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  دهيچك

 كـه بخـش     ي درسـ  يهـا ز در كتـاب   يـ  و ن  ي در جوامع كنون   ياز كننده يت مشخصة متما  يهنوز جنس 
ض يتبعـ . گـردد يدهـد، قلمـداد مـ    يل م ي زبان دوم تشك   يريادگيس و   ي را در تدر   يعمدة مواد درس  

توانـد  ي مـ يشـود و حتـ   يآموزان مـ   در زبان  ي خاص يهايدئولوژيجاد ا ي باعث ا  ي و نابرابر  يتيجنس
 يهـدف از پـژوهش حاضـر بررسـ        . ر قـرار دهـد    يتأث زبان تحت  يريادگيها را نسبت به     نگرش آن 

راً يـ بوده اسـت كـه اخ    American English File (Book 4) يزش در كتاب آمويتيض جنسيتبع
ران يـ  زبـان در ا    يهـا شگاهيـ ها و آزما   از آموزشگاه  يشرفته در برخ  ي سطح  پ   يسي انگل يهادر كالس 

بردن جـنس مـذكر     ار اولويت نام  ين كتاب براساس سه مع    ير ا يل متون و تصاو   يتحل. شوديس م يتدر
ك از دو جــنس مــذكر و مؤنــث و تعــداد يــ هــر يراو مؤنــث در يــك عبــارت، نــوع مــشاغل بــ

هـا از روش    ل داده يـ وتحلهي تجز يبرا.  هركدام صورت گرفت   ي معروف ذكرشده برا   يها  تيشخص
 نـشان  يفـ ي و كيل كميج حاصل از تحلينتا. استفاده شد ) ل متون يتحل (يفيو ك ) يفيآمار توص  (يكم

 كـه  - يك كـشورغرب يـ ن كتـاب كـه در   يـ ر ايز در تصاوي و نيداد كه حضور زنان در متون خواندن 
هـا و  يداروشي از پـ ية برخ ياند، برپا  نوشته و چاپ شده    - حقوق مردان و زنان است     ي تساو يمدع
  . بوده استيتيض جنسيبر تبعي مبتني ذهنيهاقالب

  .ريس زبان، متون و تصاوي، تدري، كتاب آموزشيض جنسيتيتبع: هادواژهيكل

  مقدمه. 1

س كننـد و  يد تـدر يـ  جد يهـا وهيكند كه به ش   يان كمك م  ي به مرب  ينة فناور يمر درز ي اخ يهاينوآور
 در  ين منابع مـواد درسـ     يترعي منتشرشده هنوز هم شا    ي درس يهاابند؛ اما كتاب  يد دست   يبه اهداف جد  
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ـ  ن يسيس زبان انگل  ينة تدر ين مسئله درزم  يا.  هستند ي آموزش يهاطيمح بنـابر گفتـة    . كنـد يز صـدق مـ    ي
. دهنـد يل مـ  ي آموزش زبان را تـشك     يهاشتر برنامه ي آموزش زبان، هستة ب    يها، كتاب )2001 (1چاردزير

. كننـد يفـا مـ   يكـردن آمـوزش معلمـان ا      ها و كامـل    درس ي را در ارائة محتوا    يها نقش اصل  درواقع، آن 
ـ بكند كه ارائة    ي اشاره م  ين، و يهمچن  يخـارج  زبـان  يريـ فهـم مربـوط بـه فراگ    قابـل داد دروننيشتري

    .  انجام شودي درسيهاق كتابيتواند ازطريم
الت يهـا و تمـا  دهيدادن به اآموزان و شكلكردن دانشي اجتماع ي برا ي ابزار مهم  ي آموزش يهاكتاب

ـ  از اي؛ اما برخـ )2004، 2اندورا(گران و جامعه هستند  يها نسبت به خود، د    آن  ياگونـه هـا بـه  ن كتـاب ي
 يكـ ي. كننـد ي را به زنان و مردان جامعه القا مـ  ي خاص ي فرهنگ يهاشهيه تعصبات و كل   اند ك شدهن  يتدو
ـ  ازطر يا ضـمن  يصورت واضح   ها، به ل كتاب ين قب ي است كه در ا    يتيض جنس ين موارد تبع  ياز ا  ق زبـان   ي

ك جـنس   يشوند كه از    يف م ي تأل ينحو به ي زبان گاه  ي آموزش يهامعناكه كتاب نياشود؛ به يمنعكس م 
  .دهنديبها جلوه مگر را كميكنند و جنس ديت ميحما

هـا كمـك   ن متون بـه آن    ي ا ي و اجتماع  ي فرهنگ يها معلمان از ساختار، زبان و جنبه      ين، آگاه يبنابرا
آمـوزان درمـورد    ت زبان ي ذهن يريگس زبان و شكل   ينة تدر يها را درزم   آن يرات منف يكند تا بتوانند تأث   يم

 در مؤسـسات زبـان    يسيـ س زبـان انگل   ي تدر يهاكه انتخاب كتاب  ييزآنجاا. ن ببرند ينقش زن و مرد ازب    
م تـا بـه   ي است، در پـژوهش حاضـر درصـدد هـست        ي و اجتماع  ي فرهنگ يارهايران، كمتر براساس مع   يا

ر ي و تـصاو ي، در متون خوانـدن يتيض جنسي تبعيعني؛ ي فرهنگ-يض اجتماعي از موارد تبع   يكي يبررس
ـ  زبان آمـوزان سـطح پ  ي كه براAmerican English File (Book 4)كتاب  شـود،  يس مـ يشرفته تـدر ي
 زنان و مـردان، تعـداد       ي ازلحاظ نوع مشاغل و تعدد آن برا       يتيض جنس يدر مطالعة حاضر، تبع   . ميبپرداز

 ين كتــاب، بررســيــك از دو جــنس در عبــارات ايــبــردن هرت نــاميــافــراد نامــدار زن و مــرد و اولو
  .شوندي م
  ق  يچارچوب نظري تحق. 2

 رند و زبان ناخواسـته بـر رفتـار    يگيق زبان  شكل ميها و احساسات ما ازطر دهيم، ا يشك، مفاه بدون

 
                                                           

1. Richards 
2. Ndura 
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 قدرتمنـد  يتنها ابـزار ، زبان نه)2012 (2يويكيگفتة ساربه). 2008،  1ماينشيم(گذارد  ير م يو نگرش ما تأث   
توانـد در انتقـاد از      يت موجود در آن است؛ بلكه مـ       يحفظ موقع ن افراد جامعه و     ي ارتباط ب  ي برقرار يبرا

لة سـلطه   يزبان وسـ  «گر،  يدعبارتبه.  داشته باشد  ي حاكم بر آن جامعه نقش اساس      يدوئولوژيفرهنگ و ا  
»  شـده اسـت   يدهـ  به روابـط قـدرت سـازمان       يبخشتي است و در خدمت مشروع     ي اجتماع يرويو ن 
كنـد،  يذكـر مـ   ) 1992 (5همانطور كه فركالف  ). 204 .، ص 1995،  4ل از وداك  نق، به 1977،  3هابرماس(

 يهـا تيـ كه سازندة هو  حالنيكار رود؛ درع  صورت متعارف به  ز به يصورت خالقانه و ن   تواند به يزبان م 
ز يـ هـا ن  ر آن ييو تغ د  يك جامعه است، در بازتول    ي و نظام باورها و دانش در        ي، ارتباطات اجتماع  ياجتماع

ت زبـان در    يد نسبت به اهم   ي زبان معتقد است كه با     ي انتقاد ي در بررس  ين، و يهمچن.  دارد يينقش بسزا 
نكـه  ي افـراد را نـسبت بـه ا   ي نشان داد و آگاهيشتري قدرت توجه بير روابط اجتماعييد، حفظ و تغ   يتول

ـ  كـه ازطر   يمـر گر نقش دارد، باال برد؛ ا     ي د ي بر بعض  يچگونه زبان در سلطة بعض     ق گفتمـان صـورت             ي
ا آن را بـه  يـ (ت بخـشند  ي را مـشروع   يتوانند روابـط قـدرت خاصـ      يرا، در گفتمان، مردم م    يرد؛ ز يگيم

  . داشته باشنديدهند، آگاهي كه انجام مينكه از كاريا؛ بدون)ت نشناسنديرسم
 از  يكـ ي به گفتمان و ارتبـاط،       يمعتقد هستند كه دسترس   ) 1386(ان  ياثيزاده و غ  راستا، آقاگل نيدرهم

درواقـع  «. مند هـستند   سلطة قدرت خود از آن بهره      ي برا ي اجتماع ي است كه نخبگان و نهادها     يازاتيامت
ـ  8ا اجماعي ، 7كتمان ، 6 اقناعي راهكارهايريگكارن امر با بهيا زاده و آقاگـل ( »رديپـذ يدر گفتمان انجام م
شـود  يشتر م يها به گفتمان ب    آن يتر باشند، دسترس  ها قدرتمند ن گروه يهرچه ا ). 48. ، ص 1386ان،  ياثيغ

ـ .  مـتن را كنتـرل كننـد       يهـا يژگـ يتوانند مخاطبان خود و بافـت و و       يتر م و آسان  ك يـ داون ن،يهمچن
چـون ثـروت، مقـام،       ي بـه منـابع اجتمـاع      يزان دسترسـ  ي را وابسته به م    يسلطة قدرت اجتماع  ) 2001(

ن سلطه كه توسـط نخبگـان   يا. دانديالت مي و تحصيت گروهي، عضو يت اجتماع يدرآمد، دانش، موقع  

                                                           

1. Mineshima 
2. Saarikivi 
3. Habermas 
4. Wodak 

5. Fairclough 

6. Persuasion 

7. Dissimulation 

8. Consensus 
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، ي، نـژاد  ي، طبقـات  ي، فرهنگـ  ياسـ ي س يهايتنها موجب نابرابر  رد، نه يگي صورت م  ي اجتماع يو نهادها 
د سـلطه در  يـ هـا و بازتول ين نابرابري به ايبخشتيشوند، بلكه باعث تداوم و مشروعي م ي و جنس  يقوم

  . شونديگفتمان م
دهـد و بـر     ي انجام م  يل گفتمان انتقاد  يكرد تحل ي زبان را رو   يا كاركرد اجتماع  ي گفتمان زبان    يبررس

در نگـاه فـركالف     . كنـد يد م يوگو تأك لة متن و گفت   يوس آن به  ياسي و س  يد قدرت اجتماع  ينحوة بازتول 
تـوان از   يها همراه شود، مـ    گر روش ي است كه اگر با د     ياوهي ش يل گفتمان انتقاد  يكرد تحل ي، رو )2002(

ـ  استفاده كرد و با آن با استثمار و سـلطه ن           ي و اجتماع  يرات فرهنگ يي تغ ي بررس يآن برا  . ز مبـارزه كـرد    ي
، قـدرت و كنتـرل      يض نژاد ي آشكار و پنهان سلطه، تبع     يل روابط ساختار  يكرد به تحل  ين رو يا«درواقع،  
 ي اجتمـاع  يهـا ي نـابرابر  ي انتقـاد  يگر، هدف از آن بررسـ     يدعبارتبه. پردازدين م ها در زبا   آن يو تجل 

  ).40. ، ص1386ان، ياثيزاده و غآقاگل(» روديكار مكه در زبان بهاست؛ آنگونه
 مـردان بـر   ي است كه به سلطة قدرت اجتمـاع يتي جنسيهاي، نابرابر ي اجتماع يهايازجمله نابرابر 

 در گفتمـان، در نظـام       ييجـو  زن و مرد بر سر سـلطه       ين دو گروه اجتماع   يت ب رقاب. شوديزنان منجر م  
ل طبقـات  ي در تـشك ياسهم عمـده ) 1977 (1و و پاسرونيگفتة بورد مدارس و مؤسسات كه به    يآموزش
ـ ي در ي اجتماعين گروهايمراتب دربجاد سلسله يو ا   يادهـا و مـو  ن، در كتـاب يك جامعه دارد و همچن

دهنـدة  لي و عناصـر تـشك     يرود كه نظام آموزش   يانتظار م . روند، مشهود است  يكار م  آموزش به  يكه برا 
ـ  از نيمـ ي زنـان كـه ن  ي بتوانند به نقش اجتماع    ي درس يها و كتاب  يژه ابزار كمك آموزش   يوآن، به   يروي

 جامعـه  يهـا  و خواسـت  ازهـا ي و ن  ي، فرهنگ يات اجتماع ياند، توجه داشته باشند و با واقع      يجامعة انسان 
ن مقالـه   يـ هدف از نگـارش ا    . كننديفا م ي را ا  ي بر مخاطب نقش مهم    يگذارريرا، در تأث  يهمسو باشند؛ ز  

ـ  از دي آموزشـ يهـا  و كتابي در نظام آموزشيتيض جنسي مسئلة تبعيز توجه به بررس ين -هيـ دگاه نظري
  .پردازان است

 ي در نظام آموزشيتينمود جنس. 1. 2

 ييهـا ك جامعه موجب بروز رفتارها، هنجارهـا و ارزش        ي توسط افراد    ي اجتماع يهارش نقش يپذ«
، يمـ ي و ابراه  ياللهـ فيسـ (» دهـد يل م يك جامعه را تشك   ي از فرهنگ    يشود كه بخش مهم   يمشترك م 

                                                           

1. Bourdieu & Passeron 
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هـا، پـرورش    ن نقـش  يرش ا ي در پذ  ين مؤسسات آموزش  يرگذارتري از تأث  يكيمدارس  ). 49. ، ص 1386
ازجملـة  ). 2000،  1اپـل (سته هـستند    ي شا ييهاها به انسان   آن يموزان و ارتقا   دانش آ  ي اجتماع يرفتارها

هـا  رش آن ي و پـذ   يتي جنـس  ي نهفته است، رفتارها   يشة آن در نظام آموزش    ي كه ر  ي اجتماع ين رفتارها يا
 دارد؛ امـا    ياها در جامعه سهم عمده     انسان ين نقش و منزلت اجتماع    ييت در تع  يقت، جنس يدرحق. است

 بـا موانـع و      ي اجتمـاع  يهـا گرفتن نقـش   به اهدافشان در برعهده    يابيكه زنان و مردان را در دست      نچهآ
-مطـرح ، )10. ، ص1389 (2شليبرطبق نظر م . استيتيض جنسيسازد، مسئلة تبعي مواجه مييتنگناها

 بـر مبتنـي   ير آشكاركردن نـابراب ي، برايض نژاديموازات واژة تبع بهيتيض جنسيشدن واژة تبع

 هـايِ كليـشه  بـه  اشـاره  بـراي  تـر عيوسـ  معنايي در« باشد ويمؤنث م ژه نسبت به جنسيوت، بهيجنس

  .»رودمي كاربه براساس جنس مردانه، و زنانه آميزتبعيض
د، ياه دربرابـر سـف  يگر اقشار جامعه ماننـد سـ   يان د يها درم يبندن قطب ي، ا )2001 (3كيدادر نگاه ون  

 معتقـد  يو. شـوند ي مـ يبنـد ز قطبي ني ذهنيهاتبع آن، انگارهشوند و بهيجاد ميز اي نير دربرابر غن  يفق
-نكـه قطـب   يهاسـت؛ ا   بودن آن  يشگيد بر هم  ي تأك ي ذهن يهان انگاره يت ا ي تثب يها از راه  يكياست كه   

-گونـه نيشه هم يها هم د؛ آن باشنير نم يپذهيگران توج ي د يستند و اعمال منف   ي ن ييا استثنا ي يها اتفاق يبند

  . ميگونه باشنيم اياند كه هستند و ما عادت ندار
 يهـا شهيبهتر، كل انيبا به ي  يتي جنس ي است؛ اما الگوها   يج برابر يهدف آشكار آموزش و پروش ترو     

آمـوزان  ق مدارس در دانـش يصورت ناآشكار ازطرانجامند، به ي م يتي جنس يهايبند كه به قطب   يتيجنس
ـ آمـوزان در مدرسـه        دانش). 2012،  يويكيسار(شوند  ينه م يپسر نهاد دختر و    رنـد كـه چـه      يگياد مـ  ي

ا مـرد   يـ ك زن   يـ عنـوان   ها در جامعه به    مناسب جنس خودشان است و نقش آن       ييها و رفتارها  تيفعال
 كه متعلـق بـه طبقـات محـروم جامعـه            يآموزان، دانش )1977(و و پاسرون    ية بورد يبرطبق نظر . ستيچ

 خـود در طبقـات   ي همتـا يهـا بـا بچـه  ي قادر به رقابت و برابر ي آموزش يهاطي در آغاز در مح    هستند،
ـ  باالتر ن  ياجتماع  نـد  يآيوجـود مـ    در جامعـه بـه     ي متفـاوت  ي اجتمـاع  يهـا گونـه گـروه   نيستند و بـد   ي

                                                           

1. Apple 

2. Michel 
3. Van Dijk  
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كـرد كـه    يريـ گجـه يتـوان نت يت ميم آن به مسئلة جنس    يه و تعم  ين نظر يبا درنظرگرفتن ا  ). 2000،  1نيل(
 ي آموزشـ ي در فـضاها يل داشتن جنس متفاوت، شروع نابرابر و متفـاوت يدلآموزان دختر و پسر به    دانش

  .خواهند داشت
ن رابطـه             يـ ترشده است؛ اما هنـوز در ا      ر پررنگ ي اخ يها در سال  ي زن و مرد تاحدود    ي مسئلة تساو 

شـوند  يف مـ  يـ  زن و مـرد تعر     يتي جنـس  يهاها رفتار  وجود دارند كه براساس آن     ياشهي كل ييهاهيفرض
ـ ن تيـ واقع كننـدة مـنعكس  الزامـاً  هـا شهيكل). 2012، يويكيسار( ـ دل ب امـا  ستند؛ي بـر   كـه  يراتيتـأث  لي

 هـاي در نقـش  كه ادييز راتييتغ رغميعل« ن،يبراافزون. دارند ايژهيو تياهم گذارند،يم مخاطبانشان

ـ يتغ تيبـه جنـس   وابسته صفات و اتيخصوص دربارة رهاباو آمده، وجودبه جوامع در مردان و زنان  ري
  ).  179. ، ص1386  و زارع،يرينقل از سف،  به2002، 2وشيف و گولومبوك(» است نكرده ادييز

ـ تر جامعه ماننـد زنـان و اقل   نييسمت قشر وابسته و پا    ها به شهين كل يدرواقع، نشانة ا    ي قـوم يهـا تي
ـ افته و قدرت گرفته اسـت كـه تـصور غ          يها چنان گسترش    شهين كل يباور ا ). 2003،  3تالبت(است   ر از  ي

ـ  كل يهـا هين فرضـ  ي ا يمبنا. آن ناممكن شده است    ـ  د ياشهي ـ ااسـت؛ بـه  ) 2000 (4سيدگاه فرانـس ي -ني
انحـصار  تـر، مواضـع قـدرت را در         ز در جوامع بـزرگ    ين مردان هستند كه در مدارس و ن       يكه ا صورت
 معمـول و اسـتاندارد در جامعـه درنظـر           يارها و الگوهـا   يعنوان مع ها به  آن يهارند و ارزش  يگيخود م 
معنـا اسـت كـه بـاوجود        نين مطلب بد  يا. شونديده م يارها سنج يشوند و زنان براساس آن مع     يگرفته م 
 را در جامعـه دارنـد   يرگاه بـاالت ي بهتر زنان در امر آموزش، مردان ازنظر قدرت و سلطه جا يهاتيموفق
  ).2012، يويكيسار(

-كـردن ارزش  نـه ي، بـه نهاد   يتي افراد ازنظر جنس   يبندكند كه طبقه  يان م يب) 1997(ك  يداجه، ون يدرنت

ده را كـه مـردان، طبقـة مـسلط و حـاكم             يـ ن ا يكند و ا  ي جنس غالب كمك م    ي و اجتماع  ي فرهنگ يها
 ين همـان پررنـگ شـدن و بقـا         يـ دهد كه ا  يل جلوه م  بردار، معقو ع و فرمان  ي مط ياهستند و زنان طبقه   

ابـد  يي زبان بازتاب مـ    يها قدرتمند در زبان و ساختار     يدرواقع، سلطة نهادها  .  است يتي جنس يهاشهيكل

                                                           

1. Lin 

2. Golombok & fivush 

3. Talbot 
4. Francis 
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نكه سـلطة مـردان در گفتمـان بـه          جه آ ينت). 2001ك،  يداون(دهد  ير قرار م  يتأثو ذهن مخاطبان را تحت    
 يهـا يژگـ ي و ي وابسته كه دارا   يك گروه اجتماع  يعنوان  د به ين، زنان نبا  يشود؛ بنابرا يت شناخته م  يرسم

ل يـ دلشـان، بلكـه بـه     تيسبب جنـس  زن و مرد بهتر است نه به      .  هستند، درنظر گرفته شوند    يثابت خاص 
  ). 1996، 1لزيم(ز شوند ي متمايگريعوامل د

  ي آموزشيها در كتابيتينمود جنس.  2. 2

ـ  توجه به مصالحات، نبردهـا و فعال       ، با ي درس يهاكتاب  و  ي، فرهنگـ  ي، اجتمـاع  ي اقتـصاد  يهـا تي
هـا اسـت كـه بخـش        ن كتـاب  يق هم يازطر«). 2000اپل،  (شوند  ين م يه و تدو  ي ته يا هر جامعه  ياسيس
ـ ابـد و  يي انتقـال مـ   ي بعـد  يهاك نسل به نسل   ي يهاها و مهارت  ها، رفتارها، دانش   از ارزش  يشتريب ا ي

-نيدرهمـ ). 49 .، ص1386، يمـ ي و ابراه ياللهـ فيسـ (» شودي و توسعة جامعه م    ي عامل دگرگون  يحت
آمـوزان  تنها نقش انتقال علم به دانـش      ها نه ن كتاب يكند كه ا  يان م يب) 93. ، ص 1385 (يخاونديراستا، ش 

 ي گذشـتگان و پاسـدار     يد، هنجارها يها، عقا رسالت انتقال آداب و رسوم، ارزش     «كنند، بلكه     يفا م يرا ا 
ـ ذ هو يـ ن و تنف  ي در تكـو   ياكننـده نييـ نقش تع «ها  عالوه، آن به» .ز برعهده دارند  يز فرهنگ را ن   ا يهـا تي 

، نحوة ارائـه    ي درس يهان، انتخاب مضمون كتاب   ي؛ بنابرا »كننديفا م ي ا ي و قوم  ي، گروه يتي، جنس يجمع
  . ت استي اهميار دارايها بسو بحث آن

 يهـا ، براسـاس كتـاب  ي آموزشـ يآمـوزان در نهادهـا  م دانـش  ي از آموزش و تعل    يتوجهبخش قابل 
 و  ي، ورزشـ  ي، علمـ  ياسـ ي س يهـا رنگ زنان در عرصه   رد؛ اما متأسفانه حضور كم    يگي صورت م  يدرس
ـ برطبق نظـر م . شوديده مين منابع دي در اينيد  بـه  متعلـق  زنـانِ  كـه بـاوجودي «، )1. ، ص1389(شل ي

 سـنتي  طـور بـه  كـه  هـايي در عرصـه  قادرنـد  د كهانداده نشان مختلف اجتماعي و فرهنگي هايمحيط

ز يـ كـه نقـش مـردان ن   يو بـاوجود  »بيابنـد  مقام ارتقاي و كنند ايفا فعال نقش است، بوده مردان مختص
 اسـت، امـا   داشته زنان اختصاص به سنتي طوردهند كه بهيرا انجام م وظايفي متحول شده است و آنان

ـ اند و امنعكس نشده طوركاملبه كمدست يا اصالً هايدگرگون اين درسي هايكتاب در د يـ ن مـسئله با ي
  .  ردي قرار گيموردمطالعه و بررس

  
                                                           

1. Mills 
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  قينة تحقيشيپ.  3

ـ انگل زبـان  يدرسـ  يهاكتاب يبررس به) 1389 (انيدريح و يفاطم ينيحس           و رسـتان يدب دورة يسي
 هـا كتـاب  نيا در را آن ييبازنما يچگونگ و يتيجنس يتساو مفهوم و پرداختند رانيا در يدانشگاهشيپ

ـ ا هـا، داده ليـ وتحلهيـ تجز يبـرا . شـد  انجـام  يفـ يك و يكم كرديرو دو با مطالعه نيا. كردند مطالعه  ني
 يهـا كتـاب  همـة  در كـه  دهديم نشان پژوهش جينتا. جستند بهره ياستدالل و يفيتوص آمار از محققان
ـ ا در قيـ تحق از حاصـل  يهـا افتـه ي براسـاس . دارد وجـود  يتيجنس ضيتبع و ينابرابر شده،يبررس  ني
  .دارد زن نقش از يمؤثرتر و ترپررنگ ينقش مرد و دارد يبرتر زن جنس بر مرد جنس ها،كتاب

 مجموعـة  قيـ دق يبررسـ  بـه  كـه  اسـت ) 2012 (ينهرخلج يعيشف مطالعة به مربوط قيتحق نيدوم
1ناچ تاپ يآموزش يهاكتاب

ـ ارز وةيشـ  دو بـه  را ذكرشـده  يهـا كتاب يو. پرداخت رانيا در   در« يابي
ـ ا در. كرد يبررس »3كاربرد از بعد« و »2كاربرد نيح  و مطالـب  تيجـذاب  ازلحـاظ  هـا كتـاب  مطالعـه،  ني

-فهـم قابل و هادستورالعمل بودنواضح كتاب، بودنيكاربرد ها،نيتمر تناسب ها،كتاب بودندردسترس

 بـه  دنيرسـ  در را آمـوز زبـان  ،نـاچ  تـاپ  يهـا كتاب كه دهديم نشان مطالعه جينتا. شدند يبررس بودن
-بـه  امـا  كننـد؛ يمـ  تيتقو ياديز تاحد را آنان يزبان ييتوانا و ندينمايم ياري اريبس شانيآموزش اهداف

ـ تقو يخـوب بـه  را يشفاه مهارت جزبه زبان، يهامهارت يتمام كتاب نيا استادان، و معلمان دةيعق  تي
ـ م بـه  و يگروهـ  كار انجام به را آموزانزبان و هستند حيصح و موثق كتاب مطالب. كنديم  ياديـ ز زاني
  .كننديم قيتشو مكالمه به

 زبـان  آمـوزش  يهـا كتـاب  در را يتيجنـس  تعـصب  مـسئلة ) 2012 (يموسـو  و يغرباو عالوه،به 
ـ ا مـدارس  در مورداسـتفاده  يآموزشـ  بكتـا  چهار مطالعه، نيا در. كردند يبررس رانيا در يسيانگل  راني

 براسـاس  كـه  شـدند  ليـ تحل زن و مـرد  ياحرفه يهانقش و متون و ريتصاو در زن و مرد ديد ازلحاظ
  .دارد وجود زن و مرد جنس دو نيب يداريمعن تفاوت نهيزم هر در ،يخمربع يآمار آزمون جينتا

                                                           

1. Top Notch 

2. Whilst-use 

3. Post-use 
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 اصـطالحات  و عبـارات  ازنظـر  يياياسـپان  زبان يررسب به خود مطالعة در) 2013 (1سنين ن،يهمچن
ـ ازطر را خـود  مطالعـة  يو.  پرداخت ٣يخنث اصطالحات و عبارات و 2خاص جنس كي به مربوط  قي
ـ ا در كنندهشركت افراد از. داد انجام پرسشنامه دو  در نـاقص  جمـالت  تـا  شـد  درخواسـت  قيـ تحق ني

 يانطبـاق  گونـه چيه هاآن يذهن ميمفاه و يزبان يهافرم انيم كه بود نيا جهينت. كنند كامل را هاپرسشنامه
  .نداشت وجود

 يدرسـ  يهـا كتـاب  براسـاس  انـد، شـده  انجام رانيا در يتيجنس ضيتبع درمورد كه يمطالعات شتريب
 و رسـتان يدب ،يياراهنمـ  مـدارس  در كـه  انـد شـده  انجام يسيانگل زبان آموزش يهاكتاب اي زبانيفارس
ـ يا يمؤلفـان  و شونديم سيتدر رانيا يدانشگاهشيپ  كـه  اسـت  ذكـر  انيشـا . انـد نوشـته  را هـا آن يران

ـ انگل زبـان  آموزش يهاكتاب درمورد يكمتر مطالعات ـ نو فيتـأل  يسي ـ انگل يبـوم  سندگاني  زبـان يسي
 آمـوزش  يبـرا  رانيا در راًياخ كه ييهاكتاب يرو بر مطالعات نيا از يبعض ن،يهمچن. اندگرفته صورت
 نـة يدرزم يتيجنـس  ضيتبعـ  يبررسـ  بـه  حاضـر  قيتحق در. اندنشده انجام روند،يم كاربه يسيانگل زبان
 هـر  شدندهينام تياولو و مرد و زن نامدار افراد تعداد مرد، و زن به شدهدادهنسبت مشاغل تنوع و تعدد
-يمـ  پرداختـه  )2009 ،4نگيكو التام و ندنآكس (American English File كتاب در جنس دو از كدام
ـ پ سـطح  آمـوزان زبان يبرا يسيانگل زبان آموزش مؤسسات از يبعض در راًياخ كه شود  سيتـدر  شرفتهي
ـ انگل زبـان  آمـوزش  يهاكتاب مجموعة از  American English File يهاكتاب. شونديم  هـستند  يسي
  .شونديم سيتدر) سوم شيرايو( New Interchange يهاكتاب مجموعة يجابه كه

 ايـن  در ،يجنـسيت  يهـا  باور به يدهشكل در يآموزش نظام و يدرس يهاكتاب اهميت به توجه با 
  :ميهست ريز يها پرسش يبرا پاسخ يافتن يدرپ پژوهش

          كتـاب  ميمفـاه  درك و خوانـدن  متـون  و ريتصاو در جنس، دو هر به شدهدادهارجاع مشاغل نوع ايآ. 1

 American English File (Book 4)   است؟ متوازن  

                                                           

1. Nissen 

2. Gender-specific 

3. Gender-neutral 
4. Oxenden & Latham-Koeing 
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ـ ا ميمفاه درك و خواندن متون ر،يتصاو در مؤنث و مذكر مشهور افراد يفراوان ايآ. 2  كـسان ي كتـاب  ني
  است؟

 ايـن  يهـا عبـارت  در بـرعكس،  و انيآقا به مربوط كلمة از قبل هاخانم به مربوط كلمة ذكر زانيم ايآ. 3
  است؟ كساني تابك

  قيمواد و روش تحق. 4

 )2009 گ،نـ يوك التـام  و آكـسندن  (American English File (Book 4) كتـاب  پـژوهش،  اين در
ـ پ سـطح  آموزانزبان يبرا كه را كتاب نيا. است شده ليوتحلهيتجز  زبـان  بـه  و اسـت  مناسـب  شرفتهي
ـ ا. كـرد  منتـشر  2009 سال در آكسفورد دانشگاه است، شده نوشته ييكايامر يسيانگل  شـامل  كتـاب  ني
ـ نو. شـود يمـ  ميتقـس  C و A، B بخـش  سه به يدرس واحد هر و است يدرس واحد هفت  آن سندگاني
 ودرك خوانـدن  كـردن، صـحبت  دن،يشـن  (زبـان  يريادگيـ  يهـا مهارت همة آموزش كه اندكرده يسع

ـ ترت امـا  نـد؛ بگنجا خود برنامة در را تلفظ و نگارش دستور لغت، ،)نوشتن زين و مطالب  ظاهرشـدن  بي
ـ پ يمشخـص  يالگو و نظم از بخش، كي در يحت اي يدرس واحد كي در هاآن  يبـرا  كنـد؛ ينمـ  يروي

 آمـوزش  بـا ) 56 صـفحة (  4Bبخـش  و شوديم شروع خواندن مهارت با) 40 صفحة( 3Bبخش نمونه،
   .نگارش دستور
ـ ز انـد؛ داشـته  يشتريب ديتأك نگارش دستور و لغت يريادگي بر كتاب نيا سندگانينو ن،يهمچن   را،ي
 بانـك  «و» لغت بانك «عنوان با يقسمت C و A، B يهابخش در نگارش دستور و لغت آموزش برعالوه
 ،»نگـارش  دسـتور  بانـك « قـسمت  در آمـوزان زبان كه است شده ارائه كتاب يانتها در» نگارش دستور
 انجـام  را نيقـوان  آن بـه  مربـوط  يهانيتمر و كننديم مطالعه را بخش هر به مربوط زبان دستور نيقوان
ـ  اصـطالحات  و لغـات  بـه  مربـوط  يهـا نيتمر ديبا آموزانزبان ،»لغت بانك «قسمت در. دهنديم  كي

 مثـال،  يبـرا  شود؛يم دهيد مهارت دو از يبيترك ها،بخش از يبعض در ن،يهمچن. دهند انجام را موضوع
ـ » كـردن بتصح و خواندن «عنوان با يقسمت ،)8 صفحة( 1Bبخش در  ،)30 صـفحة ( 2C بخـش  در اي

ـ پا در. شوديم مشاهده» خواندن و دنيشن« عنوان با يقسمت  عنـوان  بـا  يبخـش  ،يدرسـ  واحـد  هـر  اني
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ـ  با مصاحبه به كه است شده گنجانده 1»يامحاوره يسيانگل« ـ  كارشـناس  كي  و معـروف  تيشخـص  اي
 مهـارت  آمـوزش . پردازديم است، يدرس واحد آن با رتبطم كه يموضوع درمورد يمعمول افراد سپس،
 آمـوزش  بـه  كـه  است آمده يامحاوره يسيانگل بخش ،يعني بخش؛ نيا دنبالبه مجزا صورتبه نوشتن
 سـه  بـر  مـرور  بـه  صفحه دو ن،يهمچن. پردازديم رهيغ و گزارش ،يررسميغ و يرسم يهانامه نوشتن
ـ پ ييهـا نيتمـر  انجام با آموزانزبان بخش، نيا در. است شده داده اختصاصC  و  A، B  بخش  شرفتي
ـ ا كـه ييجـا ازآن. كننديم يبررس تلفظ و نگارش دستور لغت، ها،مهارت يريادگي در را خود  كتـاب  ني

ـ ا در اسـت،  ياديـ ز نـسبتاً  يهاعكس و ريتصاو و يطوالن نسبتاً متن 53 يدارا درمجموع،  ق،يـ تحق ني
 و عبـارت  كي در هاآن بردننام تياولو مرد، و زن جنس دو هر به  مربوط مشاغل نوع و تعدد يبررس
  .شد انجام كتاب نيا يهاعكس و ريتصاو و يخواندن يهامتن در مرد و زن نامدار افراد تعداد
 پـژوهش  و) يتوصـيف  آمـار  (يكمـ  پژوهش روش از استفاده با ها داده يآورجمع پژوهش، اين در
 انـد عبـارت  معيارهـا  اين .است گرفته صورت) 1998 (2نيفكير اريمع سه براساس ،)متون تحليل (يكيف
. 3 مؤنـث؛  و مـذكر  جـنس  دو از كيـ هر يبرا مشاغل نوع. 2 عبارت؛ يك در بردننام اولويت .  1 : از

  . هركدام يبرا ذكرشده معروف يها تيشخص تعداد

  قيهاي تحق يافته. 5

  تحليل كمي .  1. 5

ر زن و مـرد در      ير، مـشاه  يز درصد مشاغل زن و مـرد در متـون و تـصاو            ي و ن  ي، فراوان )1(  جدول  
ـ براسـاس ا  . دهـد يبردن در متون كتاب را نشان م      ت نام ير، و اولو  يمتون و تصاو   ت يـ ن جـدول، ارجح   ي

بـردن عبـارات    ت نـام  يـ ن، اولو ير زن و همچن   ير مرد نسبت به مشاغل و مشاه      يارجاع به مشاغل و مشاه    
 كـه در مـتن      ياز كل مـشاغل   % 68. ت به عبارات مربوط به زنان كامالً مشهود است        مربوط به مردان نسب   

در . افتـه اسـت  ياز مـشاغل بـه زنـان اختـصاص     % 32اند، اختـصاص بـه مـردان و    ن كتاب ذكر شده   يا
ر يدرصد اشخاص معروف مرد در متـون و تـصاو  . است% 45به % 55ب يترتن ارقام به  ير، نسبت ا  يتصاو
انـد و در  شده در متـون، زنـان بـوده   بردهر نامياز مشاه% 18 است كه تنها ين درحال يا. است% 20و  % 80

                                                           

1. Colloquial English 

1. Rifkin 
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بـردن مـردان    ت نام يعالوه، درصد اولو  به. دهديخود اختصاص م  از كل را به   % 22ن رقم تنها    ير، ا يتصاو
مـردان و   بردن  ت نام يرا، درصد مربوط به اولو    يبردن زنان است؛ ز   ت نام ي سه برابر اولو   يدر متون خواندن  

- برگزيـده  يهـا را در معيارهـا        شخصيت يجدول زير درصد و فراوان    . است% 25و  % 75ب  يترتزنان به 

  :دهد يشدة ريفكين نشان م
   هر معياريفراواني و درصد فراوان. 1جدول 

 اريمع زن مرد

  تعداد درصد تعداد درصد

 يمشاغل در متون خواندن 23 32 49 68
 ريمشاغل در تصاو 17 45 21 55

 كل 40 36 70 64

 ير در متون خواندنيمشاه 2 18 9 82

 رير در تصاويمشاه 2 22 7 78
 كل 4 22 16 80

 بردن در متون   خواندنت نامياولو 3 25 9 75

[ 

  تحليل كيفي . 2. 5

ـام  اولويـت  «و» ذكرشـده  معروف يها تيشخص «،»مشاغل نوع «اريمع سه يبررس در  يـك  در بـردن ن
 متـون  در كـه  شـد  مـشخص  ،يكمـ  ليتحل قسمت در مؤنث و مذكر جنس دو از كيره يبرا  ،»عبارت
ـاب  نيا سندگانينو ، American English File 4 كتاب ريتصاو در ن،يهمچن و ميمفاه درك و يخواندن  كت

ـار  را،يز اند؛داشته مردان به نسبت يترمثبت نگرش ،يضمن طوربه ـام  و آم  مـردان،  مـشاغل  بـه  مربـوط  ارق
  .است بوده زنان يبرا موارد نيهم ارقام و آمار از شتريب يهمگ مرد، نامدار اشخاص و هاآن امن تياولو

 تعداد: كرد يبررس جنبه سه از توانيم را كتاب نيا ريتصاو و يخواندن متون در شدهبردهنام مشاغل
ـ ا يعلمـ  سـطح  و ياجتماع گاهيجا و هاآن تنوع زنان، و مردان به منتسب مشاغل نوع و  از. مـشاغل  ني

 به مربوط% 64 كتاب، نيا ريتصاو و متون در زن و مرد جنس دو هر به شدهدادهارجاع مشاغل  مجموع
 تيكفا يتيجنس يمرزبند آشكارنمودن يبرا يدرصد 28 تفاوت نيا. است زنان به مربوط% 36 و مردان
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 نه هاآن مرجع معناكهنيابه هستند؛ يخنث كتاب نيا در ذكرشده مشاغل كل از يمحدود تعداد اما كند؛يم
ـ   aحرف با اي مشاغل نيا. زنان نه و هستند مردان  اي اندشده ذكر جمع صورتبه اي اند؛شده فيتعر an اي
 :هستند نوع نيا از ريز يهامثال. اند رفته كاربه هاآن در يخنث كلمات

- Example 1 (p. 10): So I was really looking forward to my first visit to a psychic. 
- Example 2 (p. 15): However, some medical experts now believe that certain kinds of 
stress may actually be good for us. 
- Example 3 (p. 77): A police spokesperson said that the worker would be given a bill for 
wasting police time. 

گرفتـه شـده   » ننـد؟ ينده را ببيتوانند آيشگوها واقعاً ميا پيآ« با عنوان  يدر مثال اول كه از متن     
 يمعنـا  كه بـه   "psychic"كلمة  . شگو بود يك پ ين مالقاتش با    يكننده در انتظار اول   است، مصاحبه 

ـ  آورده شده است كه ترك     aرف نكرة   شگو است، بعد از ح    يپ ك يـ  يمعنـا ن دو كلمـه بـه     يـ ب ا ي
 از  يمثال دوم، اشاره به بـاور تعـداد       . ا مرد ندارد  ي به جنس زن     ياشگو است و اشاره   يشخص پ 

د يـ هـا مف   انـسان  ي از استرس دارد كه ممكن است بـرا        ي درمورد انواع خاص   يكارشناسان پزشك 
را، يـ ست؛ زيـ مـشخص ن ) يكارشناسان پزشك (medical expertsت ين جمله، جنسيدر ا. باشند
س، از ي پلـ يك سـخنگو يـ در مثـال سـوم،   . صورت جمع ذكـر شـده اسـت     به "experts"كلمة  
ز ين جمله ن  يدر ا . كنديس صحبت م  يل هدردادن وقت پل   يدلك كارگر ساختمان به   يشدن  مهيجر

 با كلمة  "spoke" كلمة   ا زن سخنگو ندارد و    ي به مرد    يااشاره) سخنگو( "spokesperson"كلمة  
"man") مرد (ا  ي"woman") زن (ب نشده است؛ بلكه با كلمة       يترك"person" )ب يترك) شخص

ـ     يهـا مـ   ن مثال يا.  است يشده است كه خنث    ـ ي از تغ  يتواننـد نـشانة مثبت سندگان يـ ر نگـرش نو   ي
 .در باشنين مسي آرام در اي مثبت، ولييها و برداشتن گاميتي تعادل جنسيدرجهت برقرار

 ياگونـه ن مشاغل بـه يتنوع ا.  دارنديترمشاغل مربوط به مردان نسبت به زنان تنوع گسترده 
، ...) و   يقي، موسـ  يگريبـاز  (ي هنـر  يها مربوط به رشته   يهاتوان مردان را در شغل    ياست كه م  

 و ي، مهندسـ يپزشـك  (ي علمـ يها، رشته...) و ي، خبرنگار يشناسروان (ي علوم انسان  يهارشته
ـ   يوزنخست (ياسي علوم س  يها رشته ،...)  يو چنـد شـغل خـدمات   ...) جمهـور و   سير، معاون رئ
  :ر اشاره نموديتوان به موارد زيعنوان مثال، ممشاهده كرد؛ به...) گارسون، سرآشپز و(

- Example 4 (p. 116):  Nuala Ni Chanainn, an Irish violinist, had been traveling 
around Sanfransisco as part of a theater group. 
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- Example 5 (p. 35): Journalist and documentary maker Sean Langan talks about 
his irrational phobia of flying. 
- Example 6 (p. 15): Dr. Marios Kyriazi, an anti-aging expert, claims that what he 
calls “good stress” is beneficial to our health. 
- Example 7(p. 85): Winston Churchil was the British Prime Minister during the 
World War II. 

ـ  از يعـضو  عنـوان به و است يرلنديا 1لنيو نوازندة  كي ن،يچن يننواال يآقا چهارم، مثال در  كي
. اسـت  يهنـر  يهـا شغل از يانمونه ،ينوازندگ. ستا كرده مسافرت سكويسانفرانس تمام به تئاتر، گروه
 رشـتة  بـه  مربـوط  يهاشغل گروه در كه دارد  3يخبرنگار و 2يسازمستند شغل به يااشاره پنجم مثال
 از خود ترس درمورد و است خبرنگار و مستندساز لنگان، نيس مثال، نيا در. رنديگيم قرار يانسان علوم
 كنديم ادعا است، 4يريپ با مبارزه كارشناس كي كه يازيريكا دكتر ششم، مثال در. كنديم صحبت پرواز
 گـروه  در يپزشـك  شغل مثال، نيا در. است ديمف ما يسالمت يبرا نامد،يم» مثبت استرس «او كه يزيچ

ـ  چيه نام كتاب، در و است شده ادهد ارجاع مرد كي به كه رديگيم قرار يعلم يهاشغل  عنـوان  بـا  يزن
 نيا مؤلف كه است، 5يريوزنخست ،يعني ؛ياسيس يهاشغل از يانمونه هفتم مثال. است امدهين پزشك
 او يريـ وزنخـست  بـه  اشـاره  مثـال  نيا. است كرده يمعرف شغل نيا يبرا را ل،يچرچ نستونيو كتاب،
 علـوم  ،يهنـر  يهـا شـغل  يتمام در مردان شد، دهيد همانطوركه. دارد دوم ينجها جنگ دوران درطول
 شتريب زنان مشاغل با سهيمقا در هاآن يشغل تنوع و دارند حضور يخدمات و ياسيس علوم ،يعلم ،يانسان
-تيطة فعا يح.  مشاغل زنان نسبت به مردان محدودتر بوده است        ي است كه گوناگون   ين درحال يا. است
، يشناسـ روان (ي علـوم انـسان    يهـا ، رشته ...) و يقي، موس يگريباز (ي هنر يهاشتر در رشته  يها ب  آن يها

 از ييهار مثاليموارد ز. است...) ما و  يهماندار هواپ يخدمتكار، م  ( ي خدمات يهاو شغل ...)  و   يشناسمردم
 :گونه مشاغل هستندنيا

- Example 8 (p. 4): Norah Jones is a singer-songwriter. 
- Example 9 (p. 22): Kate Fox, an English anthropologist, spent 12 years 
researching various aspects of English culture. 

                                                           

1. Violinist 
2. Documentary maker 
3. Journalist  
4. Anti-aging expert 
5. Prime Minister 
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- Example 10 (p. 24): The flight attendant shouts, “Ladies and gentlemen! I give 
you another miracle…”. 

در مثـال نهـم،   .  اسـت  1ييسـرا  و ترانـه   يكند كه خواننـدگ   ياره م مثال هشتم به شغل نورا جونز اش       
ـ  انگل2شناسك مردم يت فاكس   يخانم ك  ـ  اسـت و دوازده سـال را بـه تحق   يسي  يهـا ق درمـورد جنبـه  ي

 اشـاره شـده كـه       3مـا ي هواپ يهمانداريدر مثال دهم، به شغل م     .  گذرانده است  يسيگوناگون فرهنگ انگل  
ـ  باال ديهاهمانطوركه در مثال.  است ي خدمات يهاازجمله شغل   زنـان كمتـر از   يف شـغل يـ ده شـد، ط ي
  :مشاهده كرد) 2(توان در جدول يتنوع مشاغل مربوط به مردان و زنان را م. مردان است

  تنوع مشاغل مربوط به مردان و زنان. 2جدول 

 مشاغل مرد زن

شه، يدان، هنرپيقيموسخواننده، 

 سرا، مدل، طراح لباس، نوازندهترانه

ست، آهنگساز، يشه، كارتونيدان، هنرپيقيخواننده، موس

 نوازنده، عكاس،رهبر اركستر
 ي هنريهامشاغل مربوط به رشته

 ي ورزشيهامشاغل مربوط به رشته  فوتبالي آزاد، مربيدوندة دو 

كارمند بانك، معاون كتابخانه، 

شناس، ون، روانيزيتلو يمجر

 نگارشناس، روزنامهمردم

-سنده، مستندساز، روزنامهير، نويكارمند بانك، مشاور مد

، منتقد تئاتر، ي تور گردشگريسنده، راهنماي، نوينگار، قاض

 راستاريلگر اخبار، ويتحل

 علوم يهامشاغل مربوط به  رشته

 يانسان

ما، مأمور يهماندار هواپيخدمتكار، م

-مسافران پرواز، خانهكردن چك

 شگوير،  پيگدار، فاليدار،سرا

 يمشاغل خدمات گارسون، سرآشپز، كارگر ساختمان

 ياسيعلوم سمشاغل مربوط به رشتة  ياسيجمهور، رهبر سسير، معاون رئيوزنخست ملكة كشور

-درمانگر، استاد دانشگاه، ستارهروان

 شناس

 كارشناس پزشك، فضانورد، خلبان،پزشك، مهندس، دندان

-، دكتر روان)ييباي و زيمتخصص جوان (يريمبارزه با پ

دان و كيزيدان، فيميدان، استاد دانشگاه، شياضيشناس، ر

... 

 ي علميهامشاغل مربوط به رشته

                                                           

1. Singer-songwriter 
2. Anthropologist 
3. Flight attendant 
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 و توانمنـدبودن    يد بتوانـد برتـر    ي مردان و محدودبودن حرفة زنان شـا       يهاداشتن شغل تنوع
ـ  نيها قادر به انجـام هـر كـار   كه آننيبودن زنان را و ا   فيمردان و ضع   طـة  يح. ستند، القـا كنـد  ي

ـ   ييهـا ز محـدودتر بـوده اسـت و شـغل        يـ ن ن يت زنان در گذشته از ا     يفعال س، ي ماننـد تـاجر، رئ
خـورد و اغلـب در      يچـشم نمـ    بـه  ي آموزش يها زنان در كتاب   ي، برا ...اقتصاددان، فضانورد و    

؛ امـا بـاز هـم       )2012،  يويكيسـار ( داشـتند     را برعهده  يدرآمدتر كم يها شغل ي درس يهاكتاب
 يهـا را، از زنان در رشته    يان است؛ ز  ين كتاب نما  ي در انتخاب مشاغل زنان در ا      يتيتعصب جنس 

  .  آورده شده استي كمتر نامياسي و سي، علميورزش
تـوان گفـت كـه      ي، مـ  يتي مشاغل ازلحاظ جنـس    ي و سطح علم   يگاه اجتماع ي به جا  يبا نگاه 

- و حرفـه   يشتر مشاغل علم  يتر از مشاغل زنان هستند و ب       باارزش ير اجتماع مشاغل مردان ازنظ  

ار ياز به تخصص، هوش و ذكاوت بـس       ي و خلبان كه ن    ي مانند دانشمند، پزشك، مهندس، قاض     يا
 پزشـك،   يهـا ر مربـوط بـه شـغل      ي نمونه تصاو  ياند؛ برا  دارند، به مردان نسبت داده شده      ييباال
  :اندبه جنس مذكر ارجاع داده شدهر ير زي و خلبان، در تصاويقاض
 
 
 
 

  
 

 

   به مردانيا و حرفهيارجاع مشاغل علم .1شكل 

  )106، 39، 35.، صصAmerican English File (Book  (4برگرفته از كتاب(

ا يـ  ي، خـدمات  ي از نـوع هنـر     يشتر مـشاغل  يشده به زنان، ب   دادهب مشاغل نسبت  درمقابل، غال 
ـ     ياز به تخصص علم   ي هستند و ن   ي علوم انسان  يهامربوط به رشته    از ي در بعـض  ي ندارنـد و حت

-خـدمتكار، خانـه   :  دارند؛ مانند  ينيي پا يگاه اجتماع يپاافتاده هستند و جا   شين مشاغل پ  يموارد، ا 

ـ  يشود كه در ذهن خواننده از جنس مؤنث تـصو         ين امر باعث م   يا. شگوير و پ  يدار، فالگ   ير مثبت
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ن يـ ر هـستند كـه در ا      يشگو و فـالگ   ي خدمتكار، پ  يهار مربوط به شغل   ير ز يتصاو. ديايوجود ن به
   :اندكتاب مشاهده شده

  
 

 

 

 

  
   به زنانين اجتماعييارجاع مشاغل پا. 2شكل 

 )28، 10.  صص،American English File (Book  (4 از كتاب برگرفته(

ك زن  يـ ر  ين شـغل، از تـصو     يـ ش ا ي نما ي است كه برا   ييشگويعكس اول مربوط به شغل پ          
ن يـ در ا . ده اسـت  ك زن نسبت داده ش    يبه   يدر عكس دوم، شغل خدمتكار    . استفاده شده است  

ـ  بـه  يدگيك زن است، مـسئول رسـ  يز يشخدمت كه او ن   يمثال، زن خدمتكار به دستور سرپ      ك ي
ك زن يـ  ي بـرا يري است كـه درحـال فـالگ   يك زن كول يز مربوط به    يعكس سوم ن  . سگ است 

ن موضـوع در مـردان   يـ ران هـستند و ا    ي فالگ يان اصل ينكه هنوز زنان مشتر   يباوجودا. گر است يد
، ي مختلـف آموزشـ    يهـا هـا در عرصـه    ش سطح مـشاركت آن    يست، امروزه با افزا   ار كمتر ا  يبس

افتـه  ين موضـوع كـاهش      يـ كرده به ا  لي، توجه زنان تحص   ي ارزش يها و نظام  ي، اقتصاد ياجتماع
تواننـد  ي و فرهنگ زنـان مـ      ي با باالبردن سطح آگاه    ي آموزش يهارسد كه كتاب  ينظر م به. است

ـ ا مثبت داشته باشند؛ به  يريو ارائة تصو  ن موضوع   ي درجهت رفع ا   ينقش مهم  كـه از  صـورت ني
هـا   كتاب يها به زنان در محتوا    دادن آن  و نسبت  يري و فالگ  ييگوشي مثل پ  يگنجاندن موضوعات 

-ي بـ يشود، درراستاين مورد نوشته مي در ايا اگر مطلب ي كنند   يها خوددار ر آن يز در تصاو  يو ن 
  . شمردن آن مشاغل باشدارزش
ـ نة نقد كتاب ي كه درزم ي، از زنان مشهور   عالوهبه ـ ي ـ لم، نويا ف ل اخبـار كـه   يـ  و تحليسندگي
ض ين تبعـ  يدهندة ا  نشان ير تاحد ي ز يهامثال. اد نشده است  ي توانا هستند،    يازمند ذهن ي ن يهمگ
  : هستنديتيجنس
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Example 11 (p. 44):  Parents take danger very seriously, according to the 
authors Steven Levitt and Stephen Dubner in their best-selling book Freakonomics 
…. 

Example 12 (p. 78): The positive side of the job (theater critic) is obviously 
getting to see a lot of plays and shows, which I love. 

 
 
 

 
 
 
 
 

   به جنس مذكريارجاع تفكر انتقاد. 3شكل 

 )78. ، صAmerican English File (Book 4) از كتاب برگرفته(

ت و استفان دابنر ذكـر شـده اسـت و           يون لو ي، است يعنيسندة مرد؛   يازدهم، نام دو نو   ي   در مثال   
منتقـد تئـاتر    ز  ي ن يدر مثال بعد  . اشاره شده است   Freakonomics ها به نام  به كتاب پرفروش آن   

 ياديـ  زيهاشنامهيش و نمايدن نماي به جنبة مثبت شغلش كه د  ين مثال، و  يدر ا . ك مرد است  ي
ـ تراز با نو  زبان است، هم  يسيسندة انگل ين كتاب كه نوشتة دو نو     يدر ا . كندياست، اشاره م   سنده ي

 زنـان كمتـر     ن تصور كند كه   يد خواننده چن  يشا. شودي مشاهده نم  يچ نام مؤنث  يا منتقد مذكر، ه   ي
ـ  در نوي تفكـر انتقـاد  يهاا مهارتي هستند ياز مردان قادر به تفكر انتقاد  ا منتقـد مـرد   يـ سنده ي

  . به آن شغل ندارندياا زنان عالقهيبارزتر است 
 ي بـاال  يگـاه اجتمـاع   يدهندة جا  در كتاب موجود هستند كه نشان      ير تنها موارد  ي ز يهامثال
  : باشندي زنان ميهاشغل

- Example 13 (p. 35):  In their careful preflight questioning with a therapist named 
Susie, they focused on what lay beneath my fear. 
- Example 14 (p. 15): So next time your boss tells you that she wants to see that 
report finished …  
- Example 15 (p. 26): Businesswoman Angela Marshall was traveling with her 
boyfriend. 
- Example 16 (p. 19): Helen Petrie, professor of human/computer interaction at 
City University in London, identifies three main password genres. 
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ق كـه قبـل از پـرواز    يـ ك مـصاحبة دق   يدر  . درمان است  روان يزدهم، خانم سوز  يدر مثال س  
 كـه باعـث تـرس خبرنگـار از پـرواز      يزي درمورد آن چيانجام شده است، خلبان و خانم سوز     

ـ  يكند كه بار د   يمثال چهاردهم اشاره م   . كننديشده است، صحبت م    ك خـانم  يـ كـه  (س يگـر رئ
 آنجال مارشـال كـه      در مثال پانزدهم، به   . نديشده بب خواهد تا گزارش را تمام    ياز كارمند م  ) است

اسـت و مربـوط بـه تجـارت، بـه          يز شغل ر  ين مثال ن  يدر ا . ك تاجر زن است اشاره شده است      ي
 زنـان  ي بـرا ي آموزشـ يهـا  هستند كه در كتابيها مشاغل نيا. جنس زن نسبت داده شده است     

 كـه اسـتاد دانـشگاه       يهلن پتر ،  در مثال شانزدهم  ). 2012،  يويكيسار(خورند  يچشم م كمتر به 
 نشان داده شده اسـت      يعنوان شخص انه است، به  ي در شهر لندن در رشتة تعامل انسان و را         يتيس

  .   كندييت توانسته است سه نوع رمز را شناسايكه با موفق
ز يـ ر ن ي نامدار زن و مرد در متـون و تـصاو          يهاتي، تعداد شخص  يعنيار دوم؛   ي مع يدر بررس 

ت نامدار جهان كـه در متـون و         ي شخص 11 را، از مجموع  ي مشهود است؛ ز   ي كم يتيض جنس يتبع
. ها مرد هستند تن از آن9ا به آنان اشاره شده است،      ي از آنان آورده شده      ين كتاب نام  ير ا يتصاو
ـ ، ن3، الگـور  2نگين لوتر كي، مارت1لينستون چرچي مشهور مرد ويهاتيشخص ، 4ل آرمـسترانگ ي

ـ ي، پ 7كرين شوم يوجي،  6لي، كارل ش  5وتونياسحاق ن  درمقابـل،  .  هـستند  9ي و چامـسك   8ير كـور  ي
 اشـاره   10ي كـور  يزابت انگلستان و مار   يتوان به ملكه ال   ي نامدار زن تنها م    يهاتيان شخص يدرم
 .كرد

- Example 17 (p. 94): Issac Newton, the seventeenth-century scientist was a genius. 
- Example 18 (p. 84): Al Gore was Vice President of the United States from 1993-
2001. 
- Example 19 (p. 22): The only truly eccentric dresser in this country is the queen. 

                                                           

1. Winston Churchil 
2. Martin Luther King 

3. Al Gore  
4. Neil Armstrong 

5. Issac Newton 

6. Karl Scheele 

7. Eugene Shoemaker 
8. Pierre Curie 

9. Chomsky  
10. Marie Curie  
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در مثـال  .  مـشهور مـرد آورده شـده اسـت    يهاتي هفدهم و هجدهم، نام شخص يهادر مثال     
وتن كه دانشمند نابغة قرن هفدهم بـوده اسـت و در مثـال هجـدهم، نـام                  يهفدهم، نام اسحاق ن   

 بوده است، ذكر شده اسـت       2001 تا   1993االت متحده از سال     يجمهور ا سين رئ الگور كه معاو  
  . ، ملكة انگلستان اشاره شده استيعنيت مشهور زن؛ يك شخصيو در مثال نوزدهم، به 

عنوان افـراد معـروف ذكـر       شه و نوازنده به   ي خواننده، هنرپ  ي تعداد يدر كتاب ذكرشده، اسام   
خ يدر تار . ن دسته از افراد معروف مرد هستند      يتند؛ اما اكثر ا   سيها مشهور ن   است كه همة آن    شده

سندگان كتـاب  يسته بود نويست؛ اما شا يجهان، تعداد زنان نامدار نسبت به مردان نامدار فراوان ن         
ت زنـان امـروز و بـاالبردن    يـ ق و حماي و تشويتي جنسي تساوي برقراري ذكرشده، برا  يآموزش
ش در متون خود مطرح كننـد؛       يازپشين زنان را ب   يبودن، نام ا  د و مؤثر  ينفس درجهت مف  بهاعتماد

 ،  3نا تراشـكوا  ي ، والنت  2يستي ، آگاتا كر   1، هلن كلر  ي كور ي وجود دارند كه مار    يرا، هنوز افراد  يز
شل يهمانطوركه م . شناسنديگر را نم  ي از زنان نامدار د    ياري و بس  5 ، ژاندارك  4نگلينتيفلورانس نا 

 پيـشرفت  در و انـد بـوده  پيشرو و كاشف نيز قهرمان، زنان«ان كرده است، يب) 10. ، ص1389(

 .»اندكرده ايفا برجسته نقشي ورزش هنر و ادبيات، سياست، بازرگاني، پزشكي، علم،
. بردن هر دو جنس در يك عبارت اسـت ن كتاب، اولويت نام يدر ا شده  يار بررس ين مع يسوم

 اشاره به زنان و     ي كه برا  يرفت كلمات و عبارات   ي زنان و مردان، انتظار م     ية تساو يبراساس نظر 
 13 مورد از 9ن كتاب، يا  برخوردار باشند؛ اما در متونيكسانيت يروند، از اولويكار ممردان به
 .  هستند كه به جنس مذكر اشاره دارنديلمات و عباراتبردن، كت ناميمورد اولو

- Example 20 (p. 6):  your son/daughter is in his/her first year of college studying 
engineering. 
- Example 21 (p. 89): The five young Amish, three boys and two girls are amazed 
by the height of the skyscrapers. 

                                                           

1. Helen Keller 
2. Agatha Christie 

3. Valentina Tereshkova 

4. Florence Nightingale 

5. Joan of Arc  
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 »دختـر / سـال اول پـسر    «و  ) son/daughter (»دختـر / پسر«كم ، به عبارات     يوستيدر مثال ب      
)his/her first year (    و در » دختـر «قبـل از  » پـسر «اشاره شده است كـه در عبـارت اول، كلمـة

ست و دوم   يـ در مثال ب  . آورده شده است  » )دختر(او  «قبل از كلمة    » )پسر(او  «عبارت دوم، كلمة    
ـ  اسـت كـه در ا  ذكـر شـده  )  three boys and two girls  (»سه پسر و دو دختر«ز عبارت ين ن ي

  . بردن با كلمة پسر استت ناميعبارت، اولو
ـ بردن زنـان در ا  ت نام ي اولو ي است كه تنها در موارد محدود      ين درحال يا ن كتـاب مـشهود   ي
 :ر به سه مورد اشاره شده استيدر ز. است

- Example 23 (p. 24):  These massages range from “Have you seen this incredibly 

good-looking woman/man?” 
- Example 24 (p. 24): She shouts, “Ladies and gentlemen”… 
- Example 25 (p. 19): Two of the most popular names were Madonna and Homer 

Simpson. 
مـشاهده  ) good-looking woman/man (»افهيقمرد خوش/زن«رت سوم، عباوستي    در مثال ب

هـا و  خانم«در عبارت . آورده شده است» مرد«ش از كلمة يپ» زن«ن عبارت، كلمة    يدر ا . شوديم
بردن با ت ناميوچهارم ذكر شده است، اولوستيكه در مثال ب) Ladies and gentlemen (»انيآقا

 يسيـ شة ثابت در انگل   يصورت كل ن عبارت به  يخاطر داشت كه ا   د به ياست؛ اما با  » هاخانم«كلمة  
 معروف در غرب ذكر شده است كـه  يهاتيدر مثال آخر، نام دو تن از شخص. باشديمرسوم  م 

  .ك خوانندة معروف زن استيت با يز اولوين مثال نيدر ا.  مرد استيگريها زن و د از آنيكي
 ي غربـ يدر كشور American English File يهانكه مجموعة كتابيجه، با توجه به ايدرنت
ـ اند، مطلوب آن است كـه ا       حقوق مردان و زنان است، نوشته و چاپ شده         ي تساو يكه مدع  ن ي
هـا در  ن كتابي به دو جنس مذكر و مؤنث داشته باشند؛ اما ا      يطرفانه و مساو  ي ب يها نگاه كتاب
 ي، تاحـد  ي آموزشـ  يهان كتاب ي و در ا   اندسته است، توانا نبوده   ين مسئله آنچنان كه شا    يتحقق ا 
ن كتـاب در سـطح   يـ نكه مطالب ايبا توجه به ا. خورديچشم منبودن زن و مرد به    ي مساو يردپا
توانـد در نگـرش   ي متـون مـ   يتي جنـس  ي در محتـوا   يراتييشوند، اعمال تغ  يس م ي تدر يالمللنيب

-م به يرمستقيطور غ موزان مؤنث به  آكه زبان ياگونهگذار باشد؛ به  ريآموزان مذكر و مؤنث تأث    زبان

صـورت  آموزان مـذكر بـه  ز زباني باالتر سوق داده شوند و ن  يگاه اجتماع ي با جا  ييهاسمت شغل 
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ن امـر  يـ رند كه ا ين خود و جنس مخالف را بپذ      يقبول و معقول ب    قابل يشتر، تساو يم، ب يرمستقيغ
 يتيض جنـس  ينـة تبعـ   ي درزم  كـه  يقاتيج تحق يد است نتا  يام. ر است يپذ امكان يجي تدر يدر روند 
ـ  قـرار گ   يسي آموزش زبان انگل   يهاشوند، موردتوجه مؤلفان كتاب   يانجام م  كـه  ياگونـه رد؛ بـه  ي
 ي زبان، گفتمان و محتـوا ي در ساختارهايتيض جنس ي، رفع تعصب و تبع    يادشدن آگاه يسبب ز 
  .س شودي تدريشده برادهي برگزيهاكتاب

  يريگجهيبحث و نت. 6

د خـود از  ينكه شايل ايدل بهي درسيها از مؤلفان كتابي، برخ)1385 (يندخاويدگاه شياز د 
ـ  نمـود ب يتي هـستند كـه در آن تعـصبات جنـس      ي نظـام  يهـا افتهيپرورش  داشـته اسـت،   يشتري

جـه، آرا و    ي كنند؛ درنت  ي باشد، طراح  يتيض جنس ي را كه فاقد تبع    ي مفاد درس  يدرستتوانند به   ينم
 ي كه طـ   ياين نظام آموزش  ير چن يين، تغ يشود؛ بنابرا ي منعكس م  ي درس يهاها در كتاب  افكار آن 

د يـ وپـرورش با  رو، آموزش نيست؛ ازا ير ن يپذباره امكان كي استوار شده است،     ي متماد يهاسال
- را به  ي گام بردارد و مطالب آموزش     يآرام، به ي درس يها در كتاب  يتي تعادل جنس  ي برقرار يبرا

ر كـشد   يتصو به يدرست هر دو جنس زن و مرد امروز را به         يت واقع ي كند كه هو   ي طراح ياگونه
رت دارنـد،  ي مغـا ي جامعـة كنـون  يهاتي را كه با واقعي درس يها در كتاب  ياشهي كل يهاو نقش 

  . اصالح كند
ار نـوع مـشاغل افـراد، تعـداد افـراد مـشهور و              يـ وتحليل سه مع      در پژوهش حاضر با تجزيه    

 American English File (Bookيسي كتاب آموزش زبان انگلبردن در عبارات، در ت نامياولو

 ي آموزشـ يهـا  كتابي در سطوح باالي حتيتيض جنسي تبعينشان داده شد كه هنوز ردپا،   (4
ستند و ي نياد مهميدار مشاغل ز ن كتاب، غالب زنان عهده    يدر ا . د وجود دارد  ي جد يسيزبان انگل 

دار چندان درسـت    شگو و خانه  يده مانند خدمتكار، پ    سا يها  تصويركشيدن زنان صرفاً در نقش    به
 ي مجـر  يهـا اند، شغل ده شده ير كش يتصون كتاب به  ي زنان در ا   ي كه برا  ين مشاغل يبهتر. ستين

 زن ي حـضور هنـر  يشتر درراستايباشند كه ب  يگر، مدل، طراح لباس و خواننده م      يون، باز يزيتلو
ده گرفتـه   ي كمتر ناد  ي علم يهان در عرصه   زنا ي توان فكر  ييگو.  است ي زنانة و  يهاتيو جذاب 

. كمتـر اسـت   ) مانند اسـتاد دانـشگاه    ( زنان   ي برا ين كتاب، درصد مشاغل علم    يدر ا . شده است 
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-گري را برمـي   داري يا منشي  هاي سنتي مانند خانه   كه بسياري از زنان همچنان فعاليت     باوجودي

 پزشـك، مـدير دبيرسـتان،   و دنـدان هاي بسيار متنوع، مثل پزشـك  گزينند، بايد آنان را در نقش

 .ها نشان دادمانند آن و مجلس نمايندة بانك، رئيس وكيل،
عنـوان  محور است و مطالب آن به     كتاب يران عمدتاً نظام  يآنكه نظام آموزش زبان در ا     دليلبه
ض يهـا، مطالـب آن ازنظـر تبعـ        ن كتـاب  يـ س ا يش از تدر  يباشد، بهتر است پ   ي آموزش م  يالگو
 جايگـاه و    يدرسـت د انتخاب شوند كه بـه     ي با ييهارو، كتاب ني گردد؛ ازا  يقت بررس د به يتيجنس

كـه   - نـان آميـز بـه آ    طور معقول منعكس كند و نگاه تبعيض      هويت هر دو جنس زن و مرد را به        
 هنگـامي  فقـط  ضـروري  هـاي دگرگوني.  نداشته باشد- جامعه دارديد ريشه در نظام فكريشا

 تـأثير  بـه  درسـي،  هايكتاب انتشار تصويرگري و نگارش، تهيه، مسئوالن كه خواهند داد روي

رات مثبـت  يـ يجاد تغيا .جنس واقف باشند هر به هاي انتسابيكليشه تصويرهاي و هانقش تداوم
 ممكـن حـضور، بهبـود نگـرش و          يهـا گاه زن و مـرد در عرصـه       ي جا ي برابر يها، برا در كتاب 

م و ي تعـال ي درراسـتا ين به داشـتن تفكـر انتقـاد      آموزاب معلمان و دانش   يكرد مؤلفان و ترغ   يرو
 ي عـدالت جنـسيت    يتواند درجهت برقرار  يها م  نسبت به مطالب كتاب    يراني ا -يفرهنگ  اسالم  

ـ   يهـا  قابليـت ي رشد و شكوفايينه برايمفيد واقع شود تا زم     ايـ ش مهيازپـ شي هـر دو جـنس، ب
   . شود

 كتابنامه

-مجلة زبان و زبـان    . يل گفتمان انتقاد  ي غالب در تحل   يكردهايرو). 1386. (ان، م ياثي، و غ  .زاده، ف آقاگل

   .39-54، )1(3، يشناس
هـاي درسـي زبـان انگليـسي دورة      نمود جنـسيت در كتـاب  ). 1389. (ان، زيدري، و ح.، آ يفاطمينيحس

مجلـة مطالعـات زبـان و        .دانشگاهي تحليل واژگان و محتوا با رويكردي معيارمدار       دبيرستان و پيش  
   .77-92، )2(42، )يات و علوم انسانيدانشكدة ادب(ترجمه 

  درييهـاي زناشـو  نقـش  تـضاد  و يتيهاي جنسشهيكل ارتباط يبررس). 1386. (، و زارع، ز.، خيريسف

  .177-200، 53، يپژوهشنامة علوم انسان. هاي جوانزوج



 دوم شمارة             )            انساني علوم و ياتادب دانشكدة ( ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                       130 

 مـدارس   يرسـ هـاي درس فا   نقـش و منزلـت زن در كتـاب        ). 1386. (، م يمي، و ابراه  .، س يف الله يس
  .49-74، )1(2، يپژوهشنامة علوم اجتماع. رانيآموزش و پرورش ا

 و  يي آمـوزش ابتـدا    يم اجتمـاع  ي تعلـ  يها در كتاب  يتي جنس يهاتيبازتاب هو ). 1385. (، د يخاونديش
، 87،    )وپـرورش دختـران   نامة مسائل آمـوزش   ويژه(وتربيت  فصلنامة تعليم . يلي تحص ييدورة راهنما 

120-93.   
ـ باز). نده، متـرجم يپو. ج. م ( يض جنسيكار با تبعيپ كتاب يهاوستيپ ).1389. ( آشل،يم  مهـر  20 در يابي

 http://www.rouzgar.com/pdf/peyvaste-ketabe-peykar-ba-tabeeze-jensi.pdf   از1392

 Apple, M. (2000). Official knowledge: Democratic education in a conservative 

age. London: Routledge. 
Bourdieu, P., & Passeron, J. (1977). Reproduction in education, society and 

culture. London: Sage. 
Fairclough, N. (1992). Discourse and social change. Cambridge: Polity Press. 
Fairclough, N. (2002). Critical discourse analysis and the marketization of 

public discourse. In M. Toolan (Ed.), Critical discourse analysis (pp. 69-
103). London: Rutledge. 

Francis, B. (2000). Boys, girls, and achievement: Addressing the classroom 

issues. Florence: Routledge. 
Gharbavi, A., & Mousavi, S. A. (2012). A content analysis of textbooks: 

Investigating gender bias as a social prominence in Iranian high school 
English textbooks. English Linguistics Research, 1(1), 42-49. 

Lin, A. (2000). Doing-English-lessons in the reproduction or transformation of 
social worlds? In N. Mercer (Ed.), English language teaching in its social 
context: A reader (pp. 271-286). Florence: Routledge. 

Mills, S. (1996). Language and gender: interdisciplinary perspectives. London: 
 Longman. 

Mineshima, M. (2008). Gender representations in an EFL textbook. Retrieved 
April 25, 2012, from the World Wide Web:  

http://www. niit.ac.jp/lib/contents/kiyo/genko/13/14_MINESHIMA.pdf 
Ndura, E. (2004). ESL and cultural bias: An analysis of elementary through high 

school textbooks in the Western United States of America. Language, 
Culture, and Curriculum, 17(2), 143-153. 

Nissen, U. K. (2013). Is Spanish becoming more gender fair? A historical 
perspective on the interpretation of gender-specific and gender-neutral 



  131                                                … نمود جنسيت در كتاب                                            مهفتو چهل سال 

  

expressions. Linguistic Online, 58(1), 99-117. 
Oxenden, C., & Latham-Koeing, C. (2009). American English file 4. Oxford 

University Press. 
Rifkin, B. (1998). Gender representation in foreign language textbooks: A case 

study of textbooks of Russia. The Modern Language Journal, 82(2), 217-
236. 

Saarikivi, K. (2012). Gender representation in the finish EFL textbook series: 
The News Headlines and Smart Moves (Unpublished M.A. thesis). 
University of Tampere, Finland. 

Shafiee Nahrkhalaji, S. (2012). An evaluation of a global ELT textbook in Iran: 
A two-phase approach. International Journal of Humanities and Social 

Science, 2(3), 184-191. 
Talbot, M. (2003). Gender stereotypes: Reproduction and challenge. In J. 

Holmes & 
M. Meyerhoff (Eds.), Handbook of language and gender (pp. 468-486). 
Malden: Blackwell. 

Van Dijk, T. A. (2000). Ideology and discourse: A multidisciplinary 

introduction. Retrieved September 10, 2013, from the World Wide Web: 
http://www. discourse-insociety.org/ideo-dis2.html 

Van Dijk, T. A. (2001). Multidisciplinary CDA: A plea for diversity. In R. 
Wodak & M. Meyer (Eds.), Methods of critical discourse analysis (pp. 95-
120). London: Sage. 

Wodak, R. (1995). Critical linguistics and critical discourse analysis. In J. 
Verschuren, J. O. Ostaman, & J. Blommaert (Eds.), Handbook of 

pragmatics-manual (pp. 204-210). Amesterdam: John Benjamins. 
 

 
 


