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

فارسیی،درسییهیایکتیا درجنسیی نمیودتیاریییسییرتطبیقیبررسی(.6931)سعیدکتابی،ومسعود:یاری،اله
،ایران رهنگیف تحقیقات فصلنامه.ایرشتهمیانرویکردبا(6961-6936)ساله07بازهیکدرایراندرفرانسهوانگلیسی

67(4،)657-663. 
8774-6440شاپا:  

داس .آزانویسندگان/دسترسیبهمتنکاملمقالهبراساسقوانینکریتیوکامانز ( ) 

های درسی  بررسی تطبیقی سیر تاریخی نمود جنسیت در کتاب
-1931ساله ) 07فارسی، انگلیسی، و فرانسه در ایران در یک بازه 

 ای رشته با رویکرد میان (1911
 

 2، سعید کتابی1*یاری مسعود اله
 09/12/0921پذیرش:      92/10/0921دریافت: 

 

 چکیده
هیایکیازمسائلمهمفرهنگیدرجوامع،موضوعجنسی اس کهنمودآنونگرشدرمیوردآندرفرهن 

فرهنگییهیایبینهاوتفاوتهیایبنییادینیدارد.بررسییشیباه هاوتفاوتوجوامعمیتلی،،شیباه 
عنوانارکیانتثییرگیراردرجوامیعنییزبیههاکمککند.نهادهایآموزشیدرتواندبهشناخ بهترفرهن می

عنوانهیایدرسییبیهمییان،کتا پریرند.دراینطورمستقیمیاغیرمستقیم،ازاینمسئلهتثییرمیفرهن ،به
شیوند.هیدممقالیاراضیر،آمیوزانشیناختهمیریزیچارچو فکیریدان یکیازابزارهایمهمدرپی

هایدرسیفارسیی،انگلیسیی،وفرانسیهدراییراندردجنسی درکتا هاینموهاوتفاوتبررسیشباه 
جلدکتیا 3شدهدراینپژوه ،هایبررسی(اس .کتا 6961-6936طولیکدورهزمانیهفتادساله)
هایفرانسهمربیو بیه،کتا 6936،و6963،6919هایهایفارسیسالدرسیاولدبیرستانشاملکتا 

اس .اسیتفادهاز6936،و6963،6917هایهایانگلیسیسال،وکتا 6936،و6961،6910هایسال
هاییاسی کیههاوتفاوتسنجیدراینپژوه ،نشانگرشباه هایتحلیلمحتوایکیفیوفراوانیروش

همیوردهیایدرسییانگلیسییوفرانسیبراین،درکتا چشمآمدهاس .عالوهرسدتاکنونکمتربهنظرمیبه
هیایهاییدرزمینهجنسیتیشدنمحتیوایکتا هاوتفاوتاستفادهدرایران،شواهدیداّلبروجودشباه 

تواندمسیرکسببین بهتردربیارهارتبیا هایپژوه راضرمیدرسیانگلیسیوفرانسهوجوددارد.یافته
فرهنگیبینایران،فرانسه،وانگلیسراهموارکند.میان
 هایدرسیزباننمودجنسی ،بررسیتطبیقی،فرهن ،کتا  :ها دواژهکلی

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 

نانگلیسی،گروهانگلیسیدانشکدهزبانوادبیاتخارجی،دانشگاهاصفهان،آموختهکارشناسیارشد،آموزشزبا.دان 1
ایران)نویسندهمسپول(.


.دانشیار،زبانشناسیکاربردی،گروهزبانانگلیسیدانشکدهزبانوادبیاتخارجی،دانشگاهاصفهان،ایران.2
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 مقدمه
طورمسیتقیمبیایکیازارکانمهموتثییرگراردرجوامعکنونی،نهادهایآموزشییهسیتند،زییرابیه

چنداندور،سکانهدای امیورکشیورخیودراآموزشوپرورشافرادیسروکاردارندکهدرآیندۀنه
دارایینامیراسی .یکییازپرورشعهیدهوهندگرف .درکشورایراننیزنهادآمیوزشدس خوابه

هایدرسییهسیتند.درایینبیشیبهنسلجوان،کتا ابزارهایمهمایننهادبرایتربی وآگاهی
عنواندومینعاملمهم،پسهایدرسی،بهکتا »(برایننظراس که8779،58مورد،ریاضی)

آموزانبیهمطالیبموجیودبراین،دان عالوه«.دریادگیریزباندومیازبانخارجههستندازمعلم،
رکیادرکتا  ،دربیینفراگییران1هایدرسی،اعتمادخاصیدارندکیهایینموضیوع،براسیاسنظیرپ 

هیای آموزانتمایلدارندکهمطالبکتاایکهاینطی،ازدان گونهتربیشتراس ،بهسالوسنکم
هیایدرسییتوانگف ،اهمیی کتا چرا،خواندهوبپریرند.درنتیجهمیودرسیخودرابدونچون

هاوباورهایفرهنگیمربیو بیهجامعیههسیتندکیهدرایناس کهدردرونخوددارایایدئولوژی
.(6344،070آموزانمنجرشود)پرکا،گیریفکریمثب یامنفیدان ممکناس بهجه 
جانبهدهندۀفرهن جامعههستند،ارائهتعریفیدقیقوهمههایدرسی،بازتا ازآنجاکهکتا 

باوروعقاید،طرز»،فرهن رادرقالب2ضروریاس .دراینمورد،کرم «فرهن »ازمفهوم
3(.تامپسیون6335،44تعری،کردهاسی )کیرم ،«فکر،رفتار،وداشتناشتراکاتدرجامعه

ایاس کهدردرونامورنمادینیماننیداعمیال،فرهن ،الگویمعنایی»برایننظراس کهنیز
بیانات،واهداممعنادارمیتل،قراردادهشدهوافرادازطریقآنبایکدیگرارتبا برقرارکیردهو

جیدایاز(.6337،698)تامپسون،«گرارنداشتراکمیها،تصورات،وباورهایخودرابهتجربه
آیدکهفرهنی وزبیاننییزهاچنینبرمیهایدرسی،ازتعری،ارتبا موجودبینفرهن وکتا 

اندکیهپژوهشیگرانمیتلفییایینفرضییهراتنیدهشدهارتبا تنگاتنگیبایکدیگرداشتهودرهم
رهنی دررو،جایگیاهف(؛ازایین6333،997؛جیانی ،6330انید)بیایرم،بررسیوتثیییدکرده

هایدرسیدیگراس .ترازکتا هایدرسیزبانبسیارمهمکتا 
تیرینتیوانیکییازمهمعنوانییکمفهیومکلیی،جنسیی رامیبادرنظرگیرفتنفرهنی بیه

ویژههیایدرسیی،بیههایآنقلمدادکرد.درنتیجه،موضیوعنمیودجنسیی درکتا زیرمجموعه
نظرتصیاویر،هایپیژوه اسی کیهازنقطیهتیرینریطیههایدرسیزبان،یکییازمهیمکتا 

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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090 
بررسی تطبیقی سیر 

 تاریخی نمود جنسیت...

هایبینمردوزنو...بررسیشدهاس )تاکیوشهبازی،ها،مکالمهها،عناویندرسشیصی 
(.دربرخیییازجوامییعگرشییتهورتیییبرخییی8769،657؛تحریریییانوصییدری،8768،667

وجوددارد،تاردیکیهبیهمردوزنتوجهیمیاندوجنسهایقابلنگرشجوامعکنونی،تفاوت
هاییزیردس ،وبیاشیثنوعنوانانسانهایکامل،چیره،وبرتر،وبهزنانبهمردانبهچشمانسان

شود.پیچیدگیکمترنسب بهمرداننگریستهمی
هایدرسییاییراناهمیی فراوانییدارد.یکییازدراینمیان،موضوعنمودجنسی درکتا 

اس کهوقوعآنمنجربه6950افزاید،انقال اسالمیایراندرسالکهبراهمی آنمیعواملی
هیایدرسییها،ورتینظامآموزشیومحتیوایکتا دگرگونیاساسیدرقوانین،باورهاوارزش

هیایدرسیی،شدهدرزمینهبررسیینمیودجنسیی درکتا رال،اکثرمطالعاتانجامشد.بااین
هایدرسییهایپسازانقال اسالمیورالراضروباتمرکزبربرخیازکتا کتا مربو به

رو،هدممقالهراضیر،مقایسیهتطبیقییسییر)برایمثال،فقطزبانانگلیسی(بودهاس ؛ازاین
هیایدرسییفارسیی،انگلیسیی،وفرانسیهدراییراندرییکبیازهتارییینمودجنسی درکتا 

ایاس .رشته(بارویکردمیان6961-6936ساله)07
 
 . پیشینۀ پژوهش2
 شده در مورد فرهنگ های انجام . مروری بر پژوهش1-2

عنوانیکمفهومکلی،انجیامشیدهاسی ؛بیراینمونیه،هاییدرزمینافرهن ،بهتاکنونپژوه 
نوانزبانعهایانگلیسیبه(بهبررسیبازنماییفرهن درکتا 8768محمود،اصغر،ورسین)

اند.پژوهشگراندراینتحقیقازمدلبیایراموهمکیارانپرداخته61جلوویژهکتا گامبهدوم،به
دهدکهدرکتا یادشده،تمرکزاصلیبیراندونتایجپژوه آناننشانمی(استفادهکرده6334)

پاکستانیبافرهنگشیانسازیفراگیراننوباخودموجببیگانهفرهن غیربومیاس کهاینامربه
دررویاروییبیا2کردنبومیشدهاس .پیشنهادنویسندگاناینپژوه ،استفادهازرویکردجهان

موضوعاترساسیمانندفرهن اس .
انید.پرداخته3هایآموزشزباناینتیرچنجرورانیوموالنانیزبهبررسینمودفرهن درکتا 

اینتیرچنج9،و6،8هایسرییلمحتوایمتونوتصاویرکتا پژوهشگراندراینمطالعهازتحل
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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هانشیانتحلیلکمیوکیفیدادهواند.نتایجتجزیهباتمرکزبرملی ،جنسی ،ونژاداستفادهکرده
شده،میردانسفیدپوسی بیشیتریننمیودوبرتیریرادارنیددادهاس کهدرهرسهکتا بررسی

(.8769،694)رورانیوموالنا،
(،دیدگاهمعلمیانرا8774نامهکالکایا)درمطالعادیگری،بمانیوجهانگردبااستفادهازپرس 

هاازبیاوراند.یافتهاستفادهدرایرانبررسیوارزیابیکردههایدررالدربارۀاجزایفرهنگیدرکتا 
هیدمدیگیرپژوهشیگران،هایدرسیبافرهن ایرانیرکایی دارنید.معلمانبهناسازگاریکتا 

هاوراهبردهایمورداستفادۀمعلمانهنگامتدریساینعناصرفرهنگییبیودهاسی .بررسیتکنیک
انیدکیهمعلمیانازانیدونتیجیهگرفتهآنانبرایدستیابیبهاینهدمازروشمشاهدهاسیتفادهکرده

هاغلب،بحثکالسی،پرسی وکنندکهایمحدودیبرایتدریسعناصرفرهنگیاستفادهمیابزار
(.8765،868گیرد)بمانیوجهانگرد،پاسخ،ومقایسهعناصررادربرمی

هیای(اقدامبهتحلیلمحتیوایفرهنگییکتا درپژوه دیگری،لیوولوآهاویریانون)
4،انید.آنیاندرایینراسیتادرسیگفتاریوشنیداریمورداستفادهبرایدانشیجویانچینییکرده

انید.نتیایجکتا راهنمایانگلیسیمورداسیتفادۀاسیتاداندانشیگاهیدرتایلنیدرابررسییکرده
آموزان،ناشناختهاس .عناصردهدکهبی ازنیمیازعناصرفرهنگیبرایدان تحقیقنشانمی

 )لییوواندوبهفرهن بومیتوجهینشدهاسشدهنیزاغلب،متثیرازفرهن مقصدبودهشناخته
(.8768،37لوآهاویریانون،

 شده در مورد جنسیت در بافت خارج از ایران . مطالعات انجام2-2
اسی 1شدهدرزمیناجنسی درباف خارجازایران،پژوه اوتلوسیکییکیازمطالعاتانجام

ور،هایدرسیژاپنپرداختهاس .ویبهاینمنظیکهبهبررسیموضوعتبعیضجنسیتیدرکتا 
دهیدکیههایپژوه اونشیانمیاستفادهکردهاس .یافته2هایدرسیاکسپرسدویِایازکتا 

هایدیگرمورداستفادهدرژاپندارایمقبولیی بیشیتریهانسب بهکتا هرچنداینسریکتا 
ددرِایبیاواقعیی موجیوویهایاکسپرسدهایمنتسببهزناندرکتا رال،نق اینهستند،با

هاموضیوععیدمرساسیی بیهفرهنی دییدهجامعاژاپنمتفاوتاس .همچنین،دراینکتا 
(.8779،69شود)اوتلوسکی،می

هایاولتانهیممیورداسیتفادهدروتحلیلمحتوایکتا باتجزیه3درپژوه دیگری،همدان
هانشیانسی .یافتیههیابررسییکیردها مدارساردن،موضوعتبعییضجنسییتیرادرایینکتا

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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ایکیهگونیهایوجوددارد،بهطورگستردهها،موضوعتبعیضجنسیتیبهدهندکهدراینکتا می
هایسینتیماننیدپرسیتاریوهایتثییرگراریدرجامعههستند،اماشغلمرداناغلبداراینق 

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

هایاولتادوازدهمکشیورهایدرسیمورداستفادهدرکالسپرداختهاس .ویدراینراستا،کتا 
(9هادرمتن؛(بارزبودننق 8(تصاویر؛6نظرتحلیلکردهاس کهعبارتنداز:نقطه4اماراترااز

هیایاشییا ؛(ویژگی1هیایآن؛(کارکردهایگرامریوفاعل5ها؛(شغل4یموضوعات؛چیرگ
(اسیتفادهازضیمایرمیرکربیرایمفیاهیمکلیی.نتیایجایین4هایمرتبطبااشیا ؛و(فعالی 0

مفهومنسب بهزنانبرتیریدارنید؛0شده،مرداندرمفهوماشاره4دهدکهازمیانپژوه نشانمی
شود.هایدرسی،موضوعتبعیضجنسیتیدیدهمیرو،دراینکتا نازای

کنی درهایدرسییابتیداییکشیورهن درپژوهشیتطبیقی،نمودجنسی رادرکتا 2لی
کتیا 1کتا ،شامل68موردمقایسهقراردادهاس .اینپژوهشگراز8775و6344هایسال

هایاییناستفادهکردهاس .یافته8775هادرسالکتا ومشابهآن6344مورداستفادهدرسال
هیای(درمقایسیهبیاکتا 8775هایجدییدتر)پژوه ،بیانگروجودتساویجنسیتیدرکتا 

هایجنسیتیدیدهنیزردپایوجودکلیشه8775هایسالرال،درکتا اس ؛بااین6344سال
(.8764،907شد)لی،می

 شده در مورد جنسیت در بافت ایران امهای انج . پژوهش3-2
هایدرسیایرانانجامشدهاس ؛برایمثال،بغدادیهایینیزدرموردجنسی درکتا پژوه 
هایدرسیزبانانگلیسیوعربییدربهبررسیتطبیقینمودجنسی درکتا ( 8765)ورضایی

ارائهکرده،اسیتفاده3جنسیتیکهریفکینهایتحلیلتساویاند.نگارندگانازمالکایرانپرداخته
آمدهراکیدس ،نتایجبه5وکالمی4هابهدودستاتصویریبندیاینمالکاند.پسازطبقهکرده

هاتمرکزبرمردانبودهواینازنمودبیشترمرداننسب بهزنانبود.همچنین،دربسیاریازجمله
(.8765،61ویرنمایاناس )بغدادیورضایی،هاوهمدرتصاموردهمدرفاعلجمله

تواینگلی وانپثهایزبانرای ،بهبررسینمودجنسی درکتا 6ایدیگر،رالدرمطالعه
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هااسیتفادهکیردهاسی .ابتیداودرآوریدادهپرداختهودراینراستاازدوروشبرایجمع1اندتو
(نمودجنسی درمیتنو6اندتامندموردبررسیقرارگرفتهطورنظامهابهمررلاکّمی،اینکتا 

هیامشیی هایایینکتا محوربودنعنوانومکالمه(میزانمرکرمحوریامؤنث8تصاویر؛و
(رابطیابیین8شده؛(میزانمرکرمحوربودنزباناستفاده6شود.سپس،درمررلاکیفیمطالعه،

(نحوۀگیرراناوقیاتفراغی ،4داری؛ومربو بهخانه(نحوۀتوزیعوظای،9جنسی وشغل؛
هایویژه،مؤلفیهبررسیشدهاس .نتایجپژوه راکیازنبودنتعادلدرنمیودجنسیی و،بیه

(.853-8764،817هابود)رال،ذکرشده،دراینکتا 
ییرانهایدرسییانگلیسییمقطیعدبیرسیتاندرابهمنورریمینیزنمودجنسی رادرکتا 

ها،هیا،اسیماند.اینپژوهشگرانازروشمربعخییبیرایییافتنمییزانفراوانیینامبررسیکرده
شدهبهمردانوزناناستفادهکردند.همچنیین،ازایینروشبیرایدادههاینسب ضمایر،وصف 

هیانییزهایایینکتا هیاوجملیهها،تمرینیافتنمیزانفراوانیونمودجنسی دردسیتورالعمل
هاازتعادلدهدکهنمودمردانوزناندراینکتا استفادهشدهاس .نتایجاینپژوه نشانمی

هایشیدهبیهمیردان،زودتیرازصیف دادههاواصیطالراتنسب برخوردارنیس واکثرصف 
زهایمییرکربیشییتراهییانیییزشیصییی انیید.درمییتندرسشییدهبییهزنییانقییرارگرفتهدادهنسب 

هایمربو بهدردرس2گراییاند.همچنین،موضوعجنسی چشمخوردههایمؤنثبهشیصی 
(.8767،805ریواناتنیزدیدهشدهاس )بهمنورریمی،

هیایدرسییفارسیی(بهبررسیتحولفرهن جنسییتیدرکتا 6939تاجمزینانیورامد)
اند.اینپژوهشگرانازرویکرداسیتقراییوپرداخته6948،و6950،6918هایاولابتداییسال

دهندههانشیانانید.یافتیههیااسیتفادهکردهآوریوتحلییلدادهتحلیلمحتوایکیفیبیرایجمیع
ها،تفریحیات،وابیرازارساسیاتدرهیرسیهدورههسیتند.همچنیین،جنسیتیشدِنفضا،نق 

نیس وجنسیتیشدناستقاللکودکهایجنسیتیتوسطوالدیندردودورۀپریرینق جامعه
انیدکیهدرسیهدورهمیوردبررسیی،هیویتیهانشیاندادهشود.بررسییتنهادردورهآخردیدهمی

عبارتترشدهاس .بهرن شدهمنعکسشدهاس کهالبتهدردورهآخر،اینموضوعکمجنسیتی
ترشدهاس .دیگر،دربرخیموارد،تفاوتبیندوجنسبهمیزاناندکیکم

هیایدرسییزبیان(نیزبهبررسینمیودجنسیی درکتا 6943رسینیفاطمیوریدریان)
دانشگاهیبیااسیتفادهازتحلییلواژگیانومحتیواوبیارویکیردیانگلیسیدورهدبیرستانوپی 
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دمعییاراسیتنامندوبههیابارویکردیضابطهاند.تحلیلمحتوایمتناینکتا معیارمدارپرداخته
هاازسیازییافتیهمنظورغنی(انجامشدهاس .پژوهشگران،بیه6334شدهتوسطریفکین)تعیین

هییانییزازآمییارتوصیییفیوتحلیلدادهوانید.بیرایتجزییهدورویکردکمیوکیفییبهیرهگرفته
یراصیلازهااسیتداللیاستفادهشدهومربعخیبرایهرچهارمورد،محاسبهشدهاس .یافته

هیایهایکّمیی،داللی بیروجیودنیابرابریوتبعییضجنسییتیدرتمیامکتا تحلییلوتجزییه
ایبیودهوهانیزراکیازرویکردیسنتیوکلیشیهشدهدارد.نتیایجتحلیلمحتواییکتا بررسی

بییهمییوانیهایفعلیجامعیهایرانییونیهبیاجامعیهغرشدهاززنیاننهباواقعی تصویرارائه
آمیزبهزنان،چیهازلحیاککّمییوداش .نقی ورضیورپررنی مردانونگاهنابرابروتبعیض
رنی زنیانبیرواقعیتییفرهنگییوچهکیفی،کاماًلملمیوسبیودهوعیدمرضور،یارضیورکم

بیربییاورهایسیینتیصییحهگراشی کیهمیرددرآن،جینسبرتیراسی وزن،اجتماعیمبتنی
عنیوانجینسدومدارد.تروبهجایگاهیپایین

طورشدهدربارهجنسی ،بهبراساسبررسینگارندگانمقالهراضر،بسیاریازمطالعاتانجام
بودهومطالعاتاندکیدرموردسیرتاریییاینموضوعانجامشیدهاسی .همچنیین،1زمانیهم

هاییککشور،ییاریداکثرجنسی درکتا شده،شاملبررسینمودبسیاریازمطالعاتانجام
رو،مطالعاراضراقدامبهمقایسهتطبیقیسیرتیارییینمیودجنسیی دردوکشورهستند؛ازاین

(بیا6961-6936سیاله)07هایدرسیانگلیسی،فرانسه،وفارسیدرایرانودرییکبیازۀکتا 
ایکردهاس .رشتهرویکردمیان

 
 . روش پژوهش3

هیا،ها،عنوانشدهدراینپژوه ،ازنوعتحلیلکیفیمحتوا،وواردتحلیل،جملهتفادهروشاس
تصویرکشیدنوفراوانیمردانوزنیاندرنظرنحوۀبههایدرسیاس کهازنقطهوتصاویرکتا 
شدهبهمردوزن،وتعدادضمایراسامیخا میردوزن،بررسییدادههاینسب تصویرها،شغل

هااستفادهشدهاس .سنجیبرایارائهدادهاند.همچنین،ازروشفراوانیهشد


 های پژوهش . پرسش4
هایدرسییفارسیی،باتوجهبههدمپژوه راضرکهمقایساسیرتارییینمودجنسی درکتا 

.نمیودجنسیی درتصیاویر6شیوند:هایزییرمطیرممیانگلیسی،وفرانسهدرایراناس ،پرس 
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(6961-6936هایدرسیفارسی،انگلیسی،وفرانسهدراییراندردورههفتادسیالهمیوردنظر)تا ک
هیایکاررفتهبرایارجاعبهافرادواسامیخا کتا .نمودجنسی درضمایربه8؛چگونهاس ؟

گونیهچ(6961-6936)یدرسیفارسی،انگلیسی،وفرانسهدرایرانودربازۀهفتادسیالهمیوردنظر
شدهبهمردانوزنانچگونهاس ؟دادههاینسب .نمودجنسی درشغل9؛اس ؟

 
 تحلیل و . تجزیه5
 . نمود جنسیت در تصاویر1-5
اند؛بیاایینهیایدرسیی،بررسییشیدهمنظوربررسینیستینپرس پژوه ،تصیاویرکتا به

هایتیارییی،و...(،اء،مکانتوضیحکهتصاویرغیرمرتبطبهموضوعپژوه )مانندتصاویراشی
درجدولزیرارائهشدهاس .6987هایدهاتحلیلنشدند.اطالعاتمربو بهبررسیکتا 

 
 6931های دهۀ  (. نمود جنسیت در تصاویر کتاب6جدول شماره )

 فقط مردتصویر  مرد و زنتصویر  فقط زنتصویر  کل
69 8 4 0 (6961فرانسه)کتا 
7 7 7 7 (6963رسی)فاکتا 
87 6 6 64 (6963انگلیسی)کتا 


درمقایسهبیا6987(بیانگرایناس کهنمودزناندرتصاویردها6اطالعاتجدولشماره)

طورتصویربه9شده،تصویرزنان،فقطدرتصویربررسی99رن بودهاس وازمردانبسیارکم
درصدیآنیاندرایینمیورداسی .درکتیا 67مستقلازمردانآوردهشدهاس کهبیانگرسهم

هیا،وخورد،زیرادراینکتا ،تنهامتیون،رکای چشمنمیهیچتصویریبه6963فارسیسال
نییز،از6917هیایدهیا،کتا 6987هایدرسیدهیاپسازبررسیکتا اند.اشعارارائهشده

(ارائهشدهاس .8)لحاکتصاویر،بررسیشدندکهنتایجآندرجدولشماره


 6911های دهۀ  (. نمود جنسیت در تصاویر کتاب3جدول شماره )

 فقط مردتصویر  مرد و زنتصویر  فقط زنتصویر  کل
1 7 8 4 (6910فرانسه)کتا 
7 7 7 7 (6919فارسی)کتا 
87 9 4 3 (6917انگلیسی)کتا 
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،6917هایدرسیدهاشدهدرکتا ائهتصویرار81دهندکهازهایجدولباالنشانمیداده
درصدیرااز5/66عکسبهزناناختصا دادهشدهاس واینبهآنمعنااس کهزنان،سهم9

،درکتا فارسییدهیا6987دلیلمشابهکتا فارسیدهااند.بهتصاویربهخوداختصا داده
نیزهیچتصویریارائهنشدهاس .6917

بررسییشیدندکیهنتیایجآندر6937هیایدهیا،کتا 6917هایدهاپسازبررسیکتا 
جدولزیرارائهشدهاس .


 6931های دهه  (. نمود جنسیت در تصاویر کتاب9جدول شماره )

 فقط مردتصویر  مرد و زنتصویر  فقط زنتصویر  کل
66 8 6 4 (6936فرانسه)کتا 
87 7 7 87 (6936فارسی)کتا 
01 61 64 41 (6936انگلیسی)تا ک


هیایدرسییدهیاشیدهدرکتا تصیویرارائه670دهنیدکیهازهایجدولباالنشانمیداده
درصیدیزنیانازتصیاویراسی .4/61تصویرمربو بهزناناس کهنشانگرسیهم6937،63

ردارایتصیوی6937هایدها،کتا 6917و6987هایشدهدردهههایبررسیبرخالمکتا 
هایدرسیفارسییرال،تصویریاززنان،ورتیتصاویردارایمردوزن،درکتا هستند.بااین

ارائهنشدهوتنهاعکسمردانآوردهشدهاس .


یر، بیانگر سیر ارائه تصاویر زنان در بازۀ   های درسی است. ساله در کتاب01نمودار ز
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 های درسی ساله موردنظر، در کتاب01(. سیر ارائه تصاویر زنان در بازۀ 6نمودار شماره )
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هایدرسیاسی .ایینسییر(بیانگرسیرصعودیارائاتصاویرزناندرکتا 6نمودارشماره)
ایکیهسیهمگونیهدرصیداسی ؛به8،کمتراز6917تا6987ساله،ازدها47صعودیدربازۀ
6917ساله،ازدهیا97رال،دربازۀدرصدرسیدهاس .بااین5/66درصدبه67تصاویرزناناز

درصدرسیدهاس .4/61به5/66ایکهازگونه،اینسیرصعودی،نمودبیشتریدارد؛به6937تا
 های درسی انگلیسی، فرانسه، و فارسی . بررسی تصاویر زنان در کتاب2-1-5

پردازیم.هایدرسیاولدبیرستانمیدراینقسم ،تنهابهتصویرهایزناندرکتا 
 1321های درسی دهۀ  . کتاب1-2-1-5

دراینکتا هیچتصویریازمردانیازنانوجیودنیداردوتنهیا:(6963کتاب فارسی ) ـ  الف
بهارائهمتونواشعاربسندهشدهاس .

اناختصیا تصویربهزنی8تصویر،69دراینکتا ازمجموع:(6961ـ کتاب فرانسه ) ب
کتا درسیباموضوعآمادهکردنغرا،تصویریازیکزن48دادهشدهاس .درتصویرصفحا

5کتا درسی،تصویریمربو بهداستانمعرومشنلقرمزی639دار،ودرتصویرصفحاخانه
ارائهشدهاس .

      

 
 درسی کتاب 639 صفحه (.3) شماره تصویر درسی کتاب 93 صفحه (.6) شماره تصویر

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 



 

 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

092 
بررسی تطبیقی سیر 

 تاریخی نمود جنسیت...

شدهدراینکتا ،تنهایکتصویرازتصویرارائه87ازمجموع:(6963ـ کتاب ا نگلیسی ) ج
کتیا 666صیفحهازفلیورانسنایتینگیلدرصیفحاشودکهآنهیمتصیویریتمامزناندیدهمی

عنوانشیصی اصلیدرس،اس .درسی،به



 کتاب درسی 666(. صفحه 9تصویر شماره )

 1331های درسی دهه  . تصاویر زنان در کتاب2-2-1-5

،دراینکتا نیزهیچتصویری6987همانندکتا فارسیدها:(6910ـ کتاب فارسی ) الف
مربو بهمردیازنآوردهنشدهوتنهابهیادگیریمتونودستورزبانتوجهشدهاس .

کیهدرآندو6987سهمربو بهدهاشدهفرانبرخالمکتا بررسی:(6919ـ کتاب فرانسه ) ب
تصویراززنانآوردهشدهاس ،دراینکتا هیچتصویریبهزناناختصا دادهنشدهاس .

هیایمربیو بیهشدهاززناندرسریکتا تنهاتصویرهایارائه:(6911ـ کتاب انگلیسی ) ج
شدهدرتصویرارائه87مجموعتواندرکتا انگلیسییاف .سهتصویرزنانازرامی6917دها

توجیهاییناسی کیهاس .یکییازنکیاتقابل54،و89،58هایاینکتا ،مربو بهصفحه
ریال،درتصیاویرهرچنداینکتا پسازپیروزیانقال اسالمیایرانتدوینشدهاس ،بااین

مربو بهزنان،عدمرعای مقولارجا ،مشهوداس :
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 درسی کتاب 93 صفحه (.9) تصویر درسی کتاب 39 صفحه (.4) شماره تصویر

 


 کتاب درسی 95(. صفحه 1تصویر شماره )

 
 1331های درسی دهه  . تصاویر زنان در کتاب3-2-1-5

هیایفارسیی،تصیویریارائیهبرخالمدودهاگرشتهکهدرکتا :(6936ـ کتاب فارسی ) الف
رال،هیچتصویریبیهزنیاناختصیا دادهارد؛بااینتصویروجودد87نشدهاس ،دراینکتا 

نشدهاس .
کهدرآنهییچتصیویریاز6917برخالمکتا درسیفرانسهدها:(6936ـ کتاب فرانسه ) ب

کتا درسییودر68تصویردرصفحا8تصویر،66زنانارائهنشدهاس ،دراینکتا ازمجموع
اس .اندازۀکوچکبهزناناختصا یافته



 

 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

090 
بررسی تطبیقی سیر 

 تاریخی نمود جنسیت...

 

 درسی کتاب 63 صفحه (.5) شماره تصویر درسی کتاب 63 صفحه (.0) شماره تصویر

تصیویرمربیو 61شده،تصویرارائه01دراینکتا ازمجموع:(6936ـ کتاب انگلیسی ) ج
تصویراز9کهدرآنتنها6917بهزناناس کهازلحاکتعداد،درمقایسهباکتا انگلیسیدها

کهدر6917دهد.برخالمکتا انگلیسیدهاتوجهیرانشانمیارائهشدهاس ،رشدقابلزنان
اند،دراینکتا ،تمامتصیاویرمربیو تصویرکشیدهشدهآنزنانبدونداشتنرجا مناسببه

اند.بهزنان،باپوش مناسبارائهشده


 
 درسی کتاب 631 صفحه (.61) هشمار  تصویر درسی کتاب 43 صفحه (.3) شماره تصویر



 
 درسی کتاب 9 صفحه (.63) شماره تصویر درسی کتاب 663 صفحه (.66) شماره تصویر
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 های درسی انگلیسی، فرانسه، و فارسی . تصاویر متشکل از زنان و مردان در کتاب3-1-5

 1321های درسی دهۀ  . کتاب1-3-1-5

یچتصویریمتشکلازمردانوزنانارائهنشدهاس .دراینکتا ،ه:(6963ـ کتاب فارسی ) الف
تصویرمتشکلازافرادمیرکر4تصویر،69دراینکتا ،ازمجموع: (6961ـ کتاب فرانسه )  ب

اند.کتا درسیآوردهشده685،و84،43،14هایومؤنثدریکقا اس کهدرصفحه


 
 درسی کتاب 43 صفحه (.64) شماره ویرتص درسی کتاب 35 صفحه (.69) شماره تصویر



 
 درسی کتاب 639 صفحه (.61) شماره تصویر درسی کتاب 15 صفحه (.69) شماره تصویر

 
(95دراینکتیا ،فقیطییکتصیویرازمیردانوزنیان)صیفحه:(6963ـ کتاب انگلیسی )  ج

دررالکشاورزیارائهشدهاس .




 

 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

099 
بررسی تطبیقی سیر 

 تاریخی نمود جنسیت...

 
 درسی کتاب 99(. صفحه 60تصویر شماره )

 
 1331های درسی دهۀ  . کتاب2-3-1-5

هییچتصیویری6987دراینکتا نیزهمانندکتا فارسیدها:(6919ـ کتاب فارسی ) الف
متشکلازمردانوزنانارائهنشدهاس .

تصیویرمتشیکلازمیردانو8تصیویر،1دراینکتا ازمجموع:(6910ـ کتاب فرانسه ) ب
اند.نکتهجالبایناس کهدرهیرکتا درسیارائهشده14و48ایهزناناس کهدرصفحه

دوتصویر،زنانمشغولکارکردنهستند.

 
 درسی کتاب 43 صفحه .(63) شماره تصویر درسی کتاب 15 صفحه .(65) شماره تصویر



 
 درسی کتاب 61 صفحه .(36) شماره تصویر درسی کتاب 3 صفحه .(31) شماره تصویر
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تصویربهمردان4شده،تصویرارائه87دراینکتا ،ازمجموع:(6911کتاب انگلیسی ) ـ  ج
درصدیایننوعتصاویر47وزناندریکقا اختصا دادهشدهاس کهاینامربیانگرسهم

توجهایناس کهباوجوداینکهتدوینکتا یادشیدهمربیو بیهدراینکتا اس .نکتهجالب
زپیروزیانقال اس ،بهمقولارجا وپوش کاملزنانتوجهکافینشدهاس .پسا  

 

 کتاب درسی 13(. صفحه 33تصویر شماره )

 
 1331های درسی دهۀ  . کتاب3-3-1-5

تصویردرایینکتیا ،هییچتصیویریمتشیکلاز87باوجود:(6936ـ کتاب فارسی ) الف
شود.مردانوزناندرآندیدهنمی

تصویرموجوددراینکتیا ،تنهیاییکتصیویرمربیو بیه66از:(6936کتاب فرانسه )ـ  ب
کتا درسیآوردهشدهاس .84مردانوزناناس کهدرصفحا 


 کتاب درسی 35(. صفحه 39تصویر شماره )
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091 
بررسی تطبیقی سیر 

 تاریخی نمود جنسیت...

تصویرمتشیکل64شدهدراینکتا ،تصویرارائه01ازمجموع:(6936یکتا انگلیسی)ج
توجهاس .برخالمکتا زبانانگلیسیدهاادمرکرومؤنثاس کهازلحاکتعداد،قابلازافر
،دراینکتا تصویرزنانبارجا کاملارائهشدهاس .6917


 

 درسی کتاب 9 صفحه .(30) شماره تصویر درسی کتاب 36 صفحه .(31) شماره تصویر



 
  


 های درسی انگلیسی، فرانسه، و فارسی تاب. بررسی تصاویر مردان در ک4-1-5

 1321های درسی دهۀ  . کتاب1-4-1-5

برعدمارائهتصویریاززنان،وتصویرزنیانومیردان،درعالوه: (6963ـ کتاب فارسی ) الف
اینکتا هیچتصویریازمرداننیزارائهنشدهاس .
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درایینکتیا ،ریدودنیمییازشیدهتصیویرارائه69ازمجمیوع:(6961یکتا فرانسیه) 
تصویر،متعلقبهمرداناس .1تصاویر،یعنی



 
 کتاب 51 صفحه (33) شماره تصویر   درسی کتاب 19 صفحه (.35) شماره تصویر



 
کتاب 693 صفحه (.91) شماره تصویر
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 تاریخی نمود جنسیت...

تصویرمربیو 64شدهدراینکتا ،تصویرارائه87ازمجموع: (6963ـ کتاب انگلیسی ) ج
درصیدیمیردانازتصیاویرکتیا یادشیده37توجیهبهمرداناس کهاینامر،بیانگرسهمقابل

اس .تعدادیازتصاویر،کهاغلبمربو بهافرادمشهوریماننیدجیرجواشیینگتنییاگیوتنبر 
د.دربعضیازصفحاتکتا نیزدوعکسازمردانآوردهانصفحهارائهشدهرال تماماس ،به

شدهاس .


 
 درسی کتاب 59 صفحه .(93) شماره تصویر درسی کتاب 96 صفحه .(96) شماره تصویر



 
 درسی کتاب 49 صفحه .(94) شماره تصویر درسی کتاب 39 صفحه (.99) شماره تصویر
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 1331های درسی دهه  . کتاب2-4-1-5

،دراینکتا نیزهیچتصویری6987همانندکتا فارسیدها:(6910کتاب فارسی )ـ  الف
وجودندارد.

تصیویرمربیو بیهمیردان4شدهدراینکتیا ،تصویرارائه1از:(6919ـ کتاب فرانسه ) ب
اس .


 
 درسی کتاب 39 صفحه (.91) شماره تصویر درسی کتاب 5 صفحه (.99) شماره تصویر

 

 
 درسی کتاب 16 صفحه (.95) شماره تصویر    درسی کتاب 94 صفحه (.90) شماره تصویر

 
تصویراینکتا ،مربو بهمرداناس 87تصویرازمجموع3:(6911ـ کتاب انگلیسی ) ج

درصدیمردانازتصاویراینکتا اس .45دهندۀسهمواینامرنشان
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092 
بررسی تطبیقی سیر 

 تاریخی نمود جنسیت...

 
 درسی کتاب 40 صفحه (.41) شماره تصویر رسید کتاب 9 صفحه (.93) شماره تصویر

 

 

 درسی کتاب 43 صفحه (.43) شماره تصویر درسی کتاب 49 صفحه (.46) شماره تصویر
 

 1331های درسی دهه  . کتاب3-4-1-5

هایشدۀمربو بیهدهیههایفارسیبررسیبرخالمکتا :(6936ـ کتاب فارسی ) الف
یرکهدرآن6917و6987 یازمردانارائهنشدهاس ،دراینکتا ،سهممردانازهاتصو

یراینکتا مربو بهمرداناس .87عبارتدیگر،همادرصداس ؛به677تصاویر، تصو
پرسیتیماییامیهناکثرایینتصیاویر،متعلیقبیهمشیاهیراد فارسییهسیتند،ییاازدرون

برخوردارند.
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 کتاب 635 صفحه (.49) شماره تصویر  کتاب 15 صفحه (.44) شماره تصویر     بکتا 9 فحهص .(49) شماره تصویر

 
توجهی،دراینکتا نیزسهمقابل6937مانندکتا فارسیدها: (6936ـ کتاب فرانسه ) ب

شدهدرایینکتیا ،تصویرارائه66ایکهازگونهازتصاویربهمرداناختصا دادهشدهاس ؛به
بهمرداناس .تصویرمربو 4



 
 درسی کتاب 30 صفحه (.40) شماره تصویر    درسی کتاب 61 صفحه (.41) شماره تصویر



 
 درسی کتاب 49 صفحه (.43) شماره تصویر    درسی کتاب 99 صفحه (.45) شماره تصویر
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بررسی تطبیقی سیر 

 تاریخی نمود جنسیت...

دهیه،شیدهدرایینهیایبررسیدراینکتا نیزماننددیگیرکتا :(6936ـ کتاب انگلیسی ) ج
شیدهدرایینکتیا ،تصیویرارائه01توجهاس ،زیراازمجموعسهمتصاویرمربو بهمردان،قابل

درصدیمردانازتصاویرکتا اس .5/17دهندۀسهمتصویرمربو بهمرداناس کهنشان41

 
 درسی کتاب 33 صفحه (.96) شماره تصویر درسی کتاب 91 صفحه (.91) شماره تصویر



 

 درسی کتاب 613 صفحه (.99) شماره تصویر درسی کتاب 36 صفحه (.93) شماره تصویر
 

کتیا 3درنمودارزیر،میزانفراوانیتصیاویرمربیو بیهزنیان،زنیانومیردان،ومیرداندر
ارائهشدهاس .6937،و6987،6917هایشدۀمربو بهدههبررسی

 
 مختلف های دهه های کتاب در مردان و مردان، و زنان زنان، صاویرت فراوانی (.3) شماره نمودار
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(بیانگراختالمفار میانتصاویریکهتنهاازمردانارائهشیدهاسی ،بیا8نمودارشماره)
سیالهمیورد07هیایدرسییودربیازۀتصاویرمردانوزنان،یاتنهاتصاویرزنیان،درهمیاکتا 

توجهنیس .،ایناختالمچندانقابل6917هایدهاا رال،درکتبررسیاس .بااین
 . نمود جنسیت در ضمایر و اسامی خاص2-5
هیایدرسیی،منظوربررسیپرس دومپژوه درموردبررسینمودجنسی درضمایرکتا به

ذکرایناس متوندرسیازلحاکضمایرعاموهمچنین،اسامیخا ،تحلیلشدند.نکتاقابل
6961جاکهدراینپژوه ،تنهاامکاندسترسیبهتصاویرکتا فرانسیهمربیو بیهسیالکهازآن

وجودداش ،اینکتا درارتبا بیاایینمبحیث،بررسیینشید.اطالعیاتمربیو بیهبررسیی
(ارائهشدهاس .4هایدرسیازلحاکضمایر،درجدولشماره)کتا 


 های مختلف های دهه اص زنان و مردان در کتاب(. فراوانی ضمایر و اسامی خ4جدول شماره )

 دهه 31دهه  11دهه  31دهه 
انگلیسی 

(6936) 
فارسی 

(6936) 
فرانسه 

(6936) 
انگلیسی 

(6911) 
فارسی 

(6919) 
فرانسه 

(6910) 
انگلیسی 

(6963) 
فارسی 

(6963) 
 کتاب

زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد ضمیر

4 88 6 1 65 65 61 80 6 64 4 3 61 47 6 8 تعداد

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


شیدهدرهیایدرسییتدوین(بیانگراییناسی کیهدراکثیرکتا 4اطالعاتجدولشماره)

،درمقایسهبامیردانکمتیربیودهشدهاززنانهایمیتل،،تعدادضمایرواسامیخا ارائهدهه
آیید،کتیا درسییفرانسیهسیالشیمارمیایکهازایننظریکاستثنابهاس .تنهاکتا درسی

57شیودوهرییکسیهمیاس کهدرآنتساویبینتعداداسامیزنانومیرداندییدهمی6936
تواندرکتیا حاکرامیاند.همچنین،اختالمفار ازاینلدرصدیرابهخوداختصا داده

شدهدرآنمربیو درصدازضمایرواسامیخا ارائه0یاف کهتنهاردود6919فارسیسال
بهزناناس .

(،درشکلزیرآمارکلینسب ضمایرمردانبیه4همچنین،براساساطالعاتجدولشماره)
مشی شدهاس .سالاموردنظر07شدهدربازۀهایدرسیتدوینزناندرکلکتا 



 

 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

019 
بررسی تطبیقی سیر 

 تاریخی نمود جنسیت...

135
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مرد زن


 (. فراوانی ضمایر و اسامی خاص مردان و زنان9نمودار شماره )

ضیمیرواسیم630شدهدراینپژوه ،هایبررسیدهدکهدرکلکتا نمودارباالنشانمی
ینامربییانگرمورداس کها18کاررفتهاس کهتعدادضمایرواسامیمربو بهزنان،خا به

رو،سیهممیردانازضیمایرواسیامینظراس ؛ازاییندرصدیزنانازایننقطه4/96وجودسهم
اس .1/14سالهموردنظر،07شدهدربازۀهایبررسیخا درکتا 

هایدرسییگیردآوریشدهدرکتا (،تعدادیازاسامیاستفاده5همچنین،درجدولشماره)
اند.شده

 های مختلف های دهه ای از اسامی زنان و مردان در کتاب (. گزیده9)جدول شماره 

 دهه 6931دهه  6911دهه  6931دهه 

 (6936فرانسه ) (6936فارسی ) (6936انگلیسی )
انگلیسی 

(6911) 
فارسی 

(6919) 
 کتاب (6963فارسی ) (6963انگلیسی ) (6910فرانسه )

 ضمیر مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

مریم،
مری،
جین،
آن


نادر
جواد
پرویز
با 
تام

هلن»
«کلر

تیمور
رستم
سهرا 

مینا
سیما
پروین
درنا

رضا
سارا
کاوه
کریم
بابک

مهری،
ژان ،
مینا،
جین

ایرج
جرج
مایک
امیر
با 
ارمد

-
قسام
صارب
عزیز

کوزت
سیمین
مهری
اال

رضا
علی
ناصر

مری،
کارولینا،
منیژه

ارلین د
پری
هلن

داروین
بهروز
ریچاردز
بیل

گوهر
خسرو،
پرویز

مثال

هایفرانسهوانگلیسی،تلفیقیکاررفتهدرکتا (،اسامیبه5هایجدولشماره)براساسداده
هیایکاررفتیهدرکتا ازاسامیایرانیوغیرایرانی)غربی(اس .ایندررالیاس کهاسامیبه

کمازنوعاسامیمرسومدرایران،اسی وتنهیادرییکدرسبیهزنیدگیس فارسی،ایرانی،یاد
عنوانیکاسمغیرایرانیپرداختهشدهاس .به«کلرهلن»
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 . نمود جنسیت در مشاغل3-5
شدهبهمردانوزنان،میتنودادههاینسب درراستایبررسیپرس سوممربو بهمشاغلوصف 

(ارائهشدهاس .1سیشدهواطالعاتآندرجدولشماره)کتا درسی،برر3تصاویرهر

 ساله موردنظر01های درسی در بازه  شده به مردان و زنان در کتاب داده های نسبت (. شغل1جدول شماره )

کار
زش

ور
 

ورز
شا

ک
 

باز
سر

مند 
کار

 

ده،
ب زا

جی
ن

 
مان

قهر
 

اعر
ه ش

سند
نوی

 

مند
انش

د
ترع

مخ
ف

کتش
 

ک
زش

پ
ستار 

پر
 

علم
م

ش 
دان

 
موز

آ
 

دمت
خ

 کار

گیر
اهی

ی،م
رچ

شکا
 

 شغل

 جنسیت

 کتاب

- - - - - - - - - 6 - 6 مرد فارسی
(6963)- - - - - - - - - - - - زن

- 9 - - - - - - - - - - مرد فرانسه
(6961)- - - - - - - - - - 9 - زن

3 6 4 - 8 - 4 - - - - 6 مرد انگلیسی
(6963)- 6 - - 4 - - - - - - - زن

- - - - 6 - - 6 - - - - مرد فارسی
(6919)- - - - - - - - - - - - زن

- 6 - - - - 6 - - - - - مرد فرانسه
(6910)- - - - - - - - - - 8 - زن

- - - - - - 9 - 8 - - - مرد انگلیسی
(6917)- - - - - - - 6 6 - - - زن

- - - - - - - - 6 6 - 6 مرد فارسی
(6936)- - - - - 6 - - - - - - زن

9 - - 6 - - - - - 6 - - مرد فرانسه
(6936)- - - 6 - - - - - - - - زن

5 8 - - - - 6 - 6 1 - - مرد انگلیسی
(6936)- - - - - - - - - 8 8 - زن


یرشدهبیهزنیاندرمیتنییاتصیاودادههاینسب هایجدولباالبیانگرایناس کهشغلداده
هیایدرسییبیهزنیاننسیب دادهریال،بیشیترینشیغلیکیهدرکتا هازیادنیس ؛باایندرس
هیایهاآمدهاسی .ایینشیغلبیشیتردرکتا نقطهازکتا 0شود،خدمتکاریاس کهدرمی

شیود.یکییازهایفارسیی،اییریازآندییدهنمیفرانسهوانگلیسیمطرمشدهاس ودرکتا 
هایدرسیفارسیبهمردانیکازکتا توجهدیگرایناس کهاینشغلدرهیچجالبهاینکته

نسب دادهنشدهاس .
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شیوند.ایینآموزبودننیزازجملهمشاغلیهستندکیهبیهزنیاننسیب دادهمیمعلمیودان 
افراوانییومعلمییبی8آموزیبافراوانیهایانگلیسینمودبیشتریدارند.دان هادرکتا شغل

نق شاعریبیهزنیاننسیب دادهشیده،ودر6936یکهستند.همچنین،درکتا فارسیسال
نیزدرتصویرینق کشاورزیزنانمطرمشدهاس .6963کتا انگلیسیسال

هاییمانندقهرمیانتوجهدیگر،پیشیگرفتنزنانازمرداندرمشاغلوصف هایقابلازنکته
اسی .درایینکتیا ،ازارجمنیدبانو،6963دگیدرکتا زبانانگلیسییسیالزابودنونجیب

ایینکتیا 49زادهییادشیدهاسی .همچنیین،درصیفحاعنوانیکنجیبجهان،بههمسرشاه
عنوانییکزادهمعرفیشدهاسی .فلیورانسنایتینگیلنییزبیهعنوانیکنجیبدرسی،کارولینابه

هاوبیمارستان،وق،مردمکرده،سینگفتیهشیدهاسی .درجن قهرمانوکسیکهخودرادر
کیردهواینکتا درسینیزمتنیدربارهدارلین کههمراهباپدرخوددردریاکارمی661صفحا

خطرانداختهتاباعثنجاتمسافرانکشتیشیود،ارائیهشیدهدریکطوفانشدیدجانخودرابه
اس که9اس ،درموردمردان4هادراینکتا برایزنان کهمجموعاینصفاس .دررالی

مربو بهجرجواشینگتنوسرفیلیپسیدنیاس .
نقطییهاز60بیشییترینفراوانیییمشییاغلبییرایمییردان،ورزشوورزشییکاربییودناسیی کییهدر

،3هایدرسیآمدهاس .پسازآننیزمشاغلیمانندمیترعومکتشی،بیودنبیافراوانییکتا 
قراردارند.4،وسربازبافراوانی0کشاورزیبا

شدهبهمیردانوزنیاندرداده(درراستایبررسیتطبیقیمشاغلبیشترنسب 4نمودارشماره)
سالهموردنظراینپژوه ارائهشدهاس .07هایدرسیودربازۀکلکتا 
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شیدهبیههایبررسیشدهدرکلکتا دادهنمودارباالبیانگرایناس کهبیشترینشغلنسب 
مییردان،ورزشییکاربییودن،وبییهزنییان،خییدمتکاریاسیی .نکتییهجالییبایییناسیی کییهفراوانییی

فراوانیخدمتکاربودنبرایمردانصفراس .ورزشکاربودنبرایزنان،صفر،وبرعکس،
آموزبودن،ازجملهمشاغلیاس کهبیهزنیانگونهکهدرتوضیحاتباالگفتهشد،دان همان

اس .همچنیین،3،وبرایمردان8رال،فراوانیاینشغلبرایزناننسب دادهشدهاس ؛بااین
زادگیوقهرمانبودن،فراوانینجیب6987دهادرتوضیحاتباالایننکتهکهدرکتا انگلیسی

هیایدرسییریال،درکیلکتا اسی ،مطیرمشید؛بااین8و4ترتیب،برایزنانومیردان،بیه
وبیانگرایناس کهزناندرایننوعمشاغلوصیفاتبیرمیردان9به4شده،ایننسب بررسی

برتریدارند.


 گیری بحث و نتیجه
هیایانگلیسیی،فارسیی،و راضر،مقایساتطبیقینمیودجنسیی درکتا هدمازانجامپژوه

جلدکتا درسیمقطعاولدبیرسیتان،3سالهبود.بههمینمنظور،07فرانسهدرایرانودریکبازۀ
هایهیایفرانسیامربیو بیهسیال،کتا 6936،و6963،6919هایهایفارسیسالشاملکتا 

بررسیشدند.ایین6936،و6963،6917هایهایانگلیسیسالکتا ،و6936،و6961،6910
شدهبهمیردانودادههاازمنظرتصاویر،ضمایر،واسامیخا مردانوزنان،ومشاغلنسب کتا 

سنجیموردتحلیلقرارگرفتند.زنانوبراساستحلیلکیفیمحتواوفراوانی
تیوانهاییبیودکیهمیازنکتیه6919و6963هایالهایفارسیسعدمارائهتصویردرکتا 
آمیوزاندرنظیرهاباهیدمپنیدآموزیدان گرانبرمتونورکای دلیلآنراتمرکزبیشترتدوین

عنوانکتابیجداتدوین،دستورزبان،کهامروزهبه6919گرف .نکتهجالبایناس کهدرسال
شدواینخود،باعیثتوجیهبیهفضیایکتیا وعیدمارائیههاارائهمیشود،نیزدراینکتا می

تصویرارائهشدهبودکههمگیمتعلق87(،6936رال،درکتا مؤخر)تصویرشدهاس .بااین
بهمردانبودهوتصویریاززنان،یامرکباززنانومردانارائهنشدهاسی .درمیوردضیمایرنییز

ائهنشدهاس .درموردمشیاغلنییزنقی شیاعریبیهزنیانفراوانیچندانیبرایهردوجنسار
هایمانندخیدمتکاری،کیهتوانبهعدمانتسا شغلهایدیگرمینسب دادهشدهاس .ازنکته

تواندلیلآنراتوجهبهشیثنزندرازدیدعمومدرسطحپایینیقراردارد،بهزناناشارهکردکهمی
عقییدهگییرد،زییرابهگرایاندریکراستاقرارمیگاهبارویکرداسالماجتماعدرنظرگرف .ایندید

دهدهارادرموضعضع،وقدرتقرارنمییکازآنهایتکوینیبیندوجنس،هیچآنان،تفاوت
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هایفرانسیهو(.نکتهجالبایناس کهخدمتکاریشغلیاس کهدرکتا 6944نژاد،)زیبایی
نسب دادهشدهاس .انگلیسیفقطبهزنان

گونیهکیهدربیاالتصویرمتعلقبهزنیاناسی ،وهمان5تصویر،81هایفرانسه،ازدرکتا 
ایکیهدرکتیا گونیهاشارهشد،ازنظرضمایرنیزفراوانینزدیکیبییندوجینسوجیوددارد؛به

(در8765ییقطهیان)اینمیزانبرابراس .اینیافتهبیانتیایجراصیلازتحق6936فرانساسال
تضاداس ،زیراویدرپژوه خوددریافتهاس کهازلحاکضیمایر،میرداننسیب بیهزنیان،

توانتساویبینزنانومرداندرضمایررادرراستایتساویجنسییتیرومیاند؛ازاینبرتریداشته
نیاننسیب دادهشیدههایفرانسهتیاریدزییادیبیهزهاییکهدرکتا قلمدادکرد.یکیازشغل

اس ،خدمتکاریاس .ایندررالیاس کهبیشترینفراوانیمشیاغلبیرایمیردانمربیو بیه
هایمربو بهمشاغل،تضادآشکاریبارویکیردفمینیسیمرادیکیالییاورزشکاربودناس .یافته
ریالودرعینداراناینرویکرد،قائلبهپریرشماهی رقیقیدوجینسافراطیدارد،زیراطالیه

(.6941اصیلوبرتردانستنزنانهستند)رودگر،
هیایبرانگیزترینکتا شیدهدرایینمقالیهرامناقشیههیایانگلیسییبررسیشایدبتوانکتا 

هایمیتل،،هادردههشدهدراینکتا تصویرارائه09شدهدرپژوه راضرنامید.ازبررسی
درصدیآناناس .ایندررالیاس 9/80دهندۀسهمشانتصویرمربو بهزناناس کهن87

اس کهتنهایکتصیویراززنیان6963کهکمترینمیزانتوجهبهزناندرتصاویر،مربو بهسال
مورد،مربیو بیهزنیاناسی کیه47هانیزشدهدراینکتا ضمیرارائه693ارائهشدهاس .از

هایزبانانگلیسیکهزناندریکییاتنهاجاییازکلکتا شود،امدرصدآنانراشاملمی0/84
ویژه،انید،درقسیم مشیاغلوصیفات،بیههایمثب اجتمیاعیازمیردانپیشییگرفتهازجنبه

شود.مشاهدهمی6963زادهبودناس کهاینموضوعدرکتا سالقهرمان،یانجیب
(درتضیاد8764(وریال)8767ورریمیی)آمدهازپژوه بهمندس اینیافتهبانتایجبه

گراییوعیدمبرجنسی هایانگلیسی،شواهدیمبنیاس ،زیرااینپژوهشگرانبابررسیکتا 
هایهایزبانانگلیسیدههرال،درکتا اند.بااینتعادلدرنمودجنسی درمؤلفهمشاغلیافته

شعمیومیدرسیطحبیاالیینبیودهاسی کیهشدهبهزنانازلحاکنگردادههاینسب بعد،شغل
نموناآن،انتسا شغلخدمتکاریبهزناناس .

شدهدربیارهنمیودجنسیی ،تلقییذکردراینجاایناس کهدراکثرمطالعاتانجامنکتهقابل
روکلیدرموردتساویکاملبینزنومردوهمچنیین،موضیوععیدال وبرابیریاسی ؛ازایین

هاییادشدهدرمتنمقالهراضر،عدمبرابریبیینزنومیرددرهدرتمامپژوه توانگف کمی
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اندکهازعنوانمواردیازنابرابریجنسیتیمطرمشدهاشتغال،چیرگیموضوعات،ضمایر،و...به
اصولرویکردفمینیستیاس .طرفداراناینرویکردبرایننظرندکههرجااصلتساویبینزنو

هایبیولوژیکبینآنان،دراستعدادهاونظامرقوقیمییدوششیود،درنظرگرفتنتفاوتمرد،با
(.6938نابرابریرخدادهاس )کالنتریوفقیهایمانی،

تیوانهیایمیوردبررسیی،میهایتاریییوفرهنگییکتا رفتهبادرنظرگرفتنزمینههمروی
سیالهدرایینمقالیه،07شدۀمربو بهبازۀیهایفارسیبررسنظرازکتا نتیجهگرف کهصرم

هایانگلیسیوفرانسهازلحاکفراوانیتصاویر،ضمایر،واسامیپدیدۀتبعیضجنسیتیدرکتا 
مشاهدهاس .توجیهاینموضیوعوضومقابلشدهبهمردانوزنان،بهدادهخا ،ومشاغلنسب 

عنوانمنیابعیبیرایهیابیهنگلیسییاف ،زیراازآنهایفرانسهواتواندرشباه بینکتا رامی
یادگیریزباندومیازبانخارجیدرطولدورهآمیوزشازگرشیتهتیاکنوناسیتفادهشیدهاسی .

عنوانیکیازپیشگامانآموزشزبان،یادگیریزبیاندومییازبیانخیارجیرابیاداگالسبراونبه
(.اییندییدگاهنشیانگروجیود8777،644بیراون،دانید)داگیالسیادگیریفرهن دومبرابرمی

هایارتمالیبینفرهن زباناولودومدرطولفرایندیادگیریزباندوماس ،زیراگاهیتفاوت
هیادررو،ازایینکتا انجامد؛ازایینازفرهن اولمی1هابهبیگانگیشکامناشیازاینتفاوت

گاهشود.بااینهنگیاستفادهمیراستایآشناییفراگیرانباعناصرفر سیازیرال،نق معلماندرآ
هایفرهنگیوجنسیتی،امریانکارناپریراس .فراگیرانازکلیشه
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 تاریخی نمود جنسیت...

 منابع
ایتطبیقیمطالعه)درسی(.بررسیتحولفرهن جنسیتیدرکتب1333تاجمزینانی،علیاکبر؛ورامد،مهدیه)

.13-104(،64)21،علوم اجتماعی.(1332و1351،1362هایفارسیاولابتداییسالهایپیرامونکتا 

یسیدورهدبیرستانوهایدرسیزبانانگلنمودجنسّی درکتا (.1333)رسینیفاطمی،آذر؛وریدریان،زهرا
.11-32(،2)42مطالعات زبان و ترجمه،.مدار-دانشگاهیتحلیلواژگانومحتوابارویکردیمعیارپی 


.تهران:نشردفترمطالعاتوتحقیقاتزنان.ها، نقد : تاریخچه، نظریات،گرایشفمینیسم(.1336رودگر،نرجس)

.تهران:دفترمطالعاتوتحقیقاتزنان.های جنسیتی هویت و نقش(.1333نژاد،محمدرضا)زیبایی

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