

های اجتماعی حول گفتمانهای گفتمانی وابسته بودن تدر مقابل فرضیه. ای و شغلی حاکم باشدهنجارهای حرفه

ای گفتمانی انتزاعی و مستقل از زمان و مکان از این منظر اخالق حرفه. کشندبه ساختار قدرت را پیش می

این تحقیق تا حدودی . دهندای نیز تغییر ماهیت میقواعد هنجاری حرفهنیست و با تغییر در ساختارهای قدرت 

 . به شواهدی برای برجسته ساختن این تمایز در گفتمان جنسیتی دست یافته است
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