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چکیده
در این پژوهش ،هویت پژوهشگر در چهار مقالة زبـانشناسـی کـاربرد بـا روششناسـی
ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است تا مشخص شـود در ایـن مقـاتت ،ابزارهـا زبـانی
خاصی بهکار برده شده است که نشاندهندة هویت پژوهشی نویسندگان باشد یـا خیـر .بـه
این منظور ،الگویی شامل اظهار/حذف ،فعّالساز /منفعلساز  ،فردارجاعی/گروه ارجـاعی،
نظام گذرایی ،ابزارساختار  ،ابزار اهمیتساز ،ابـزار روابـ سـاز ،ابـزار اتصـالسـاز ،ابـزار
بینامتنی ،معناها رمزگونه و خودبیانیها ارائه شده است .هدف از ایـن پـژوهش ،بررسـی
چگونگی نحوة بازنمود هویت پژوهشگر در مقاتت زبانشناسی کاربرد به زبان انگلیسی
است .نتایج نشان میدهد که پژوهشگران مورد بررسـی ،از الگـویی خـا
ابزارها زبانی خا

و متشـکل از

برا نشاندادن هویت خود بهعنوان پـژوهشگـر در مقـاتت خـود،

بهره بردهاند؛ به عبارت دیگر ،میزان فعّالساز و منفعلساز کنشگران اجتمـاعی در کـل،
تقریباً با هم برابر است و نشاندهندة آن است کـه پـژوهشگـران مـذکور در بـهکـارگیر
ساختارمعلوم و مجهول در نوشتار خود محتاط بودهانـد تـا دیـدگاه غیرمتعصـبانها داشـته
باشند .همچنین ،آنها در اغلب موارد از کنشگران اجتماعی به صورت گروه یاد کردهاند تا
فرد .همچنین ،از فرآیندها ذهنی بیش از فرآیندها ماد در مقاتت خود بهره بردهاند تا
به کمک فرآیندها ذهنی به شفافساز موضوعات مورد بحث بپردازند.
کلیدواژهها :تحلیل گفتمان انتقاد  ،زبانشناسـی کـاربرد  ،هویـت پـژوهشگـر ،مقـاتت
پژوهشی با روششناسی ترکیبی
____________________________
تاريخ دريافت 3131/40/31 :تاريخ پذيرش3131/34/06:
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 .1مقدمه

ایجاد آگاهی در زبانآموزان نسـبت بـه قواعـد و الگوهـا نوشـتار در متـون از اهمیـت
بسزایی برخوردار است؛ البته مهارت نگارش با سایر مهارتها متفاوت اسـت و نیازمنـد توجّـه
خاصی است؛ بهعبارت دیگر ،همانطور که رزالدو )5391( 5خاطرنشان میکند ،از آنجایی کـه
هویت ،فرهنگ و زبان در هم تنیده هستند و این مفاهیم پیوستگی بسیار بـا یکـدیگر دارنـد،
یادگیر

زبان بهتنهایی و بهدور از عناصر نظیر فرهنگ و هویت امکانپذیر نیسـت .بنـابراین،

توجّه به مقولة هویت در آموزش زبان انگلیسی ،نیاز اجتنابناپذیر است.
هویت میتواند در مهارت نوشتن نمود پیدا کند .از این رو ،پژوهش گران هویت خود را در
مقاتت تحقیقاتی خود نشان میدهند .در سراسر جهان از دانشجویان و استادان دانشگاه انتظـار
میرود که نتایج یافتهها تحقیقاتی خود را در قالب مقـاتت پژوهشـی انتشـار دهنـد .بـهنظـر
نورتون و ارلی )2155( 2ارزیابی مجدد شیوهها گزارش تحقیق در علوم اجتمـاعی و بـه ویـژه
آموزش زبان امر ضرور است.
 .2بیان مسئله

تأثیر هویت حرفها پژوهشگران بـر آینـدة حرفـها آنهـا ،انکارناپـذیر اسـت .بنـابراین،
پژوهش بیشتر و درک درست از این مفهوم ،امر ضرور است ،در حـالی کـه پـژوهشهـا
بسیار در ارتباط با هویت زبانآموزان ،مدرّسان و مربیان در سراسر جهان صورت گرفته است
(جکسون2119 ،9؛ جنکینز211۲ ،1؛ جی5332 ،1؛ کانو2119 ،6؛ نورتون2111 ،۲؛ هال،)5336 ،9
مطالعات اندکی در زمینة هویت پژوهشگر صورت گرفته است (جی 2111 ،؛ جیسل و میجـرز،

1. Rosaldo
2. Norton & Early
3. Jackson
4. Jenkins
5. Gee
6. Kanno
7. Norton
8. Hall
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 .)2111بنابراین ،با توجّه به اهمّیت این مسئله پژوهش حاضر به دنبال آن است که این شـکاف
را در آموزش زبان انگلیسی پر کند.
 .3اهمّیت پژوهش

آشنایی با نثر دانشگاهی از نیازها اساسی بـرا دانشـجویان دانشـگاه اسـت .دانشـجویان
رشتة زبان انگلیسی در طول زندگی علمی خود باید قادر به نوشتن مقاتتی باشند که از ساختار
نگارشی صحیحی برخوردار باشد .برخی معتقدند که در ایران متأسفانه بسیار ازمردم بـه طـور
کلی ،فاقد چنین مهارتی هستند (عبداهللزاده )2155 ،و به نظـر مـیرسـد نوشـتن آنهـا مهـارتی
توسعهنیافته است (میراحمد  .)2155 ،به همین دلیل ،مطالعة حاضر به ما کمک میکنـد تـا در
تحریر دستاوردها پژوهشی خود موفقتر عمل کنیم .مقاتت پژوهشی نشاندهنـدة تـششهـا،
دستاوردها و تواناییها پژوهشگران است؛ زیرا فرصـتهـا شـللی ،طـر هـا پژوهشـی،
کمــکهزینــههــا تحصــیلی و غیــره براســا

میــزان کارهــا پژوهشــی انجــامشــده توسـ

پژوهشگران به آنها تعلق میگیرد .به همین دلیل ،ایجاد بستر مناسب برا پژوهشگران کـه
به وسیلة آن از نحوة نمودپیداکردن هویت خود در مقاتت پژوهشـیشـان آگـاهی یابنـد ،امـر
ضرور است .همچنین ،از آنجایی که الگوها تحلیل گفتمان انتقاد زوایا پنهـان و مـبهم
گفتمانها را آشکار میکنند ،پژوهش حاضر با بهکارگیر این الگوها ،این امکان را به خواننـده
میدهد تا بیشتر و بهتر به نکات پنهان زبـان توجـه کنـد و معنـا و منظـور واقعـی نویسـندگان
مقاتت را دریابد .نتایج این پژوهش میتواند قدرت پرورش تفکر انتقـاد را در زبـانآمـوزان،
آموزگاران و پژوهشگران بات ببرد.
 .4سؤال پژوهش

پژوهش حاضر در صدد پاسخ به سؤال زیر است:
 از نظرگاه تحلیل گفتمان انتقاد چگونه پژوهشگران زبـانشناسـی کـاربرد هویـت
خود را در مقاتت تحقیقی که از نوع ترکیبی و به زبان انگلیسی است ،آشکار میکنند؟
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 .5پیشینۀ پژوهش
 .1 .5تحلیل گفتمان انتقادی

از نظر تحلیل گفتمان انتقاد  ،زبان دارا رویکرد اجتماعی است (فـرکشف .)5393 ،5بـا
کمک تحلیل گفتمان انتقاد  ،بررسی شیوههایی که از طریق آن زبـان و گفتمـان بـرا اهـداف
اجتماعی بهکار گرفته میشوند ،مورد توجّه بیشتر قرار گرفتهاند (بلور و بلور.)211۲ ،2
طبق نظر فرکشف و وداک ،)533۲( 9هر بخشی از یک متن زبـانی ،خـواه نوشـتار  ،خـواه
محاورها  ،به طور همزمان ،رواب  ،بازنمودها و هویت را تشکیل میدهد؛ به عبارت دیگر ،متون
مختلف دیدگاهها و هویتها خا

نویسندگان خود را در رابطه با هـدف و مخاطبـان متـون

نشان میدهند .با توجه به این واقعیت که متون دانشگاهی و مقاتت پژوهشی میتوانـد هویـت
حرفها نویسندگان خود را نشان دهد ،میتوان از تحلیل گفتمان انتقاد به عنوان یـک روش و
شکل تجزیهوتحلیل برا کشف هویت این پژوهشگران استفاده کرد .دلیل بهکـارگیر تحلیـل
گفتمان انتقاد در این مطالعه این است که زبان ابزار خنثی نیست که از طریق آن پیام انتقـال
داده شود؛ بلکه زبـان شـامل «رویـدادها ارتبـاطی» اسـت (ون دایـک،5339 ،1

 .)211در

نتیجه ،تحلیل گفتمان انتقاد هم به عنوان یک تئور استفاده از زبـان و هـم بـه عنـوان روشـی
برا بررسی زبان مورد استفاده قرار گرفته است.
 .2 .5هویت

طبق نظر ساویل ترویک )5392( 1زبان بهعنوان ابزار اصلی در شناسایی و هویتبخشـیدن
به خود و دیگران عمل میکند .او میافزاید که رابطة میان زبان و هویت بهقدر پیچیده اسـت
که بررسیها مختلف بایـد انجـام شـود تـا بتـوان الگوهـا مختلـف اسـتفاده از زبـان را در
زمینهها مختلف توضیح داد میزان عشقه برا بررسی مسائل مربوط به هویت به تازگی رو بـه

1. Fairclough
2. Blour & Blour
3. Fairclough & Wodak
4. van Dijk
5. Saville Troike
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افزایش است (بهعنوان مثال ،جیامپاپا وتمـورک 2155 ،5؛ جکسـون2119 ،2؛ نورتـون2159 ،9؛
ژائو.)2151 ،1
جیمز پل جی 1که تعریف او از هویت در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است ،هویت
را «روشها مختلف بودن در جهان ،در زمان و مکان متفاوت برا مقاصـد مختلـف» (جـی،
،2151

 )1 .تعریف میکند و چهار دیدگاه هویت را توصـیف مـیکنـد؛ در دیـدگاه اول یـا

دیدگاه طبیعی ،افراد کنترلی بر هویت خود ندارند و این نوع هویت از طبیعت گرفته مـیشـود.
دیدگاه دوم ،دیدگاه سازمانی نامیده میشود که از سو سازمان یا ارگانی خا

به فرد تحمیـل

میشود .دیدگاه بعد دیدگاه گفتمانی است که رواب اجتماعی را مورد توجه قـرار مـیدهـد.
این نوع هویت برگرفته از تعامشت اجتماعی فرد بـا دیگـران اسـت .آخـرین دیـدگاه ،دیـدگاه
وابستگی است که در آن هویت فرد برگرفته از وابستگی ،وفـادار و مشـارکت فـرد در گـروه
خاصی است.
بر این اسا  ،جی استدتل میکند که افراد قادر به ایجاد و انتخاب هویت خـود هسـتند .از
آنجایی که در دیدگاه اول هویت ،افراد کنترلی بر هویت خود ندارند ،مطالعة حاضر ایـن نـوع
دیدگاه را در نظر نمیگیرد و بر سه دیدگاه دیگر تأکید دارد.
 .6شیوۀ پژوهش

این پژوهش به روش کیفی صورت گرفته است و با دو موضوع تحلیـل گفتمـان انتقـاد و
هویت پژوهشگر سروکار دارد.
 .1 .6جامعه و نمونۀ مورد نظر

در این پژوهش ،مقاتت پژوهشی زبانشناسی کاربرد با روششناسی ترکیبی ،جامعة مورد
نظر است که از میان آنها چهار مقاله انتخاب شدهاند .از آنجا که در پـژوهش حاضـر بررسـی
عمیق کیفی صورت گرفته است ،نمونة مورد نظر به چهار مقاله محدود شده اسـت تـا بررسـی
1. Giampapa & Lamoureux
2. Jackson
3. Norton
4. Gao
5. James Paul Gee
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جامع و کاملتر صورت پذیرد .بهمنظور قابلمقایسهبودن مقاتت ،نمونه از میان مقاتتی که در
حوزة تربیت دبیر به رشتة تحریر درآمده بودند ،انتخاب شدهانـد .همچنـین ،نمونـة مـورد نظـر
شامل مقاتت سال  2111به بعد هستند .این مقاتت توس پژوهشگرانی نوشـته شـدهانـد کـه
حدّاقل چهار مقاله در مجلهها معتبر جهان به چاپ رساندهاند.
 .2 .6ابزار

بهمنظور بررسی راههـایی کـه از طریـق آن پـژوهشگـران هویـت خـود را در نوشـتههـا
علمیشان نشان میدهند ،مدلی واحد و در عین حال ،کامل در ادبیـات تحقیـق یافـت نشـد .بـا
توجّه به اینکه جی ( )2151بیان می کند که هیچ نظریها بهتنهایی جهـانشـمول نیسـت و هـر
نظریها ابزارهایی ارائه میدهد که کاربردش برا برخی دادهها بهتر از دادههـا دیگـر اسـت،
سعی شده است در این پژوهش الگویی تازه ارائه شود که اختصاصاً بتوان آن را بـرا بررسـی
هویت پژوهشگر به کار برد .الگو ارائهشده بر پایة نظریهها و الگوها گذشـته بـوده اسـت و
شامل اظهار/حذف ،5فعّالساز /منفعلساز  ،2فردارجاعی/گروه ارجـاعی( 9برگرفتـه از الگـو
ون لییــون ،)2119 ،1نظــام گــذرایی( 1هلیــد و متیســن ،)2111 ،ابــزار ســاختار  ،6ابــزار
اهمیتساز ،۲ابزار رواب ساز ،9ابـزار اتصـالسـاز 3و ابـزار بینـامتنی( 51جـی ،)2151 ،معناهـا
رمزگونه 55و خودبیانیها( 52هایلند )2111 ،میباشد.
ابتدا به بررسی سه بخش اوّل الگو که برگرفته از الگو ون لییون است ،میپردازیم .از نظـر
ون لیوون ( )2119اعمالی که افراد انجـام مـی دهنـد ،کـنش اجتمـاعی بـه حسـاب مـیآیـد و
شرکتکنندگان در کردار اجتماعی کنشگرها اجتماعی محسوب میشـوند .حـذف در مقابـل
1. Inclusion/exclusion
2. Activation/passivation
3. Individualization/assimilation
4. van Leeuwen
5. Transitivity pattern
6. The why this way and not that way tool
7. The Significance Building Tool
8. The Relationships Building Tool
9. The Connections Building Tool
10. The Intertextuality Tool
11. The Code Glosses Tool
12. Self-Mentions Tool

سال چهل و نهم

بررسی هویت پژوهشگر در مقاتت زبانشناسی کاربرد ....

۲

اظهار است .در حذف ،در هیچ قسمت متن اشارها به کنشگر اجتماعی نمیشـود .حـذف دو
زیرشاخة پنهانساز  5و کمرنگساز  2دارد .در پنهانساز  ،کـنشگـر در مـتن قابـل بازیـابی
نیست .در کمرنگساز  ،کنشگر حذف میشود؛ اما در جا دیگر از متن قابل بازیابی است
و منظور از اظهار ،حضور کنشگرها اجتماعی در گفتمان است.
نقشدهی 9نیز در تحلیل گفتمان انتقـاد بسـیار حـائز اهمیـت اسـت کـه بـه دو صـورت
فعّالساز و منفعلساز است .فعّالساز زمانی رخ میدهد که کنشگـر اجتمـاعی بـه عنـوان
نیرو فعّال و پویا بازنمایی شود .از سو دیگر ،منفعلساز وقتی است که کنشگر اجتمـاعی
به صورت عامل تأثیرپذیر پدیدار میشود .منفعلساز خود به دو نوع تأثیرپـذیر مسـتقیم 1و
تأثیرپذیر غیرمستقیم 1تقسیم میشود؛ در نوع اوّل ،کنشگران اجتماعی به طور مسـتقیم نتیجـة
عمل را دریافت میکنند .در نوع دوّم ،کنشگران اجتماعی به صورت غیرمستقیم دریافتکننـدة
نتیجة عمل هستند.
کنشگر اجتماعی نیز ممکن است فرد ارجاع یـا گـروه ارجـاع باشـد؛ در اوّلـی ،کـنشگـر
اجتماعی به صورت فرد نمایانده میشود و در دوّمی به صورت گـروه .گـروه ارجـاعی بـه دو
زیرمقولة کلی ارجاعی 6و مجموعة ارجاعی ۲تقسیم میشود؛ در نوع اوّل به کنشگران اجتماعی
به صورت کلی اشاره میشود؛ ولی در نوع دوّم ،کنشگران اجتماعی بـه صـورت عـدد و رقـم
نشان داده میشوند.
الگو ارائهشده در این پژوهش بر پایة نظام گذرایی (هلیـد و متیسـن )2111 ،اسـت کـه
براسا

آن ،کنشگرها اجتماعی در شش فرآیند شرکت میکنند .فرآیند ذهنی 9بر درک مـا از

دنیا درونمان دتلت دارد .فرآیند ماد  3به اتفاقات و رویدادها میپردازد .فرآیندها رفتـار

5

1. Suppression
2. Backgrounding
3. Role allocation
4. Subjection
5. Beneficialization
6. Collectivization
7. Aggregation
8. Mental process
9. Material process

9
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رفتار  5مرز میان فرآیندها ماد و ذهنی هستند که تجلی بیرونی فعّالیـتهـا و عملکردهـا
درونی را نشان میدهند .هدف از فرآیندها رابطها  2توصیف و شناسایی است .در مرز میـان
فرآیندها ذهنی و رابطها  ،فرآیندها بیانی 9هستند که بر فرآیندها مربوط به گفتار و زبـان
دتلت میکنند .آخرین فرآیند ،فرآیندها وجود  1هستند که مرز میان فرآینـدها رابطـها و
ماد هستند و وجود انواع پدیدهها با آنها تعیین میشود .سایر بخشها الگو ارائهشـده در
بخش تحلیل دادهها توضیح داده میشوند.
 .3 .6مراحل انجام کار

در این پژوهش ،چهار مقالة تحقیقی در حوزة زبانشناسی کاربرد بهدقت و بـا اسـتفاده از
الگو جدید ارائهشده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند .در ابتدا کنشگرها اجتماعی اصلی
تعیین شدند .از آنجایی که موضوع مقـاتت تربیـت دبیـر بـوده اسـت ،سـه کـنشگـر اصـلی
دانشآموز ،آموزگار و کتاب درسی تعیین شدند.
 .7تحلیل داده ،بحث و نتیجهگیری

در این مرحله ،بخشبند ها مختلف تحلیل داده ارائه می شود.
 .1 .7الگوی اظهار/حذف

بهمنظور بررسی نحوة بازنمود هویت پژوهش گر در مقاتت ،مقـاتت مـورد نظـر از لحـا
چگونگی حذف و یا اظهار کنشگرها اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج حاصـل در
جدولها زیر خشصه شدهاند.
جدول  .1الگوی اظهار/حذف
اظهار /حذف

آموزگار

دانشآموز

کتاب درسی

اظهار

)552(۲1%

)19(19%

)91(11%

حذف

)93(26%

)1۲(12%

)91(16%

مجموع

)515(511 %

)515(511%

)61(511 %
1. Behavioral process
2. Relational process
3. Verbal process
4. Existential process

سال چهل و نهم
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برا بهتر نشاندادن زیرشاخهها حذف ،جدول  2ارائه میشود.
جدول  .2زیرشاخههای حذف
آموزگار

دانشآموز

کتاب درسی

حذف

کمرنگساز

)29(13%

)26(11 %

)59(13%

پنهانساز

)56(15%

)25(11 %

)52(15 %

مجموع

)93(511 %

)1۲(511 %

)91(511 %

همانطور که مشاهده میشود ،به تناسب اهداف مختلف نویسندگان ،کنشگرها اجتمـاعی
اصلی ،یعنی آموزگار ،دانشآموز و کتاب درسی در برخی قسمتها مقاتت حذف شدهانـد و
در برخی قسمتها دیگر اظهار شدهاند؛ اگرچه آموزگار و کتاب درسی بیش از اینکه حـذف
شوند ،اظهار شدهاند .این مسئله در مورد دانشآموز بر عک

است .دلیل این مسـئله مـیتوانـد

این امر باشد که آموزگار و کتاب درسی به عنوان منابع انتقال اطشعات هستند و بر دانـشآمـوز
که عنوان دریافتکنندة این اطشعات است ،ترجیح داده شدهاند .از این رو ،نویسـندگان تمایـل
داشتهاند که نقش دانشآموز را در نوشتار خود کمرنگ کنند .بیشترین اظهار در مـورد آموزگـار
صورت گرفته است و کتاب درسی به عنوان عاملی تأثیرگذار در نظام آموزشی درجایگـاه دوّم و
دانشآموز در جایگاه سوّم قرار دارد؛ عشوه بر این ،هر زمان که این کنشگران اجتماعی حـذف
شدهاند ،آنها به پ زمینه انتقال داده شدهاند و کمرنـگسـاز بـیش از پنهـانسـاز صـورت
گرفته است که این خود میتواند به آن دلیل باشد که نویسـندگان سـعی کـردهانـد مـتن بـرا
خواننده مبهم نباشد و هر زمان که تصمیم به حذف گرفتهاند ،آن را کمرنگ کردهاند تا خواننـده
بتواند آن را از بخشها دیگر متن حد

بزند.

 .2 .7الگوی فعّالسازی/منفعلسازی (نقشدهی)

نقشدهی که عامل مهمی در تحلیل گفتمان انتقاد است ،در پژوهش حاضر به کـار گرفتـه
شد تا نحوة بازنمود هویت پژوهشگران در مقاتت تحقیقیشان بررسی شود .نتایج تحلیل داده
در جدول  9خشصه شده است:
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جدول  .3الگوی فعّالسازی/منفعلسازی
فعّالسازی /منفعلسازی

آموزگار

دانشآموز

کتاب درسی

مجموع

)61(1911 %

)92(1111%

)91(19%

)219(1512 %

تأثیرپذیر مستقیم

)92(21 %

)21(2111%

)56(29%

)31(2919 %

تأثیرپذیر غیرمستقیم

)9۲(2۲11%

)2۲(91 %

)55(53%

)511(21 %

مجموع

)591(511%

)۲3(511%

)1۲(511%

)939(511 %

فعّالساز

همانطور که مشاهده میشود ،در مجموع ،میزان فعّالساز و منفعـلسـاز کـنشگرهـا
اجتماعی با هم برابر است؛ به عبارت دیگر ،نویسندگان در نشاندادن کنشگرها اصلی به عنوان
نیروهایی پویا و یا غیرفعّال توازن ایجاد کردهاند و آنجایی که تزم دانستهاند ،این کنشگران را
فعّال و هر جا که هدف ایجاب میکرده ،آنها را غیرفعّال نشان دادهاند .در مـورد آموزگـار نیـز
میزان فعّالساز و منفعلساز تقریباً با هم برابر است و نشاندهندة آن است که پژوهشگـران
مذکور در بهکارگیر ساختار معلوم و مجهول در نوشتار خود در خصو

کنشگـر اجتمـاعی

آموزگار نیز محتاط بودهاند؛ به عبارت دیگر ،آنها سعی کردند که آموزگار را بـه عنـوان نیرویـی
پویا در برخی بخشها نوشتار خود در خصو

کنشهایی ماننـد اجـراکـردن ،بحـثکـردن،

توصیفکردن و غیره و همچنین ،به عنوان مفعول افعـالی؛ ماننـد کنتـرلکـردن ،مشـاهدهکـردن،
مقایسهکردن و غیره در بخشها دیگر از مـتن نشـان دهنـد تـا دیـدگاه غیرمتعصّـبانها در
نوشتار خود داشته باشند.
الگو بهکاررفته در خصو

دانشآموز و کتاب درسی متفاوت است .در مورد دانشآمـوز

بیش از آنکه فعّالساز صورت گرفته باشد ،منفعلساز انجام شده است ،در حالی که میـزان
فعّالساز کتاب درسی بیش از منفعلسـاز آن بـوده اسـت .در ایـنجـا نیـز هماننـد الگـو
اظهار/حذف ،کتاب درسی به عنوان منبع انتقال اطشعات در نظام آموزشی ،فعّال نشان داده شـده
است؛ امّا دانشآموز بهعنوان کسی که گیرندة اطشعات اسـت ،منفعـل نشـان داده شـده اسـت.
مقایسة فعّالساز آموزگار ،دانشآموز و کتاب درسی نشاندهنـدة ایـن حقیقـت اسـت کـه در
مقاتت پژوهشی با روششناسی ترکیبـی کـه در ایـن مطالعـه مـورد بررسـی قـرار گرفتـهانـد،
نویسندگان تمـایلی بـه نوشـتن متـونی کـه در آن آموزگـاران فعّـال و پویـا هسـتند ،ندارنـد و
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نمیخواهند آنها را بهعنوان تنها نیرویی که کنش انجام میدهند ،معرفی کنند؛ بهعبارت دیگـر،
سعی این نویسندگان بر این است که توازنی در نوشتار خود در زمینة نشاندادن کـنشگـرهـا
اجتماعی برقرار کنند.
 .3 .7الگوی فردارجاعی/گروهارجاعی

عامل دیگر که در تحلیل هویت پژوهشگران در مقاتت مورد بررسی از اهمیت بسـزایی
برخوردار است ،الگو فردارجاعی /گروهارجاعی است .جدول  1نشاندهندة میزان اسـتفاده از
این الگو در مقاتت ترکیبی مورد بررسی است.
جدول  .4الگوی فردارجاعی/گروهارجاعی
کلی ارجاعی
مجموعة ارجاعی
فردارجاعی
مجموع

گروه ارجاعی

الگوی فردارجاعی /گروهارجاعی

آموزگار

دانشآموز

)15(9216 %

)99(9۲ %

)16(2311 %

)26(231۲ %

)13(99 %

)91(9219 %

)516(511 %

)93(511 %

همانطور که مشاهده میشود ،دربارة کنشگر آموزگار ،گروهارجـاعی بـیش از فردارجـاعی
بهکار گرفته شده است؛ نظیر این الگو برا کنشگر دانشآموز نیز بهکار رفته است؛ بـهعبـارت
دیگر ،نویسندگان بیشتر تمایل داشتهاند که آموزگاران و دانـشآمـوزان را در قالـب گروهـی از
آموزگاران و دانشآموزان نشان دهند و از آنها به صورت فرد و تکتک نام نبردهاند ،هرچند
بهطور همزمان ،در برخی موارد از آنها به صورت فرد نیز یاد کردهاند .این بـه آن معنـا نیسـت
که در یک مقاله نویسـنده بـهصـورت هـمزمـان کـنشگـر اجتمـاعی را هـم فردارجـاع و هـم
گروهارجاع کرده است؛ بلکه از چهار مقاله مورد بررسی ،تأکید دو مقاله بیشـتر بـر فردارجـاعی
بوده است و دو مقالة دیگر بر گروهارجاعی .دلیلش ممکـن اسـت ایـن باشـد کـه دیـد برخـی
نویسندگان مقاتت ترکیبی نسبت به آموزگاران اینگونه بوده است که آنها اعضا گـروههـا
بزرگتر و انجمنها بودهاند ،نه افراد مستقل .در مورد دانشآمـوزان هـم ایـن مسـئله صـاد
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است .همچنین ،دید برخی نویسندگان مقاتت ترکیبـی نسـبت بـه آموزگـاران و دانـشآمـوزان
طور بوده است که آنها را افراد

مستقل نشان دادهاند.

 .4 .7الگوی گذرایی

ابزار قدرتمند دیگر که از طریق آن میتوان هویـت پـژوهشگـر را تحلیـل کـرد ،الگـو
گذرایی است .همانطور که قبشً توضیح داده شده است ،در پژوهش حاضـر موضـوع مقـاتت
مورد بررسی تربیت دبیر است بنابراین ،کنشگرها اصلی آموزگار ،دانشآموز و کتاب درسـی
هستند که الگو گذرایی دربارة این کنشگرها بررسی میشود؛ عشوه بر این ،بـهمنظـور ارائـة
تصویر بهتر از فرآیندهایی که نویسندگان در مقاتتشان بهکار میبرند ،این فرآینـدهـا بـهطـور
کلی و بدون در نظر گرفتن کنشگرهـا اجتماعیشـان مـورد تحلیـل قـرار گرفتنـد .جـدول 1
نشاندهندة نتایج است.
جدول  .5الگوی گذرایی
آموزگار

دانشآموز

کتاب درسی

مجموع

الگوی گذرایی

فرآیند ماد

)99(22 %

)51(5112 %

)21(19 %

)69(29 %

فرآیند ذهنی

)12(29 %

)91(96 %

-------

)۲۲(2611 %

فرآیند کشمی

)5۲(55 %

)59(5919 %

------

)91(52 %

فرآیند رابطها

)23(53 %

)1(1 %

)5۲(9311 %

)11(5۲ %

فرآیند رفتار

)91(21 %

)95(9511 %

---------

)65(25 %

فرآیند وجود

)1(%

)1(%

)5(211 %

)5(111 %

)515(511 %

)39(511 %

)19(511 %

)232(511 %

مجموع

نتایج نشان میدهد که در مجموع ،فرآیندها ذهنی و ماد بهترتیـب ،بیشـترین کـاربرد را
داشتهاند .بعد از این دو فرآیند ،میـزان اسـتفاده از فرآینـدها مختلـف بـهترتیـب ،عبارتنـد از
فرآیندها رفتار  ،رابطها  ،کشمی و وجود  .همانطور کـه در مـورد سـه الگـو قبـل هـم
مشاهده کردیم ،نویسندگان این مقاتت ترکیبی ،سعی کردهاند در نوشـتار خـود تعـادل و عـدم
بروز دیدگاه متعصّبانه را حفظ کنند .به این منظور در این بخش از هـر دو فرآینـدها مـاد و
ذهنی بیشترین استفاده را کردهاند تا از یک سو از طریق فرآیند ماد  ،حوادث و اتفاقات مـاد
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مربوط به امر آموزش و آنچه را که در کش ها در
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و در دنیا بیرون اتفا مـیافتـد ،بـه

نمایش بگذارند و از سـو دیگـر ،بـا بهـرهگـرفتن از فرآینـد ذهنـی ،تجربیـات آموزگـاران و
دانشآموزان از دنیا ذهنی و نظام آگاهی و فکریشان را نشان دهنـد .بـه همـین دلیـل ،میـزان
بهکاربردن فرآیند ذهنی در مورد کنشگر آموزگار و دانشآموز ،بیشترین حد را داشـته و بیشـتر
از سایر فرآیندها بوده است تا به این وسیله نشان داده شود که نظام ذهنی و فکـر آموزگـار و
دانشآموز به عنوان دو نیرو پویا در امر آموزش بسـیار حـائز اهمیـت اسـت .همچنـین ،تنهـا
فرآیندها بهکاررفته دربارة کتاب درسـی بـهترتیـب ،فرآینـدها مـاد  ،رابطـها و وجـود
بودهاند .فرآیند ماد در خصو

کنشگر بیشترین کاربرد را داشته اسـت تـا کتـاب درسـی را

به عنوان وسیلها برا سهولتبخشیدن بـه امـر آمـوزش نشـان دهـد .در ایـن مقـاتت چـون
نویسندگان اشارها به مکالمات درون کش

نکردهاند ،از فرآینـد کشمـی و همچنـین ،فرآینـد

وجود استفادة چندانی نشده است؛ زیرا هدف نویسندگان ثابتکردن وجـود یـا عـدم وجـود
پدیدهها نبوده است.
 .5 .7ابزار ساختاری

بهنظر جی ( )2151ما میتـوانیم تصـمیم بگیـریم کـه در نگـارش خـود از چـه ابـزارهـا و
ساختارهایی استفاده کنیم .در واقع ،ما قدرت انتخاب داریـم و انتخـاب مـیکنـیم کـه چگونـه
ساختار متنمان را شکل دهیم .از آنجایی که در هر متن میتوان بررسی کرد که به چـه منظـور
نویسنده از ساختار خاصی استفاده کرده است ،جی ( )2151معتقد اسـت بـرا یـافتن جـواب،
باید آن دسته از ابزارها زبـانی کـه بـه ارتبـاطبرقرارکـردن بـین عبـارتهـا کمـک مـیکننـد
(عبارت ها ربطی ،)5ابزارهایی که توجّه خواننده را به اهداف گفتمانی نویسنده جلب میکننـد
یا مراحل مختلف یک متن را نشان میدهند و یا نشاندهندة تلییـر بحـث یـا موضـوع هسـتند
(نقش نما ها قالبی )2و نیز ابزارهایی که بر میزان تعهّد نویسنده نسبت به مفاهیم دتلت دارنـد
(طفرهها )9را بررسی کنیم .در این الگو ،عبارت نقش نماها قالبی و طفرهها را از مدل هایلنـد
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( )2111وام گرفتهایم .طبق تعریف مالکمـایر )2111( 5عبـارتهـا ربطـی ایـن امکـان را بـه
نویسنده میدهد تا مفاهیم و ایدهها مختلف را ترکیب کرده و در قالب یک جمله ارائـه دهـد.
نتایج نشان میدهد که نویسندگان بـهترتیـب ،از طفـرههـا (1129درصـد) ،عبـارتهـا ربطـی
(1129درصد) و نقش نماها قالبی (1151درصد) در نوشتن مقاتت خود بهره بـردهانـد .میـزان
استفاده از این ابزارها بیش از میزان نرمال نبوده است؛ زیـرا طبـق نظـر هایلنـد ()2111 ،5336
میزان استفاده از نقش نماها قالبی و طفرهها در متـون آکادمیـک کمتـر از 119درصـد اسـت و
میــزان اســتفاده از عبــارتهــا ربطــی کمتــر از 111درصــد اســت (تسـی و هایلنــد.)2151 ،2
نویسندگان این مقاتت در بخشهایی از متن ،عبارتها ربطی بهکار بردهاند تا خواننده بتوانـد
میان مفاهیم موجود در متن رابطة صحیح بیابد .بنابراین ،برا آنها حائز اهمیت بوده است کـه
عبارت ها و بند ها را طور به هم ارتباط دهند که خواننده به درک صحیحی دست یابـد .آنهـا
همچنین ،در برخی قسمتها از نقش نما ها قالبی ماننـد «در خاتمـه»« ،در ادامـه» و غیـره در
متون خود مدد جستهاند تا مراحل مختلف در گفتمان و نوشتار خود را بـه نمـایش بگذارنـد و
به این وسیله به طور آشکار ،به تلییرات گفتمـانی و یـا مراحـل موجـود در مـتن اشـاره کننـد.
همچنین ،آنها طفره ها؛ مانند «شاید»« ،ممکن است»« ،میتواند به ایـن دلیـل باشـد» و غیـره را
به کار بردهاند که نشاندهندة میزان اطمینان و یا عدم اطمینان نویسنده نسبت بـه بـازگویی یـک
مطلب است .شایان ذکر است که نویسندگان مقاتت مورد بررسی در بهکاربردن ابزار ساختار
محتاط عمل کردهاند ،بهطور که در برخی قسمتها متن سعی کردهاند نشان دهند که بـرا
عقیدة خواننده احترام قائلاند و به خواننده این اجازه را میدهند تا هرجا کـه تزم مـیدانـد بـا
نویسنده مخالفت کند .از سو دیگر ،در قسمتها دیگـر از مـتن سـعی کـردهانـد اعتمـاد
بهنف

خود را حفظ کنند و به خواننده نشان دهند که قدرت و تسـل در مـتن از آن نویسـنده

است؛ به بیان دیگر ،این نویسندگان باز هم جانب احتیاط را رعایت کردهاند و سعی کردهاند در
نوشتار خود توازن ایجاد کنند.

1. Malmakjar
2. Tse & Hyland
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 .6 .7ابزار اهمّیتساز

ابزار دیگر که طبق نظر جی ( )2151میتواند به ما کمک کند تا هویت پـژوهشگـر را در
مقاتت پژوهشی بررسی کنیم ،ابزار اهمیتسـاز اسـت کـه نشـان مـیدهـد چگونـه واژههـا و
ابزارها ساختار برا اهمّیتبخشیدن به مفاهیم خا

و یا کماهمّیتجلوهدادن آنها بـه کـار

میروند.این ابزار در قالب نقش نماها نگرشی( 5وامگرفته از مدل هایلنـد )2111 ،نمـود پیـدا
میکند.
نتایج نشان میدهد با وجود اینکه طبق نظر هایلند ( ،)5339 ،5336میزان استفاده از نقش
نماها نگرشی در نوشتار آکادمیک معموتً کمتر از 119درصد است ،این دسته از نویسندگان از
این ابزار استفادة زیاد کردهاند (5درصد) تا ارزشها احساسی خود را نشان دهند ،رابطـها
نزدیک با خوانندة خود ایجاد کنند و در برخی قسمتها متن ،متکی به عقاید شخصـی خـود
بودهاند تا بر خواننده تأثیرگذار باشند؛ به عبـارت دیگـر ،نویسـندگان مقـاتت بـا روششناسـی
ترکیبی ،نقش نماها نگرشی مانند «متأسفانه»« ،شایان ذکر است» و غیره را بهکـار بـردهانـد تـا
میزان اهمّیت مفاهیم مختلف را در متن نشان دهند و با استفاده از ایـن ابـزار ،نگـرش خـود را
نسبت به مقولهها مختلف در متن آشکار سازند .دلیل استفاده از این ابزار از سو نویسندگان
ممکن است این باشد که آنها تا حدّ زیاد به نظرات و عقاید شخصی خـود اعتمـاد دارنـد و
میخواهند به این وسیله بر خوانندة خود تأثیر بسزایی داشته باشند.

 .7 .7ابزار روابطساز

ابزار دیگر که میتواند نشاندهندة هویت پژوهشگر در متنی که نوشته است ،باشـد ایـن
است که آیا نویسنده رابطها آشکار با خوانندهاش برقرار میکند یا خیـر (جـی .)2151 ،بـرا
اینکه نویسنده بتواند در متن با خوانندة خود رابطه ایجاد کند ،باید از نقش نماهـا رویـارویی

2

(وامگرفته از هایلند )2111 ،نظیر «همانطور که مشحظه میکنید ،به صفحة  21مراجعه کنیـد و
غیره» استفاده کند.

1. Attitude markers
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نتایج نشان می دهد که با وجود اینکه میزان اسـتفاده از نقـش نماهـا رویـارویی بـهطـور
معمول ،در متون آکادمیک کمتر از 119درصد است (هایلند ،)2111 ،این نویسندگان از این ابزار
استفادة زیاد کردهاند (515درصد) .استفاده کردهاند تا بتوانند هرجا که در مـتن تزم مـیداننـد،
ارتباط صحیحی با خواننده برقرار کنند؛ بهطور مثال ،او را مخاطب قرار دهند و بهطـور مسـتقیم
با او صحبت کنند .این نشاندهندة آن است که این نویسندگان تمایـل دارنـد خواننـدگان را در
نظر بگیرند و حضور آنها را در بخشهایی از متن پررنگ جلوه دهند.
 .8 .7ابزار اتصالساز

ابزار دیگر که به کمک آن میتوان به هویت پژوهشگر در متن پی برد ،ابزار اتصـالسـاز
است (جی )2151 ،که به نویسنده این امکان را میدهد تا بتواند میان بخشهـا مختلـف مـتن
اتصاتت مناسب ایجاد کند .این ابزار شامل موارد اسـت کـه بـه کمـک آن نویسـنده مفـاهیم
مختلف را اضافه میکند و یا آنها را مورد مقایسه قرار میدهد .از آنجایی که جی ابزار زبـانی
مشخصی برا نشاندادن اتصاتت ارائـه نـداده اسـت ،در پـژوهش حاضـر گـذارها( 5هایلنـد،
 ،)2111مانند بهعشوه ،همچنین ،از سو دیگر ،امّا ،بنابراین و غیره وام گرفته شدهانـد .گـذارها
به ایجاد رابطة معنایی میان عبارتها و بخشها مختلف متن کمک میکنند.
تحلیل دادهها نشان داده است که نویسندگان مقاتت مورد بررسی ،ابـزار اتصـالسـاز را در
بخش ها مختلف متن زیاد به کار برده اند (113درصد)؛ زیـرا میـزان اسـتفاده از نقـش نماهـا
رویارویی بهطور معمول ،در متون آکادمیک کمتر از 119درصد است (هایلند .)2111 ،در اینجا
نویسندگان از گذارها استفادة زیاد کردهاند تا به خواننده نشان دهند که چگونـه قسـمتهـا
مختلف متن میتواند به یکدیگر مرتب باشد و سازماندهی متن به چـه صـورت بـوده اسـت.
آنها سعی داشتهاند به کمک گذارها خواننده را در طول متن راهنمایی کنند.

 .9 .7ابزار بینامتنی

ابزار سودمند دیگر در بررسی هویت پژوهشگران در مقاتت پژوهشی ،ابزار بینامتنی اسـت
که به نویسنده کمک میکند تا با مراجعهِ به منابع اطشعاتی سایر پـژوهشگـران و مراجعـه بـه
1. Transitions
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سایر منابع ،اطشعات مفید در اختیار خواننده قرار دهد (جی .)2151 ،به این منظور نویسـنده
میتواند از گواهنماییها( 5وامگرفته از مدل هایلند)2111 ،؛ مانند «بـراون (« ،»)2111طبـق نظـر
جکسون (« ،»)2151همانطور که رابرت ( )2151نشان میدهد» و غیره استفاده کند.

بررسی مقاتت نشان میدهد که نویسندگان آنها با مراجعه به منابع اطشعاتی مختلف سعی
بر آن دارند تا بهکارها پژوهشی سایر پژوهشگران نیز اعتبار بخشند؛ بهعبارت دیگر ،با آنکـه
میزان استفاده از گواهنماییها بـهطـور معمـول ،در متـون آکادمیـک کمتـر از 119درصـد اسـت
(هایلنـد ،)2111 ،نویسـندگان مقـاتت مـورد بررسـی اسـتفادة زیـاد از ایـن ابـزار کـردهانـد
(111درصد) .این مسئله میتواند به این دلیل باشد که نویسندگان تشش کرده اند با مراجعـه بـه
سایر پژوهشگران بنام و کارها پژوهشی آنها ،مهر تأیید بر یافتهها خـود بزننـد و بـرا
ادّعاها خود مدرکی موجه داشته باشند؛ عشوه بر این ،ممکن است آنها ترجیح داده باشند که
عقاید خود را چندان آشکار نکنند و مسئولیت ایـدههـا ارائـهشـده را بـر دوش دیگـران نیـز
بگذارند.
 .1 .7ابزار معناهای رمزگونه

این ابزار که برگرفته از مدل هایلند ( )2111اسـت ،اطشعـاتی اضـافی و کمکـی در اختیـار
خواننده قرار میدهد تا به کمک آن ،تفسیر و درک بهتر از متن داشته باشد و بـه ایـن وسـیله
نویسنده مطمئن شود که خواننـده منظـورش را درک کـرده اسـت .ایـن کـار بـا توضـیحدادن،
مقایسهکردن یا بس دادن مطلب انجام میشود .نتایج نشان میدهد که نویسندگان ،ایـن ابـزار را
در نوشتار خود بهندرت (1115درصد) بهکار بردهاند .میزان اسـتفاده از گـواهنمـاییهـا بـهطـور
معمول ،در متون آکادمیک کمتر از 119درصد است (هایلند .)2111 ،این بدان معناست کـه ایـن
نویسندگان از تعاریف مختلف برا واژهها یا عبارتها در نوشتار خود استفادة چنـدانی نکـرده
اند .بنابراین ،بهگمان آنها متن برا خواننـده بـه انـدازة کـافی واضـح و روشـن بـوده اسـت،
بهطور که خواننده متوجّه مقصود مورد نظر نویسنده شده است .بنابراین ،نیـاز بـه توضـیح
اضافهتر نبوده است.

1. Evidentials
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 .11 .7ابزار خودبیانی

آخرین ابزار بهکاررفته در این مطالعه به منظور بررسی هویت پژوهشگرانی که تحقیقاتی به
روش ترکیبی انجام دادهاند ،ابزار خودبیانی (هایلند )2111 ،است .ضمایر نظیر من ،ما و غیـره
نشاندهندة آن است که شخص نویسنده میخواهد حضور خود را در متن پررنگ کند.

تحلیل مقاتت نشان میدهد این نویسندگان از خودبیانیها استفادة نسـبتاً زیـاد کـردهانـد
(512درصد)؛ زیرا میزان کاربرد این ابزار در نوشتار آکادمیک معموتً کمتـر از 119درصـد اسـت
(هایلند .)2115 ،به بیان دیگر ،در برخی بخش ها متن ،نویسندگان سعی کردهاند حضور خود
را بهطور آشکار نشان دهند .نکتة جالب توجه آن است که این پـژوهشگـران سـعی کـردهانـد
توازن ایجاد کنند و در جایی که تزم است بر حضور خود تأکید کنند؛ اما در بخشها دیگر
از متن بهجا استفاده از خودبیانیها از واژههایی نظیر پژوهشگر و غیره استفاده کـردهانـد؛ بـه
بیان دیگر ،بهکارگیر خودبیانیها میتواند به نحوة بازنمود نویسنده در متن مربوط باشـد؛ هـر
جا که آنها احسا

میکنند باید مفهومی را توضیح دهند و نتایج و ادّعاهـایی را بیـان کننـد از

خودبیانیها استفاده میکنند تا حضور خود را نشان دهند ،در غیر این صورت ،این نویسـندگان
ترجیح دادهاند که از این ابزار استفاده نکنند.

بهطور کلی ،یافتهها نشان میدهد که با وجود اینکه این نویسـندگان از تمـامی یـازده ابـزار
مدل ارائهشده و زیرمجموعهها آنها در نوشتار خود بهره بردهاند ،برخی را بـه برخـی دیگـر
ترجیح دادهاند و از بعضی ابزارها بیشتر از سایر ابزارها استفاده کردهاند؛ به بیان دیگر ،آنهـا در
نوشتن مقاتت پژوهشی خود از الگو خاصی پیرو کردهاند که ممکن است ایـن الگـو تنهـا
محدود به روش پژوهشی ترکیبی باشد و پژوهشها آتی روشنگر این مطلب خواهد بود کـه
آیا الگوها خا

دیگر برا مقاتت کمّی و کیفی نیز وجود دارد یا خیـر .از منظـر کلـی،

بیشترین ابزار بهکاررفته اظهار است .سـایر ابزارهـا بـهترتیـب ،عبارتنـد از :مجموعـة ارجـاعی،
فعّالساز  ،منفعلساز  ،کلی ارجاعی ،حذف ،فرآیند ذهنـی ،فرآینـد مـاد  ،فرآینـد رفتـار ،
فرآیند رابطها  ،فرآیند کشمی ،ابزار اتصالساز ،خودبیانیها ،ابزار رواب ساز ،ابزار اهمّیـتسـاز،
ابزار بینامتنی ،طفرهها ،عبارتها ربطی ،نقشنماها قـالبی و ابزارهـا رمزگونـه .از نگـاهی
دیگر ،این نویسندگان الگویی خا

برا سـه بخـش اوّل مـدل (برگرفتـه از مـدل ون لییـون،
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 )2119که دوقطبی هستند ،داشتهانـد و بـه ترتیـب از اظهـار ،مجموعـة ارجـاعی ،فعّـالسـاز ،
منفعلساز  ،کلی ارجاعی و حذف استفاده کردهاند .در میان سایر ابزارها گفتمـانی ،بیشـترین
میزان مربوط به ابزار اتصالساز بوده است و پ

از آن ،خودبیانیهـا ،ابـزار روابـ سـاز ،ابـزار

اهمّیتساز ،ابزار بینامتنی ،طفرهها ،عبارتها ربطی ،نقش نماها قالبی و ابزارهـا رمزگونـه
در جایگاهها بعد قرار دارند .همچنین ،با وجود اینکه این اعتقـاد وجـود دارد کـه معمـوتً
استفاده از ابزارها گفتمانی در متون آکادمیک کمتر از 119درصد است (هایلنـد،5339 ،5336 ،
 ،)2115 ،2111نویسندگان این مقاتت از ابزار اتصالساز ،خودبیانیها ،ابزار روابـ سـاز ،ابـزار
اهمّیتساز و ابزار بینامتنی بیش از 119درصد استفاده کردهاند.
 .8نتیجهگیری

نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که نویسندگان مقاتتی کـه روششناسـی آنهـا ترکیبـی
است ،ابزارها زبانی خاصی را در نوشتن متون خود بهکار میگیرند؛ بـه بیـان دیگـر ،آنهـا از
ابزارها اظهار ،فعّالساز و نقش نماها نگرشی در نوشتار خود بهره بردهاند.
یافتهها پژوهش حاضر با یافتهها سایر پژوهشها انجامشده در زمینة هویت و تحلیـل
گفتمان انتقاد همخوانی دارد؛ بهطور مثال ،نورتـون و ارلـی ( )2155و هایلنـد ( )2111نشـان
دادند که مقولة هویت میتواند در نوشتار افراد آشکار شود .همچنین ،ین )2111( 5به این نتیجه
رسید که نویسندگان کتابهـا درسـی آمـوزش زبـان انگلیسـی ،هویـت خـود را در نوشـتن
اینگونه کتابها آشکار میکنند؛ افزون بر این ،صحراگرد و دواتگـرزاده ( )2111بـا اسـتفاده از
مدل ون لییون نقش تفاوتها جنسیتی و تعصّبها مربوط به جنسیت و راههـایی را کـه از
طریق آنها کنشگرها اجتماعی نشان داده میشوند ،در کتابها درسی مورد بررسـی قـرار
دادند و دریافتند که تعصّبها مربوط به جنسیت در این کتابها مشهود اسـت و نویسـندگان
با استفاده از ابزارها زبانی مختلف سعی در نشاندادن آنها داشتهاند.

1. Yen
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