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Abstract

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،001-051،)4(01 ،زمستان 0911

شاپا8774-6440:

الهیاری،مسعود:وکتابی،سعید(.)6931بررسیتطبیقیسییرتیارییینمیودجنسیی درکتیا هیایدرسییفارسیی،

انگلیسی و فرانسه درایراندریکبازه07ساله()6961-6936بارویکردمیانرشتهای.فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران،
.663-657،)4(67

 نویسندگان/دسترسیبهمتنکاملمقالهبراساسقوانینکریتیوکامانز

آزاداس ) .

(

بررسی تطبیقی سیر تاریخی نمود جنسیت در کتابهای درسی
فارسی ،انگلیسی ،و فرانسه در ایران در یک بازه  07ساله (-1931
 )1911با رویکرد میانرشتهای
مسعود الهیاری* ،1سعید کتابی

2

دریافت 0921/10/92 :پذیرش0921/12/09 :

چکیده

یکیازمسائلمهمفرهنگیدرجوامع،موضوعجنسی اس کهنمودآنونگرشدرمیوردآندرفرهن هیا
هیایبینفرهنگیی


هاوتفاوت
هاوتفاوتهیایبنییادینیدارد.بررسییشیباه 

وجوامعمیتلی،،شیباه 
جوامیعنییزبیهعنوانارکیانتثییرگیراردر

میتواندبهشناخ بهترفرهن هاکمککند.نهادهایآموزشیدر

هیایدرسییبیهعنوان

پریرند.دراینمییان،کتا 


طورمستقیمیاغیرمستقیم،ازاینمسئلهتثییرمی
فرهن ،به
یکیازابزارهایمهمدرپیریزیچارچو فکیریدان آمیوزانشیناختهمیشیوند.هیدممقالیاراضیر،
هاوتفاوتهاینمودجنسی درکتا هایدرسیفارسیی،انگلیسیی،وفرانسیهدراییراندر

بررسیشباه 
هایبررسیشدهدراینپژوه 3،جلدکتیا 

طولیکدورهزمانیهفتادساله()6961-6936اس .کتا 
هایفارسیسالهای،6919،6963و،6936کتا هایفرانسهمربیو بیه

درسیاولدبیرستانشاملکتا 
هایانگلیسیسالهای،6917،6963و6936اس .اسیتفادهاز

سالهای،6910،6961و،6936وکتا 

هاوتفاوتهاییاسی کیه

روشهایتحلیلمحتوایکیفیوفراوانیسنجیدراینپژوه ،نشانگرشباه 

رسدتاکنونکمتربهچشمآمدهاس .عالوهبراین،درکتا هیایدرسییانگلیسییوفرانسیهمیورد


نظرمی
به
ّ
هاوتفاوتهاییدرزمینهجنسیتیشدنمحتیوایکتا هیای

استفادهدرایران،شواهدیدالبروجودشباه 
درسیانگلیسیوفرانسهوجوددارد.یافتههایپژوه راضرمیتواندمسیرکسببین بهتردربیارهارتبیا 
میانفرهنگیبینایران،فرانسه،وانگلیسراهموارکند .

کلیدواژهها :نمودجنسی ،بررسیتطبیقی،فرهن ،کتا هایدرسیزبان

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی 

.1دان آموختهکارشناسیارشد،آموزشزبانانگلیسی،گروهانگلیسیدانشکدهزبانوادبیاتخارجی،دانشگاهاصفهان،
ایران(نویسندهمسپول).


. 2دانشیار،زبانشناسیکاربردی،گروهزبانانگلیسیدانشکدهزبانوادبیاتخارجی،دانشگاهاصفهان،ایران .


مقدمه
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دوره دهم
شماره 4
زمستان 6931

یکیازارکانمهموتثییرگراردرجوامعکنونی،نهادهایآموزشییهسیتند،زییرابیهطورمسیتقیمبیا
آموزشوپرورشافرادیسروکاردارندکهدرآیندۀنهچنداندور،سکانهدای امیورکشیورخیودرا
پرورشعهیدهدارایینامیراسی .یکییاز

بهدس خواهندگرف .درکشورایراننیزنهادآمیوزشو
ابزارهایمهمایننهادبرایتربی وآگاهیبیشیبهنسلجوان،کتا هایدرسییهسیتند.درایین
هایدرسی،بهعنواندومینعاملمهم،پس

مورد،ریاضی()58،8779برایننظراس که«کتا 
عالوهبراین،دان آموزانبیهمطالیبموجیود
ازمعلم،دریادگیریزباندومیازبانخارجههستند» .
1
درکتا هایدرسی،اعتمادخاصیدارندکیهایینموضیوع،براسیاسنظیرپرکیا ،دربیینفراگییران
گونهایکهاینطی،ازدان آموزانتمایلدارندکهمطالبکتا هیای
سالتربیشتراس ،به 
سنو 
کم 

درسیخودرابدونچونوچرا،خواندهوبپریرند.درنتیجهمیتوانگف ،اهمیی کتا هیایدرسیی
درایناس کهدردرونخوددارایایدئولوژیهاوباورهایفرهنگیمربیو بیهجامعیههسیتندکیه
ممکناس بهجه گیریفکریمثب یامنفیدان آموزانمنجرشود(پرکا .)070،6344،
ازآنجاکهکتا هایدرسی،بازتا دهندۀفرهن جامعههستند،ارائهتعریفیدقیقوهمهجانبه
ازمفهوم«فرهن »ضروریاس .دراینمورد،کرم ،2فرهن رادرقالب«باوروعقاید،طرز
فکر،رفتار،وداشتناشتراکاتدرجامعه»تعری،کردهاسی (کیرم .)44،6335،تامپسیون3
نیزبرایننظراس که«فرهن ،الگویمعناییایاس کهدردرونامورنمادینیماننیداعمیال،
بیانات،واهداممعنادارمیتل،قراردادهشدهوافرادازطریقآنبایکدیگرارتبا برقرارکیردهو
تجربهها،تصورات،وباورهایخودرابهاشتراکمیگرارند»(تامپسون.)698،6337،جیدایاز

هاچنینبرمیآیدکهفرهنی وزبیاننییز


هایدرسی،ازتعری،
ارتبا موجودبینفرهن وکتا 
تنیدهشدهاندکیهپژوهشیگرانمیتلفییایینفرضییهرا

ارتبا تنگاتنگیبایکدیگرداشتهودرهم
بررسیوتثیییدکردهانید(بیایرم6330،؛جیانی )997،6333،؛ازایینرو،جایگیاهفرهنی در

هایدرسیزبانبسیارمهمترازکتا هایدرسیدیگراس  .

کتا 
تیوانیکییازمهمتیرین

بادرنظرگیرفتنفرهنی بیهعنوانییکمفهیومکلیی،جنسیی رامی
هیایدرسیی،بیهویژه

زیرمجموعههایآنقلمدادکرد.درنتیجه،موضیوعنمیودجنسیی درکتا 

تیرینریطیههایپیژوه اسی کیهازنقطیهنظرتصیاویر،


هایدرسیزبان،یکییازمهیم
کتا 
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی 





ها،مکالمههایبینمردوزنو...بررسیشدهاس (تاکیوشهبازی،


ها،عناویندرس
شیصی 
667،8768؛تحریریییانوصییدری.)657،8769،دربرخیییازجوامییعگرشییتهورتیییبرخییی
مردوزنوجوددارد،تاردیکیهبیه

هایقابلتوجهیمیاندوجنس


نگرش
جوامعکنونی،تفاوت

عنوانانسانهاییزیردس ،وبیاشیثنو


هایکامل،چیره،وبرتر،وبهزنانبه

مردانبهچشمانسان
پیچیدگیکمترنسب بهمرداننگریستهمیشود .
دراینمیان،موضوعنمودجنسی درکتا هایدرسییاییراناهمیی فراوانییدارد.یکییاز
عواملیکهبراهمی آنمیافزاید،انقال اسالمیایراندرسال6950اس کهوقوعآنمنجربه
دگرگونیاساسیدرقوانین،باورهاوارزشها،ورتینظامآموزشیومحتیوایکتا هیایدرسیی

رال،اکثرمطالعاتانجامشدهدرزمینهبررسیینمیودجنسیی درکتا هیایدرسیی،


شد.بااین
مربو بهکتا هایپسازانقال اسالمیورالراضروباتمرکزبربرخیازکتا هایدرسیی
(برایمثال،فقطزبانانگلیسی)بودهاس ؛ازاینرو،هدممقالهراضیر،مقایسیهتطبیقییسییر
تارییینمودجنسی درکتا هیایدرسییفارسیی،انگلیسیی،وفرانسیهدراییراندرییکبیازه
رشتهایاس  .
)بارویکردمیان 

07ساله(6961-6936
 .2پیشینۀ پژوهش
 .2-1مروری بر پژوهشهای انجامشده در مورد فرهنگ

تاکنونپژوه هاییدرزمینافرهن ،بهعنوانیکمفهومکلی،انجیامشیدهاسی ؛بیراینمونیه،
هایانگلیسیبهعنوانزبان

محمود،اصغر،ورسین()8768بهبررسیبازنماییفرهن درکتا 
1
پرداختهاند.پژوهشگراندراینتحقیقازمدلبیایراموهمکیاران

دوم،بهویژهکتا گامبه جلو6

)استفادهکردهاندونتایجپژوه آناننشانمیدهدکهدرکتا یادشده،تمرکزاصلیبیر

(6334
نوباخودموجببیگانهسازیفراگیرانپاکستانیبافرهنگشیان

فرهن غیربومیاس کهاینامربه
2
بومیکردن دررویاروییبیا
شدهاس .پیشنهادنویسندگاناینپژوه ،استفادهازرویکردجهان 
موضوعاترساسیمانندفرهن اس  .
3
پرداختهانید.

رورانیوموالنانیزبهبررسینمودفرهن درکتا هایآموزشزباناینتیرچنج 
پژوهشگراندراینمطالعهازتحلیلمحتوایمتونوتصاویرکتا هایسری،8،6و9اینتیرچنج
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تحلیلکمیوکیفیدادههانشیان

اند.نتایجتجزیهو

باتمرکزبرملی ،جنسی ،ونژاداستفادهکرده
دادهاس کهدرهرسهکتا بررسیشده،میردانسفیدپوسی بیشیتریننمیودوبرتیریرادارنید
(رورانیوموالنا .)694،8769،
درمطالعادیگری،بمانیوجهانگردبااستفادهازپرس نامهکالکایا(،)8774دیدگاهمعلمیانرا
اند.یافتههاازبیاور

هایدررالاستفادهدرایرانبررسیوارزیابیکرده

دربارۀاجزایفرهنگیدرکتا 
معلمانبهناسازگاریکتا هایدرسیبافرهن ایرانیرکایی دارنید.هیدمدیگیرپژوهشیگران،
بررسیتکنیکهاوراهبردهایمورداستفادۀمعلمانهنگامتدریساینعناصرفرهنگییبیودهاسی .

انیدونتیجیهگرفتهانیدکیهمعلمیاناز

آنانبرایدستیابیبهاینهدمازروشمشاهدهاسیتفادهکرده
ابزارهایمحدودیبرایتدریسعناصرفرهنگیاستفادهمیکنندکهاغلب،بحثکالسی،پرسی و
پاسخ،ومقایسهعناصررادربرمیگیرد(بمانیوجهانگرد .)868،8765،
)اقدامبهتحلیلمحتیوایفرهنگییکتا هیای
درپژوه دیگری،لیوولوآهاویریانون(
درسیگفتاریوشنیداریمورداستفادهبرایدانشیجویانچینییکردهانید.آنیاندرایینراسیتا4،
کتا راهنمایانگلیسیمورداسیتفادۀاسیتاداندانشیگاهیدرتایلنیدرابررسییکردهانید.نتیایج
تحقیقنشانمیدهدکهبی ازنیمیازعناصرفرهنگیبرایدان آموزان،ناشناختهاس .عناصر

شناختهشدهنیزاغلب،متثیرازفرهن مقصدبودهاندوبهفرهن بومیتوجهینشدهاس (لییوو

لوآهاویریانون .)37،8768،
 .2-2مطالعات انجامشده در مورد جنسیت در بافت خارج از ایران
1

یکیازمطالعاتانجامشدهدرزمیناجنسی درباف خارجازایران،پژوه اوتلوسیکی اسی 

کهبهبررسیموضوعتبعیضجنسیتیدرکتا هایدرسیژاپنپرداختهاس .ویبهاینمنظیور،
ازکتا هایدرسیاکسپرسدوی ِای2استفادهکردهاس .یافتههایپژوه اونشیانمیدهیدکیه
هرچنداینسریکتا هانسب بهکتا هایدیگرمورداستفادهدرژاپندارایمقبولیی بیشیتری
وی ِایبیاواقعیی موجیوددر
هایاکسپرسد 

اینرال،نق هایمنتسببهزناندرکتا 
هستند،با 

جامعاژاپنمتفاوتاس .همچنین،دراینکتا هاموضیوععیدمرساسیی بیهفرهنی دییده
میشود(اوتلوسکی .)69،8779،

3
باتجزیهوتحلیلمحتوایکتا هایاولتانهیممیورداسیتفادهدر

درپژوه دیگری،همدان 
مدارساردن،موضوعتبعییضجنسییتیرادرایینکتا هیابررسییکیردهاسی .یافتیههانشیان

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی 

گونیهایکیه
ایوجوددارد،به 


طورگسترده

ها،موضوعتبعیضجنسیتیبه
میدهندکهدراینکتا 

هایتثییرگراریدرجامعههستند،اماشغلهایسینتیماننیدپرسیتاریو

مرداناغلبداراینق 
معلمیبرایزناندرنظرگرفتهشدهاس (همدان .)85،8767،
طهان)8765(1نیزبهبررسینمودجنسی درکتا هایدرسییکشیورامیاراتمتحیدهعربیی
هایدرسیمورداستفادهدرکالسهایاولتادوازدهمکشیور

پرداختهاس .ویدراینراستا،کتا 
نقطهنظرتحلیلکردهاس کهعبارتنداز)6:تصاویر؛)8بارزبودننق هادرمتن؛)9
اماراترااز 4
)ویژگیهیایاشییا ؛

)شغلها؛)5کارکردهایگرامریوفاعلهیایآن؛1

چیرگیموضوعات؛4
)0فعالی هایمرتبطبااشیا ؛و)4اسیتفادهازضیمایرمیرکربیرایمفیاهیمکلیی.نتیایجایین
مفهوماشارهشده،مرداندر0مفهومنسب بهزنانبرتیریدارنید؛

پژوه نشانمیدهدکهازمیان4
هایدرسی،موضوعتبعیضجنسیتیدیدهمیشود .

نرو،دراینکتا 
ازای 
2
لی درپژوهشیتطبیقی،نمودجنسی رادرکتا هایدرسییابتیداییکشیورهن کنی در
سالهای6344و8775موردمقایسهقراردادهاس .اینپژوهشگراز68کتا ،شامل1کتیا 

مورداستفادهدرسال6344ومشابهآنکتا هادرسال8775استفادهکردهاس .یافتههایایین
پژوه ،بیانگروجودتساویجنسیتیدرکتا هایجدییدتر()8775درمقایسیهبیاکتا هیای
نیزردپایوجودکلیشههایجنسیتیدیده

سال6344اس ؛بااینرال،درکتا هایسال8775
میشد(لی .)907،8764،

 .2-3پژوهشهای انجامشده در مورد جنسیت در بافت ایران

پژوه هایینیزدرموردجنسی درکتا هایدرسیایرانانجامشدهاس ؛برایمثال،بغدادی
ورضایی()8765بهبررسیتطبیقینمودجنسی درکتا هایدرسیزبانانگلیسیوعربییدر
اند.نگارندگانازمالکهایتحلیلتساویجنسیتیکهریفکین3ارائهکرده،اسیتفاده

ایرانپرداخته
5
4
،نتایجبهدس آمدهراکی

بندیاینمالکهابهدودستاتصویری وکالمی


اند.پسازطبقه

کرده
ازنمودبیشترمرداننسب بهزنانبود.همچنین،دربسیاریازجملههاتمرکزبرمردانبودهواین
موردهمدرفاعلجملههاوهمدرتصاویرنمایاناس (بغدادیورضایی .)61،8765،

پثتواینگلی وان
درمطالعهایدیگر،رال،6بهبررسینمودجنسی درکتا هایزبانرای  
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آوریدادههااسیتفادهکیردهاسی .ابتیداودر

اندتو1پرداختهودراینراستاازدوروشبرایجمع
ّ
طورنظاممندموردبررسیقرارگرفتهاندتا)6نمودجنسی درمیتنو

مررلاکمی،اینکتا  
هابه
محوربودنعنوانومکالمههایایینکتا هیامشیی 

تصاویر؛و)8میزانمرکرمحوریامؤنث
شود.سپس،درمررلاکیفیمطالعه)6،میزانمرکرمحوربودنزباناستفادهشده؛)8رابطیابیین
جنسی وشغل؛)9نحوۀتوزیعوظای،مربو بهخانهداری؛و)4نحوۀگیرراناوقیاتفراغی ،
ویژه،مؤلفیههای

بررسیشدهاس .نتایجپژوه راکیازنبودنتعادلدرنمیودجنسیی و،بیه
ذکرشده،دراینکتا هابود(رال .)853-817،8764،
بهمنورریمینیزنمودجنسی رادرکتا هایدرسییانگلیسییمقطیعدبیرسیتاندراییران
هیا،اسیمها،

بررسیکرده اند.اینپژوهشگرانازروشمربعخییبیرایییافتنمییزانفراوانیینام

دادهشدهبهمردانوزناناستفادهکردند.همچنیین،ازایینروشبیرای
ضمایر،وصف هاینسب  
هیاوجملیههایایینکتا هیانییز


ها،تمرین
یافتنمیزانفراوانیونمودجنسی دردسیتورالعمل
استفادهشدهاس .نتایجاینپژوه نشانمیدهدکهنمودمردانوزناندراینکتا هاازتعادل
دادهشیدهبیهمیردان،زودتیرازصیف های
برخوردارنیس واکثرصف هاواصیطالراتنسب  
دادهشییدهبییهزنییانق یرارگرفتهانیید.درمییتندرسهییانیییزشیصییی هایمییرکربیشییتراز
نسب  
دردرسهایمربو به

چشمخوردهاند.همچنین،موضوعجنسی گرایی2


هایمؤنثبه
شیصی 
ریواناتنیزدیدهشدهاس (بهمنورریمی .)805،8767،
تاجمزینانیورامد()6939بهبررسیتحولفرهن جنسییتیدرکتا هیایدرسییفارسیی
پرداختهاند.اینپژوهشگرانازرویکرداسیتقراییو

اولابتداییسالهای،6918،6950و6948

هانشیاندهنده


انید.یافتیه

هیااسیتفادهکرده

آوریوتحلییلداده
تحلیلمحتوایکیفیبیرایجمیع
جنسیتیشدنفضا،نق ها،تفریحیات،وابیرازارساسیاتدرهیرسیهدورههسیتند.همچنیین،
ِ
جامعهپریرینق هایجنسیتیتوسطوالدیندردودورۀنیس وجنسیتیشدناستقاللکودک

هانشیانداده انیدکیهدرسیهدورهمیوردبررسیی،هیویتی


شود.بررسیی

تنهادردورهآخردیدهمی
جنسیتیشدهمنعکسشدهاس کهالبتهدردورهآخر،اینموضوعکمرن ترشدهاس .بهعبارت

دیگر،دربرخیموارد،تفاوتبیندوجنسبهمیزاناندکیکمترشدهاس  .
رسینیفاطمیوریدریان()6943نیزبهبررسینمیودجنسیی درکتا هیایدرسییزبیان
انگلیسیدورهدبیرستانوپی  دانشگاهیبیااسیتفادهازتحلییلواژگیانومحتیواوبیارویکیردی
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مندوبهاسیتنادمعییار


هیابارویکردیضابطه
معیارمدارپرداختهاند.تحلیلمحتوایمتناینکتا 

سیازییافتیههااز


منظورغنی
تعیینشدهتوسطریفکین()6334انجامشدهاس .پژوهشگران،بیه

تحلیلدادههییانییزازآمییارتوصیییفیو

دورویکردکمیوکیفییبهیرهگرفتهانید.بیرایتجزییهو

اسیتداللیاستفادهشدهومربعخیبرایهرچهارمورد،محاسبهشدهاس .یافتههایراصیلاز
ّ
هایکمیی،داللی بیروجیودنیابرابریوتبعییضجنسییتیدرتمیامکتا هیای

تحلییل
تجزییهو

هانیزراکیازرویکردیسنتیوکلیشیهایبیودهو

بررسیشدهدارد.نتیایجتحلیلمحتواییکتا 

تصویرارائهشدهاززنیاننهباواقعی هایفعلیجامعیهایرانییونیهبیاجامعیهغربییهمییوانی
ّ
آمیزبهزنان،چیهازلحیاککمییو
داش .نقی ورضیورپررنی مردانونگاهنابرابروتبعیض
ً
چهکیفی،کامالملمیوسبیودهوعیدمرضور،یارضیورکمرنی زنیانبیرواقعیتییفرهنگییو
اجتماعیمبتنی بیربییاورهایسیینتیصییحهگراشی کیهمیرددرآن،جینسبرتیراسی وزن،

تروبهعنیوانجینسدومدارد .


جایگاهیپایین
براساسبررسینگارندگانمقالهراضر،بسیاریازمطالعاتانجامشدهدربارهجنسی ،بهطور
همزمانی 1بودهومطالعاتاندکیدرموردسیرتاریییاینموضوعانجامشیدهاسی .همچنیین،

بسیاریازمطالعاتانجامشده،شاملبررسینمودجنسی درکتا هاییککشور،ییاریداکثر

دوکشورهستند؛ازاین رو،مطالعاراضراقدامبهمقایسهتطبیقیسیرتیارییینمیودجنسیی در
کتا هایدرسیانگلیسی،فرانسه،وفارسیدرایرانودرییکبیازۀ07سیاله()6961-6936بیا
رشتهایکردهاس  .
رویکردمیان 

 .3روش پژوهش

ها،عنوانهیا،

تفادهشدهدراینپژوه ،ازنوعتحلیلکیفیمحتوا،وواردتحلیل،جمله
روشاس 
نظرنحوۀبهتصویرکشیدنوفراوانیمردانوزنیاندر

وتصاویرکتا هایدرسیاس کهازنقطه
دادهشدهبهمردوزن،وتعدادضمایراسامیخا میردوزن،بررسیی
تصویرها،شغلهاینسب  

شدهاند.همچنین،ازروشفراوانیسنجیبرایارائهدادههااستفادهشدهاس  .

 .4پرسشهای پژوهش

باتوجهبههدمپژوه راضرکهمقایساسیرتارییینمودجنسی درکتا هایدرسییفارسیی،
هایزییرمطیرممیشیوند.6:نمیودجنسیی درتصیاویر

انگلیسی،وفرانسهدرایراناس ،پرس 
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کتا هایدرسیفارسی،انگلیسی،وفرانسهدراییراندردورههفتادسیالهمیوردنظر()6961-6936
چگونهاس ؟؛.8نمودجنسی درضمایربهکاررفتهبرایارجاعبهافرادواسامیخا کتا هیای
درسیفارسی،انگلیسی،وفرانسهدرایرانودربازۀهفتادسیالهمیوردنظر ی( )6961-6936چگونیه
دادهشدهبهمردانوزنانچگونهاس ؟
اس ؟؛.9نمودجنسی درشغلهاینسب  
 .5تجزیهوتحلیل
 .5-1نمود جنسیت در تصاویر

هیایدرسیی،بررسییشیدهاند؛بیاایین

بهمنظوربررسینیستینپرس پژوه ،تصیاویرکتا 
اء،مکانهایتیارییی،و،)...

توضیحکهتصاویرغیرمرتبطبهموضوعپژوه (مانندتصاویراشی
تحلیلنشدند.اطالعاتمربو بهبررسیکتا هایدها6987درجدولزیرارائهشدهاس .
جدول شماره ( .)6نمود جنسیت در تصاویر کتابهای دهۀ 6931
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تصویر فقط مرد

تصویر مرد و زن

تصویر فقط زن

کل
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0

4

8

 69

کتا فارسی( )6963

7

7

7

7

کتا انگلیسی( )6963

 64

6

6

 87



اطالعاتجدولشماره()6بیانگرایناس کهنمودزناندرتصاویردها6987درمقایسهبیا
تصویربهطور

تصویربررسیشده،تصویرزنان،فقطدر9

مردانبسیارکمرن بودهاس واز99

مستقلازمردانآوردهشدهاس کهبیانگرسهم67درصدیآنیاندرایینمیورداسی .درکتیا 
چشمنمیخورد،زیرادراینکتا ،تنهامتیون،رکای هیا،و


هیچتصویریبه
فارسیسال6963
اشعارارائهشدهاند.پسازبررسیکتا هایدرسیدهیا،6987کتا هیایدهیا6917نییز،از
لحاکتصاویر،بررسیشدندکهنتایجآندرجدولشماره()8ارائهشدهاس  .

جدول شماره ( .)3نمود جنسیت در تصاویر کتابهای دهۀ 6911
تصویر فقط مرد

تصویر مرد و زن

تصویر فقط زن

کل


کتا فرانسه( )6910

4

8

7

1

کتا فارسی( )6919

7

7

7

7

کتا انگلیسی( )6917

3

4

9

 87

ائهشدهدرکتا هایدرسیدها،6917
هایجدولباالنشانمیدهندکهاز81تصویرار 


داده
 9عکسبهزناناختصا دادهشدهاس واینبهآنمعنااس کهزنان،سهم66/5درصدیرااز
اند.بهدلیلمشابهکتا فارسیدها،6987درکتا فارسییدهیا

تصاویربهخوداختصا داده
6917نیزهیچتصویریارائهنشدهاس  .
پسازبررسیکتا هایدها،6917کتا هیایدهیا6937بررسییشیدندکیهنتیایجآندر
جدولزیرارائهشدهاس  .


جدول شماره ( .)9نمود جنسیت در تصاویر کتابهای دهه 6931


تصویر فقط مرد

تصویر مرد و زن

تصویر فقط زن

کل

کتا فرانسه( )6936

4

6

8

 66

کتا فارسی( )6936

 87

7

7

 87

کتا انگلیسی( )6936

 41

 64

 61

 01


هایجدولباالنشانمیدهنیدکیهاز670تصیویرارائهشیدهدرکتا هیایدرسییدهیا


داده
63،6937تصویرمربو بهزناناس کهنشانگرسیهم61/4درصیدیزنیانازتصیاویراسی .
شدهدردهههای6987و،6917کتا هایدها6937دارایتصیویر


هایبررسی
برخالمکتا 
هستند.بااین رال،تصویریاززنان،ورتیتصاویردارایمردوزن،درکتا هایدرسیفارسیی

ارائهنشدهوتنهاعکسمردانآوردهشدهاس  .

نمودار زیر ،بیانگر سیر ارائه تصاویر زنان در بازۀ 01ساله در کتابهای درسی است.

02
20
51
15

10
52
51

دهه37دهه17دهه 87

02

نمودار شماره ( .)6سیر ارائه تصاویر زنان در بازۀ 01ساله موردنظر ،در کتابهای درسی

 65
 67
5
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نمودارشماره()6بیانگرسیرصعودیارائاتصاویرزناندرکتا هایدرسیاسی .ایینسییر
گونیهایکیهسیهم
صعودیدربازۀ47ساله،ازدها6987تا،6917کمتراز8درصیداسی ؛به 
تصاویرزناناز67درصدبه66/5درصدرسیدهاس .بااینرال،دربازۀ97ساله،ازدهیا6917
گونهایکهاز66/5به61/4درصدرسیدهاس  .
،اینسیرصعودی،نمودبیشتریدارد؛به 

تا6937
 .5-1-2بررسی تصاویر زنان در کتابهای درسی انگلیسی ،فرانسه ،و فارسی

هایدرسیاولدبیرستانمیپردازیم .

دراینقسم ،تنهابهتصویرهایزناندرکتا 
 .5-1-2-1کتابهای درسی دهۀ 1321
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الفـ کتاب فارسی (:)6963دراینکتا هیچتصویریازمردانیازنانوجیودنیداردوتنهیا
بهارائهمتونواشعاربسندهشدهاس  .
بـ کتاب فرانسه (:)6961دراینکتا ازمجموع69تصویر8،تصویربهزنیاناختصیا 
دادهشدهاس .درتصویرصفحا48کتا درسیباموضوعآمادهکردنغرا،تصویریازیکزن
خانهدار،ودرتصویرصفحا639کتا درسی،تصویریمربو بهداستانمعرومشنلقرمزی5

ارائهشدهاس  .
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تصویر شماره ( .)6صفحه  93کتاب درسی

تصویر شماره ( .)3صفحه  639کتاب درسی
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جـ کتاب ا نگلیسی (:)6963ازمجموع87تصویرارائهشدهدراینکتا ،تنهایکتصویراز
شودکهآنهیمتصیویریتمامصیفحهازفلیورانسنایتینگیلدرصیفحا666کتیا 


زناندیدهمی
درسی،بهعنوانشیصی اصلیدرس،اس  .
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 .5-1-2-2تصاویر زنان در کتابهای درسی دهه 1331

الفـ کتاب فارسی (:)6910همانندکتا فارسیدها،6987دراینکتا نیزهیچتصویری
مربو بهمردیازنآوردهنشدهوتنهابهیادگیریمتونودستورزبانتوجهشدهاس  .
بـ کتاب فرانسه (:)6919برخالمکتا بررسیشدهفرانسهمربو بهدها6987کیهدرآندو
تصویراززنانآوردهشدهاس ،دراینکتا هیچتصویریبهزناناختصا دادهنشدهاس  .
جـ کتاب انگلیسی (:)6911تنهاتصویرهایارائهشدهاززناندرسریکتا هیایمربیو بیه
دها6917رامی تواندرکتا انگلیسییاف .سهتصویرزنانازمجموع87تصویرارائهشدهدر
اینکتا ،مربو بهصفحههای،58،89و54اس .یکییازنکیاتقابلتوجیهاییناسی کیه
هرچنداینکتا پسازپیروزیانقال اسالمیایرانتدوینشدهاس ،بااینریال،درتصیاویر
مربو بهزنان،عدمرعای مقولارجا ،مشهوداس  :

بررسی تطبیقی سیر
تاریخی نمود جنسیت...

تصویر شماره ( .)4صفحه  39کتاب درسی

تصویر ( .)9صفحه  93کتاب درسی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

091

دوره دهم
شماره 4
زمستان 6931

تصویر شماره ( .)1صفحه  95کتاب درسی



 .5-1-2-3تصاویر زنان در کتابهای درسی دهه 1331

الفـ کتاب فارسی (:)6936برخالمدودهاگرشتهکهدرکتا هیایفارسیی،تصیویریارائیه
ارد؛بااینرال،هیچتصویریبیهزنیاناختصیا داده

نشدهاس ،دراینکتا 87تصویروجودد
نشدهاس  .
بـ کتاب فرانسه (:)6936برخالمکتا درسیفرانسهدها6917کهدرآنهییچتصیویریاز
زنانارائهنشدهاس ،دراینکتا ازمجموع66تصویر8،تصویردرصفحا68کتا درسییودر
اندازۀکوچکبهزناناختصا یافتهاس  .

تصویر شماره ( .)0صفحه  63کتاب درسی

تصویر شماره ( .)5صفحه  63کتاب درسی

جـ کتاب انگلیسی (:)6936دراینکتا ازمجموع01تصویرارائهشده61،تصیویرمربیو 
بهزناناس کهازلحاکتعداد،درمقایسهباکتا انگلیسیدها6917کهدرآنتنها9تصویراز
زنانارائهشدهاس ،رشدقابلتوجهیرانشانمیدهد.برخالمکتا انگلیسیدها6917کهدر
تصویرکشیدهشدهاند،دراینکتا ،تمامتصیاویرمربیو 

آنزنانبدونداشتنرجا مناسببه
بهزنان،باپوش مناسبارائهشدهاند .

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

090
بررسی تطبیقی سیر
تاریخی نمود جنسیت...

تصویر شماره ( .)3صفحه  43کتاب درسی

تصویر شماره ( .)61صفحه  631کتاب درسی



تصویر شماره ( .)66صفحه  663کتاب درسی

تصویر شماره ( .)63صفحه  9کتاب درسی

 .5-1-3تصاویر متشکل از زنان و مردان در کتابهای درسی انگلیسی ،فرانسه ،و فارسی
 .5-1-3-1کتابهای درسی دهۀ 1321

الفـ کتاب فارسی (:)6963دراینکتا ،هیچتصویریمتشکلازمردانوزنانارائهنشدهاس  .
بـ کتاب فرانسه ( :)6961دراینکتا ،ازمجموع69تصویر4،تصویرمتشکلازافرادمیرکر
ومؤنثدریکقا اس کهدرصفحههای،14،43،84و685کتا درسیآوردهشدهاند .


فصلنامه علمی ـ پژوهشی

099

دوره دهم
شماره 4
زمستان 6931

تصویر شماره ( .)69صفحه  35کتاب درسی

تصویر شماره ( .)64صفحه  43کتاب درسی



تصویر شماره ( .)69صفحه  15کتاب درسی

تصویر شماره ( .)61صفحه  639کتاب درسی

جـ کتاب انگلیسی (:)6963دراینکتیا ،فقیطییکتصیویرازمیردانوزنیان(صیفحه)95
دررالکشاورزیارائهشدهاس  .


تصویر شماره ( .)60صفحه  99کتاب درسی
 .5-1-3-2کتابهای درسی دهۀ 1331

الفـ کتاب فارسی (:)6919دراینکتا نیزهمانندکتا فارسیدها6987هییچتصیویری
متشکلازمردانوزنانارائهنشدهاس  .
بـ کتاب فرانسه (:)6910دراینکتا ازمجموع1تصیویر8،تصیویرمتشیکلازمیردانو
زناناس کهدرصفحههای48و14کتا درسیارائهشدهاند.نکتهجالبایناس کهدرهیر
دوتصویر،زنانمشغولکارکردنهستند .

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

099
بررسی تطبیقی سیر
تاریخی نمود جنسیت...

تصویر شماره ( .)65صفحه  15کتاب درسی

تصویر شماره ( .)63صفحه  43کتاب درسی



تصویر شماره ( .)31صفحه  3کتاب درسی

تصویر شماره ( .)36صفحه  61کتاب درسی

جـ کتاب انگلیسی (:)6911دراینکتا
وزناندریکقا اختصا دادهشدهاس
دراینکتا اس .نکتهجالب توجهایناس
پسازپیروزیانقال اس ،بهمقولارجا

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

091

دوره دهم
شماره 4
زمستان 6931

،ازمجموع87تصویرارائهشده4،تصویربهمردان
کهاینامربیانگرسهم47درصدیایننوعتصاویر
کهباوجوداینکهتدوینکتا یادشیدهمربیو بیه
وپوش کاملزنانتوجهکافینشدهاس  .

تصویر شماره ( .)33صفحه  13کتاب درسی

 .5-1-3-3کتابهای درسی دهۀ 1331

الفـ کتاب فارسی (:)6936باوجود87تصویردرایینکتیا ،هییچتصیویریمتشیکلاز
مردانوزناندرآندیدهنمیشود .

بـ کتاب فرانسه (:)6936از 66تصویرموجوددراینکتیا ،تنهیاییکتصیویرمربیو بیه
مردانوزناناس کهدرصفحا84کتا درسیآوردهشدهاس  .


تصویر شماره ( .)39صفحه  35کتاب درسی



جیکتا انگلیسی(:)6936ازمجموع01تصویرارائهشدهدراینکتا 64،تصویرمتشیکل

ازافرادمرکرومؤنثاس کهازلحاکتعداد،قابلتوجهاس .برخالمکتا زبانانگلیسیدها
،6917دراینکتا تصویرزنانبارجا کاملارائهشدهاس  .


تصویر شماره ( .)31صفحه  36کتاب درسی

تصویر شماره ( .)30صفحه  9کتاب درسی



فصلنامه علمی ـ پژوهشی

091
بررسی تطبیقی سیر
تاریخی نمود جنسیت...


 .5-1-4بررسی تصاویر مردان در کتابهای درسی انگلیسی ،فرانسه ،و فارسی
 .5-1-4-1کتابهای درسی دهۀ 1321

عالوه برعدمارائهتصویریاززنان،وتصویرزنیانومیردان،در
الفـ کتاب فارسی ( :)6963
اینکتا هیچتصویریازمرداننیزارائهنشدهاس  .

یکتا فرانسیه(:)6961ازمجمیوع69تصیویرارائهشیدهدرایینکتیا ،ریدودنیمییاز
تصاویر،یعنی1تصویر،متعلقبهمرداناس .


فصلنامه علمی ـ پژوهشی

091

تصویر شماره ( .)35صفحه  19کتاب درسی

تصویر شماره ( )33صفحه  51کتاب



دوره دهم
شماره 4
زمستان 6931

تصویر شماره ( .)91صفحه  693کتاب

جـ کتاب انگلیسی ( :)6963ازمجموع87تصویرارائهشدهدراینکتا 64،تصویرمربیو 
بهمرداناس کهاینامر،بیانگرسهمقابلتوجیه37درصیدیمیردانازتصیاویرکتیا یادشیده
اس .تعدادیازتصاویر،کهاغلبمربو بهافرادمشهوریماننیدجیرجواشیینگتنییاگیوتنبر 
اس ،بهرال تمامصفحهارائهشدهاند.دربعضیازصفحاتکتا نیزدوعکسازمردانآورده
شدهاس  .


فصلنامه علمی ـ پژوهشی

091
بررسی تطبیقی سیر
تاریخی نمود جنسیت...

تصویر شماره ( .)96صفحه  96کتاب درسی

تصویر شماره ( .)93صفحه  59کتاب درسی



تصویر شماره ( .)99صفحه  39کتاب درسی

تصویر شماره ( .)94صفحه  49کتاب درسی

 .5-1-4-2کتابهای درسی دهه 1331

الفـ کتاب فارسی (:)6910همانندکتا فارسیدها،6987دراینکتا نیزهیچتصویری
وجودندارد .
بـ کتاب فرانسه (:)6919از1تصویرارائهشدهدراینکتیا 4،تصیویرمربیو بیهمیردان
اس  .


فصلنامه علمی ـ پژوهشی

091

دوره دهم
شماره 4
زمستان 6931

تصویر شماره ( .)99صفحه  5کتاب درسی

تصویر شماره ( .)91صفحه  39کتاب درسی

تصویر شماره ( .)90صفحه  94کتاب درسی

تصویر شماره ( .)95صفحه  16کتاب درسی

جـ کتاب انگلیسی (3:)6911تصویرازمجموع87تصویراینکتا ،مربو بهمرداناس 
واینامرنشاندهندۀسهم45درصدیمردانازتصاویراینکتا اس  .


تصویر شماره ( .)93صفحه  9کتاب درسی

تصویر شماره ( .)41صفحه  40کتاب درسی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

092
بررسی تطبیقی سیر
تاریخی نمود جنسیت...

تصویر شماره ( .)46صفحه  49کتاب درسی

تصویر شماره ( .)43صفحه  43کتاب درسی

 .5-1-4-3کتابهای درسی دهه 1331

الف ـ کتاب فارسی (:)6936برخالمکتا  هایفارسیبررسی شدۀمربو بیهدهیههای
 6987و 6917کهدرآنهاتصویر یازمردانارائهنشدهاس ،دراینکتا ،سهممرداناز
تصاویر 677،درصداس ؛بهعبارتدیگر،هما 87تصویراینکتا مربو بهمرداناس .
اکثرایینتصیاویر،متعلیقبیهمشیاهیراد فارسییهسیتند،ییاازدرون ماییامیهنپرسیتی
برخوردارند .

تصویر شماره ( .)49صفحه  9کتاب

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

تصویر شماره ( .)44صفحه  15کتاب

تصویر شماره ( .)49صفحه  635کتاب

بـ کتاب فرانسه ( :)6936مانندکتا فارسیدها،6937دراینکتا نیزسهمقابلتوجهی
گونهایکهاز66تصویرارائهشدهدرایینکتیا ،
ازتصاویربهمرداناختصا دادهشدهاس ؛به 
4تصویرمربو بهمرداناس  .


011

دوره دهم
شماره 4
زمستان 6931

تصویر شماره ( .)41صفحه  61کتاب درسی

تصویر شماره ( .)40صفحه  30کتاب درسی



تصویر شماره ( .)45صفحه  99کتاب درسی

تصویر شماره ( .)43صفحه  49کتاب درسی

هیایبررسیشیدهدراییندهیه،

جـ کتاب انگلیسی (:)6936دراینکتا نیزماننددیگیرکتا 
سهمتصاویرمربو بهمردان،قابلتوجهاس ،زیراازمجموع01تصیویرارائهشیدهدرایینکتیا ،
41تصویرمربو بهمرداناس کهنشاندهندۀسهم17/5درصدیمردانازتصاویرکتا اس  .



تصویر شماره ( .)91صفحه  91کتاب درسی

تصویر شماره ( .)96صفحه  33کتاب درسی

تصویر شماره ( .)93صفحه  36کتاب درسی

تصویر شماره ( .)99صفحه  613کتاب درسی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

درنمودارزیر،میزانفراوانیتصیاویرمربیو بیهزنیان،زنیانومیردان،ومیرداندر3کتیا 
بررسیشدۀمربو بهدهههای،6917،6987و6937ارائهشدهاس  .


نمودار شماره ( .)3فراوانی تصاویر زنان ،زنان و مردان ،و مردان در کتابهای دهههای مختلف

010
بررسی تطبیقی سیر
تاریخی نمود جنسیت...

نمودارشماره() 8بیانگراختالمفار میانتصاویریکهتنهاازمردانارائهشیدهاسی ،بیا
تصاویرمردانوزنان،یاتنهاتصاویرزنیان،درهمیاکتا هیایدرسییودربیازۀ07سیالهمیورد
،ایناختالمچندانقابلتوجهنیس  .

بررسیاس .بااینرال،درکتا هایدها6917

 .5-2نمود جنسیت در ضمایر و اسامی خاص

به منظوربررسیپرس دومپژوه درموردبررسینمودجنسی درضمایرکتا هیایدرسیی،
متوندرسیازلحاکضمایرعاموهمچنین،اسامیخا ،تحلیلشدند.نکتاقابلذکرایناس 
کهازآنجاکهدراینپژوه ،تنهاامکاندسترسیبهتصاویرکتا فرانسیهمربیو بیهسیال6961
وجودداش ،اینکتا درارتبا بیاایینمبحیث،بررسیینشید.اطالعیاتمربیو بیهبررسیی
کتا هایدرسیازلحاکضمایر،درجدولشماره()4ارائهشدهاس  .

جدول شماره ( .)4فراوانی ضمایر و اسامی خاص زنان و مردان در کتابهای دهههای مختلف
دهه

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

019

دوره دهم
شماره 4
زمستان 6931

کتاب

دهه 31

دهه 31

دهه 11

فارسی

انگلیسی

فرانسه

فارسی

انگلیسی

فرانسه

فارسی

انگلیسی

()6963

()6963

()6910

()6919

()6911

()6936

()6936

()6936

ضمیر  مرد 

زن 

مرد 

زن 

مرد 

زن 

مرد  زن  مرد 

زن  مرد  زن  مرد  زن 

مرد 

زن 

8

6

 47

 61

3

4

 80

6

 88

4

تعداد 

 64

6

 1  65  65  61

درصد   81/1  09/4  64/8  45/4  57  57  90/8  18/4  1/1  39/4  97/0  13/9  84/5  06/5  99/9  11/1


هیایدرسییتدوینشیدهدر

اطالعاتجدولشماره()4بیانگراییناسی کیهدراکثیرکتا 
دهههایمیتل،،تعدادضمایرواسامیخا ارائهشدهاززنان،درمقایسهبامیردانکمتیربیوده

شیمارمیآیید،کتیا درسییفرانسیهسیال


ایکهازایننظریکاستثنابه
اس .تنهاکتا درسی
6936اس کهدرآنتساویبینتعداداسامیزنانومیرداندییدهمیشیودوهرییکسیهمی57
درصدیرابهخوداختصا دادهاند.همچنین،اختالمفار ازاینلحاکرامیتواندرکتیا 
فارسیسال6919یاف کهتنهاردود0درصدازضمایرواسامیخا ارائهشدهدرآنمربیو 
بهزناناس  .
همچنین،براساساطالعاتجدولشماره(،)4درشکلزیرآمارکلینسب ضمایرمردانبیه
هایدرسیتدوینشدهدربازۀ07سالاموردنظرمشی شدهاس  .

زناندرکلکتا 

62

135



نمودار شماره ( .)9فراوانی ضمایر و اسامی خاص مردان و زنان
مرد
زن

هایبررسیشدهدراینپژوه 630،ضیمیرواسیم

نمودارباالنشانمیدهدکهدرکلکتا 

خا بهکاررفتهاس کهتعدادضمایرواسامیمربو بهزنان18،مورداس کهاینامربییانگر
درصدیزنانازایننقطهنظراس ؛ازایینرو،سیهممیردانازضیمایرواسیامی

وجودسهم96/4
هایبررسیشدهدربازۀ07سالهموردنظر14/1،اس  .

خا درکتا 
)،تعدادیازاسامیاستفادهشدهدرکتا هایدرسییگیردآوری

همچنین،درجدولشماره(5
شدهاند .

جدول شماره ( .)9گزیدهای از اسامی زنان و مردان در کتابهای دهههای مختلف
دهه
کتاب
ضمیر

دهه 6931
فارسی ()6963
مرد

زن

دهه 6911

انگلیسی ()6963
مرد

فرانسه ()6910
مرد

زن

زن

فارسی

انگلیسی

()6919

()6911

مرد

زن

مری ،
مثال 

خسرو ،
پرویز 

گوهر 

بهروز 

منیژه 

بیل 

پری 
هلن 

مرد

زن

ایرج 

داروین  کارولینا ،
ریچاردز  دارلین

دهه 6931



رضا 
علی 
ناصر 

کوزت 
سیمین 
مهری 
اال 

قسام 
صارب   -
عزیز 

جرج  مهری ،
مایک  ژان ،
امیر  مینا،
با  جین 
ارمد 

فرانسه ()6936
مرد

رضا 
سارا 
کاوه 
کریم 
بابک 

زن

مینا 
سیما 
پروین 
درنا 

فارسی ()6936
مرد

زن

انگلیسی ()6936
مرد

زن

نادر  مریم ،
تیمور 
رستم 
سهرا 

«هلن
کلر» 

جواد  مری ،
پرویز  جین ،
با 

آن 

تام 



)،اسامیبهکاررفتهدرکتا هایفرانسهوانگلیسی،تلفیقی

براساسدادههایجدولشماره(5
ازاسامیایرانیوغیرایرانی(غربی)اس .ایندررالیاس کهاسامیبهکاررفتیهدرکتا هیای
فارسی،ایرانی،یادس  کمازنوعاسامیمرسومدرایران،اسی وتنهیادرییکدرسبیهزنیدگی
هلنکلر»بهعنوانیکاسمغیرایرانیپرداختهشدهاس  .
« 
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 .5-3نمود جنسیت در مشاغل

دادهشدهبهمردانوزنان،میتنو
درراستایبررسیپرس سوممربو بهمشاغلوصف هاینسب  
تصاویرهر3کتا درسی،بررسیشدهواطالعاتآندرجدولشماره()1ارائهشدهاس  .
جدول شماره ( .)1شغلهای نسبتدادهشده به مردان و زنان در کتابهای درسی در بازه 01ساله موردنظر
شکارچی،ماهیگیر

خدمتکار

دانشآموز

معلم

پرستار

پزشک

دانشمند مخترع کتشف

نویسنده شاعر

قهرمان

دوره دهم
شماره 4
زمستان 6931

نجیب زاده،
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دادهشدهبیهزنیاندرمیتنییاتصیاو یر
دادههایجدولباالبیانگرایناس کهشغلهاینسب  

درسهازیادنیس ؛بااینریال،بیشیترینشیغلیکیهدرکتا هیایدرسییبیهزنیاننسیب داده

میشود،خدمتکاریاس کهدر0نقطهازکتا هاآمدهاسی .ایینشیغلبیشیتردرکتا هیای

هایفارسیی،اییریازآندییدهنمیشیود.یکییاز

فرانسهوانگلیسیمطرمشدهاس ودرکتا 
جالبتوجهدیگرایناس کهاینشغلدرهیچیکازکتا هایدرسیفارسیبهمردان

نکتههای

نسب دادهنشدهاس  .

معلمیودان  آموزبودننیزازجملهمشاغلیهستندکیهبیهزنیاننسیب دادهمیشیوند.ایین
شغلهادرکتا هایانگلیسینمودبیشتریدارند.دان آموزیبافراوانی8ومعلمییبیافراوانیی

یکهستند.همچنین،درکتا فارسیسال6936نق شاعریبیهزنیاننسیب دادهشیده،ودر
کتا انگلیسیسال6963نیزدرتصویرینق کشاورزیزنانمطرمشدهاس  .
هایقابل توجهدیگر،پیشیگرفتنزنانازمرداندرمشاغلوصف هاییمانندقهرمیان


ازنکته
بودنونجیبزادگیدرکتا زبانانگلیسییسیال6963اسی .درایینکتیا ،ازارجمنیدبانو،

عنوانیکنجیبزادهییادشیدهاسی .همچنیین،درصیفحا49ایینکتیا 


جهان،به

همسرشاه
عنوانیکنجیبزادهمعرفیشدهاسی .فلیورانسنایتینگیلنییزبیهعنوانییک


درسی،کارولینابه
قهرمانوکسیکهخودرادرجن هاوبیمارستان،وق،مردمکرده،سینگفتیهشیدهاسی .در
صفحا 661اینکتا درسینیزمتنیدربارهدارلین کههمراهباپدرخوددردریاکارمیکیردهو
دریکطوفانشدیدجانخودرابه خطرانداختهتاباعثنجاتمسافرانکشتیشیود،ارائیهشیده
اس .دررالیکهمجموعاینصف هادراینکتا برایزنان4اس ،درموردمردان9اس که
مربو بهجرجواشینگتنوسرفیلیپسیدنیاس  .
بیشییترینفراوانیییمشییاغلبیرایمییردان،ورزشوورزشییکاربییودناسی کییهدر60نقطییهاز
کتا  هایدرسیآمدهاس .پسازآننیزمشاغلیمانندمیترعومکتشی،بیودنبیافراوانیی،3
کشاورزیبا،0وسربازبافراوانی4قراردارند .
دادهشدهبهمیردانوزنیاندر
نمودارشماره()4درراستایبررسیتطبیقیمشاغلبیشترنسب  
کلکتا هایدرسیودربازۀ07سالهموردنظراینپژوه ارائهشدهاس  .
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هایبررسیشیدهبیه

دادهشدهدرکلکتا 
نمودارباالبیانگرایناس کهبیشترینشغلنسب  
مییردان،ورزشییکاربییودن،وبییهزنییان،خییدمتکاریاسی .نکتییهجالییبایییناسی کییهفراوانییی
ورزشکاربودنبرایزنان،صفر،وبرعکس،فراوانیخدمتکاربودنبرایمردانصفراس  .
همانگونهکهدرتوضیحاتباالگفتهشد،دان آموزبودن،ازجملهمشاغلیاس کهبیهزنیان

نسب دادهشدهاس ؛بااینرال،فراوانیاینشغلبرایزنان،8وبرایمردان3اس .همچنیین،
درتوضیحاتباالایننکتهکهدرکتا انگلیسیدها،6987فراوانینجیبزادگیوقهرمانبودن
برایزنانومیردان،بیهترتیب4،و8اسی ،مطیرمشید؛بااینریال،درکیلکتا هیایدرسیی
بررسیشده،ایننسب 4به9وبیانگرایناس کهزناندرایننوعمشاغلوصیفاتبیرمیردان

برتریدارند .

بحث و نتیجهگیری
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هدمازانجامپژوه راضر،مقایساتطبیقینمیودجنسیی درکتا هیایانگلیسیی،فارسیی،و
فرانسهدرایرانودریکبازۀ07سالهبود.بههمینمنظور3،جلدکتا درسیمقطعاولدبیرسیتان،
هایفارسیسالهای،6919،6963و،6936کتا هیایفرانسیامربیو بیهسیالهای

شاملکتا 
هایانگلیسیسالهای،6917،6963و6936بررسیشدند.ایین

،6910،6961و،6936وکتا 
دادهشدهبهمیردانو
کتا هاازمنظرتصاویر،ضمایر،واسامیخا مردانوزنان،ومشاغلنسب  
زنانوبراساستحلیلکیفیمحتواوفراوانیسنجیموردتحلیلقرارگرفتند .
هاییبیودکیهمیتیوان


ازنکتیه
الهای6963و6919
عدمارائهتصویردرکتا هایفارسیس 
دلیلآنراتمرکزبیشترتدوینگرانبرمتونورکای هاباهیدمپنیدآموزیدان آمیوزاندرنظیر
،دستورزبان،کهامروزهبهعنوانکتابیجداتدوین

گرف .نکتهجالبایناس کهدرسال6919
میشود،نیزدراینکتا هاارائهمیشدواینخود،باعیثتوجیهبیهفضیایکتیا وعیدمارائیه

تصویرشدهاس .بااینرال،درکتا مؤخر(87،)6936تصویرارائهشدهبودکههمگیمتعلق
بهمردانبودهوتصویریاززنان،یامرکباززنانومردانارائهنشدهاسی .درمیوردضیمایرنییز
فراوانیچندانیبرایهردوجنسارائهنشدهاس .درموردمشیاغلنییزنقی شیاعریبیهزنیان
هایدیگرمیتوانبهعدمانتسا شغلهایمانندخیدمتکاری،کیه

نسب دادهشدهاس .ازنکته
ازدیدعمومدرسطحپایینیقراردارد،بهزناناشارهکردکهمیتواندلیلآنراتوجهبهشیثنزندر
گاهبارویکرداسالمگرایاندریکراستاقرارمیگییرد،زییرابهعقییده

اجتماعدرنظرگرف .ایندید
یکازآنهارادرموضعضع،وقدرتقرارنمیدهد


هایتکوینیبیندوجنس،هیچ

آنان،تفاوت

(زیبایینژاد.)6944،نکتهجالبایناس کهخدمتکاریشغلیاس کهدرکتا هایفرانسیهو

انگلیسیفقطبهزناننسب دادهشدهاس  .
درکتا هایفرانسه،از81تصویر5،تصویرمتعلقبهزنیاناسی ،وهمانگونیهکیهدربیاال
گونیهایکیهدرکتیا 
اشارهشد،ازنظرضمایرنیزفراوانینزدیکیبییندوجینسوجیوددارد؛به 
فرانساسال6936اینمیزانبرابراس .اینیافتهبیانتیایجراصیلازتحقییقطهیان()8765در
تضاداس ،زیراویدرپژوه خوددریافتهاس کهازلحاکضیمایر،میرداننسیب بیهزنیان،
رومی توانتساویبینزنانومرداندرضمایررادرراستایتساویجنسییتی

برتریداشتهاند؛ازاین

قلمدادکرد.یکیازشغلهاییکهدرکتا هایفرانسهتیاریدزییادیبیهزنیاننسیب دادهشیده

اس ،خدمتکاریاس .ایندررالیاس کهبیشترینفراوانیمشیاغلبیرایمیردانمربیو بیه
ورزشکاربودناس .یافتههایمربو بهمشاغل،تضادآشکاریبارویکیردفمینیسیمرادیکیالییا
ودرعینریال

افراطیدارد،زیراطالیه داراناینرویکرد،قائلبهپریرشماهی رقیقیدوجینس
اصیلوبرتردانستنزنانهستند(رودگر .)6941،
هیایانگلیسییبررسیشیدهدرایینمقالیهرامناقشیهبرانگیزترینکتا هیای

شایدبتوانکتا 
هادردهههایمیتل،،

بررسیشدهدرپژوه راضرنامید.از09تصویرارائهشدهدراینکتا 

شاندهندۀسهم80/9درصدیآناناس .ایندررالیاس 
87تصویرمربو بهزناناس کهن 
کهکمترینمیزانتوجهبهزناندرتصاویر،مربو بهسال6963اس کهتنهایکتصیویراززنیان
ارائهشدهاس .از693ضمیرارائهشدهدراینکتا هانیز47مورد،مربیو بیهزنیاناسی کیه
84/0درصدآنانراشاملمیشود،اماتنهاجاییازکلکتا هایزبانانگلیسیکهزناندریکیی
ازجنبههایمثب اجتمیاعیازمیردانپیشییگرفتهانید،درقسیم مشیاغلوصیفات،بیهویژه،

مشاهدهمیشود .

قهرمان،یانجیبزادهبودناس کهاینموضوعدرکتا سال6963

اینیافتهبانتایجبهدس آمدهازپژوه بهمنورریمیی()8767وریال()8764درتضیاد

هایانگلیسی،شواهدیمبنیبرجنسی گراییوعیدم

اس ،زیرااینپژوهشگرانبابررسیکتا 
هایزبانانگلیسیدهههای

اند.بااینرال،درکتا 

تعادلدرنمودجنسی درمؤلفهمشاغلیافته
دادهشدهبهزنانازلحاکنگرشعمیومیدرسیطحبیاالیینبیودهاسی کیه
بعد،شغلهاینسب  

نموناآن،انتسا شغلخدمتکاریبهزناناس  .
نکتهقابلذکردراینجاایناس کهدراکثرمطالعاتانجامشدهدربیارهنمیودجنسیی ،تلقیی

کلیدرموردتساویکاملبینزنومردوهمچنیین،موضیوععیدال وبرابیریاسی ؛ازایینرو
میتوانگف کهدرتمامپژوه هاییادشدهدرمتنمقالهراضر،عدمبرابریبیینزنومیرددر
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اشتغال،چیرگیموضوعات،ضمایر،و...بهعنوانمواردیازنابرابریجنسیتیمطرمشدهاندکهاز

اصولرویکردفمینیستیاس .طرفداراناینرویکردبرایننظرندکههرجااصلتساویبینزنو
درنظرگرفتنتفاوتهایبیولوژیکبینآنان،دراستعدادهاونظامرقوقیمییدوششیود،

مرد،با
نابرابریرخدادهاس (کالنتریوفقیهایمانی .)6938،
هیایمیوردبررسیی،میتیوان

رفتهبادرنظرگرفتنزمینههایتاریییوفرهنگییکتا 

روی 
هم

یشدۀمربو بهبازۀ07سیالهدرایینمقالیه،
نتیجهگرف کهصرمنظرازکتا هایفارسیبررس 
پدیدۀتبعیضجنسیتیدرکتا هایانگلیسیوفرانسهازلحاکفراوانیتصاویر،ضمایر،واسامی
وضومقابلمشاهدهاس .توجیهاینموضیوع


شدهبهمردانوزنان،به
خا ،ومشاغلنسب  
داده
هیابیهعنوانمنیابعیبیرای

رامیتواندرشباه بینکتا هایفرانسهوانگلیسییاف ،زیراازآن
یادگیریزباندومیازبانخارجیدرطولدورهآمیوزشازگرشیتهتیاکنوناسیتفادهشیدهاسی .
داگالسبراونبه عنوانیکیازپیشگامانآموزشزبان،یادگیریزبیاندومییازبیانخیارجیرابیا
یادگیریفرهن دومبرابرمیدانید(داگیالسبیراون.)644،8777،اییندییدگاهنشیانگروجیود
تفاوت هایارتمالیبینفرهن زباناولودومدرطولفرایندیادگیریزباندوماس ،زیراگاهی

1
شکامناشیازاینتفاوتهابهبیگانگی ازفرهن اولمیانجامد؛ازایینرو،ازایینکتا هیادر

شود.بااینرال،نق معلماندرآگاهسیازی


هنگیاستفادهمی
راستایآشناییفراگیرانباعناصرفر
فراگیرانازکلیشههایفرهنگیوجنسیتی،امریانکارناپریراس  .


یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی 

منابع
مطالعهایتطبیقی

تاجمزینانی،علیاکبر؛ورامد،مهدیه(.)1333بررسیتحولفرهن جنسیتیدرکتبدرسی(
پیرامونکتا هایفارسیاولابتداییسالهای1362،1351و.)1332علوم اجتماعی .13-104،)64(21،
ّ
نمودجنسی درکتا هایدرسیزبانانگلیسیدورهدبیرستانو
رسینیفاطمی،آذر؛وریدریان،زهرا(.)1333
پی دانشگاهیتحلیلواژگانومحتوابارویکردیمعیار-مدار.مطالعات زبان و ترجمه.11-32،)2(42،

رودگر،نرجس(.)1336فمینیسم :تاریخچه ،نظریات،گرایشها ،نقد.تهران:نشردفترمطالعاتوتحقیقاتزنان .
زیبایینژاد،محمدرضا(.)1333هویت و نقشهای جنسیتی.تهران:دفترمطالعاتوتحقیقاتزنان .

کالنتری ،عبدالحسین؛ و فقیه ایمانی ،فاطمه ( .)1332فراتحلیل پژوه های انجام شده درباره «نابرابری
جنسیتی».زن در فرهنگ و هنر.125-142،)1(5،
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