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 چکیده
 در مسـققيم  غيـر  یـا  مسـققيم  طـور  بـه  کـه  اسـت  فرهنگـی  مسائل ترین مهم از یكی جنسيت موضوع
 ریـز   پـی  درانـ،،   آموزشی مهم ابزارهاى از یكی درسی هاى کقاب که آنجا از .رددا نقش آموزش
 ص،  در جنسيقی ها  نقش کشي،ن چالش به حاضر، پژوهش ه،ف ،.ندار سزایی به نقش فرهنگی
ــا ــر ةالحي ــ ســه براســا  ،(1387مســدود فكــر  و هاكــارانش ) اث  و« مشــاغل» و« بازناــایی»ة مقول

 کقـاب از  جلـ،  4 شـامل ، پـژوهش  این در ش،ه بررسی ها  کقاب .است« زنانه و مردانه ها  فداليت»
 مديارهـا   از اسـقااده  بـا  و منـ،  ضـابهه  رویكـرد   بـا  تحليـل  این است. پيشرفقهة مرحل ةالحيا ص، 
 تحليل و توصيای آمار از ها داده وتحليل تجزیه منظور بهنيز  گردی،. انجام (1984) پورِکاة ش، تديين
  .دارد مردان ناع به جنسيقی تبديض و نابرابر  بر داللت ،  آنها یافقه؛ ش، اسقااده کيایـ  یکاّ
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 پورِکا. ،ةالحيا ص،  عربی، زبان آموزش جنسيت، بازناایی
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Abstract 

Analyzing the contents of textbooks based on gender components is a very 

important topic for researchers. The purpose of the current study is to analyze the 

contents of Sadi Al-Hayati: Advanced Level textbook series by using quantitative 

and qualitative analysis methods. The statistical samples of this research are all of 

the main texts in the Reading
4
book, which includes occupational/social roles and 

familial roles, and the pictures in the book. The samples were studied in terms of 

gender representation. The results show that the presence of the male gender is more 

frequent than that of the female gender. To put it more clearly, about 80% of the 

pictures in all the four books are of the male sex, and only about 20% are of the 

female sex. We witness the introduction of famous people in all the books, all of 

whom, whether in the field of science, literature, art, politics, etc., are men. The 

occupational roles reproduced in the texts or pictures are also of a wide range when 

they are attributed to men, while the female gender is either represented in a limited 

way, or is absent altogether. Also, for the indicator of family roles, there is special 

attention paid to the role of women as mothers, while men are not shown to be 

inside of a house in any of the texts or the pictures. With all the evidence, the gender 

biases present in all four volumes of these series cannot be ignored, and it can be 

said that it is evident that women are being neglected or ignored in terms of all the 

three criteria of this research, and the texts and pictures of these books have been 

produced based on traditional and patriarchal prejudices and stereotypes which are 

based on gender discrimination, and consequently they need to be reviewed and 

revised. 
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 مقدمه
هـا بـا یكـ،یگر از     ها، گاقاان زبانی است؛ چرا که برقرار  ارتبـا  انسـان   یكی از انواع گاقاان
گوین،. به دليل نيـاز بـه    گيرد، ولی هاة مردم دنيا به یک زبان سخن نای طریق زبان صور  می
غيـر از زبـان مـادر  یـا زبـان رسـای در یـک کشـور، بـرا  بيـان           هایی  ارتبا  کالمی با زبان

احساسا ، نيازها  روحی و ماد ، ارتبا  و تبادل فرهنگی، ضرور  یـادگير ، فراگيـر  و   
(. زبان رسای در 160: 1395آباد ،  نجفکاظای شود ) ها  مخقلف آشكار می آموزش زبان

ان مـادر  وـود، یدنـی زبـان دوم را     توانـ، زبـانی غيـر از زبـ     ایران فارسی است و هر کس مـی 
من،ان زیاد  را به وود جـذب   ها  زن،ة دنيا، عالقه فراگيرد. فراگير  زبان عربی، یكی از زبان

هـا نيـز یكـی از     کرده اسـت، بـه طـور  کـه عـالوه بـر تـ،ریس آن در مـ،ار ، در دانشـگاه         
سسا  آمـوزش  ها  تحصيلی آموزش عالی را به وود اوقصاص داده است. هاچنين، مؤ هرشق

زبان، از جاله کانون زبان ایران، به عنوان یـک مرکـز رسـای آمـوزش زبـان عربـی در ایـران        
هـا و چـه در مراکـز آمـوزش      کنن،. نظام آموزش در ایران چه در م،ار  و دانشگاه فداليت می
محور است و هر کقاب شامل: تصاویر، مضامين و مقونی است که عالوه بـر انققـال    زبان، کقاب

گـذار  بـرا  هـر     ش، در بهن وود ماـاهيم فرهنگـی، اجقاـاعی، سياسـی و مديـار و ارزش     دان
ها  آموزش یكی از منابع اساسـی و مهـم در فراینـ،     ده،. ب،ون شک کقاب جنس را نشان می

ها، هاچنـان   ها  ج،ی، در تاامی زمينه رون،. با وجود توسدة فناور  یادگير  زبان به شاار می
 :Ait Bouzid, 2019) شـود  عنوان منبع آموزشی از سو  مدلاان احسا  مـی ها به  نياز به کقاب

ا  دارد کــه بــا بررســی و تديــين کــردن  . بنــابراین، کيايــت کقــاب درســی اهايــت ویــژه(210
توان به آن دست یافـت. در ایـن ميـان، مؤلاـان      ها  آن و نيز اصالح و بازنگر  آن می کاسقی

 جنسيت در محقوا  آموزشی توجه داشقه باشن،.کقب آموزشی بای، به مسئلة بازناایی 
 وـود  الگوها  و الزاما  آموزشی، ها  کقاب در موجود محقوا  طریق از جنسيت

 الگوهـا   بازتوليـ،  و نااینـ،گی  بـا  آموزشـی  هـا   کقـاب  بنـابراین  دارد. مـی  بيـان  و ارائه را
 آشـكار،  یـا  پنهـان  شـكل  به دانش، و علمة ارائ قالب در اجقااعی زن،گی بر حاکم هنجار 
 اسـت.  دار عهـ،ه  امـروز   اجقااعی زن،گی در را هنجارها اینة بازتولي،کنن، و سازن،ه نقش
 کـردن  نهادینـه  در جـنس،  دو ميـان  مناسـبا   از وـاص  تصـویر  ة ارائـ  بـا  هـا  کقاب مؤلاان

 بـه  آموزشـی  هـا   کقـاب  بنـابراین  .رنـ، دا مهاـی  نقـش  واص تصویر آن مدنایی چارچوب
 هر و باشن، ان،یشه صاحبان یا قشر گروه، یک دست در تا آین، میدر سياسی ابزار  صور 
 دهن،. آموزشمقبول  و رسای کامالً شكل به را افكار این و کنن، القا را ا  ان،یشه نوع
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انـ، کـه    ها  آموزشی زبان دوم، اغلب جوانان و نوجوانـانی  از آنجا که مخاطبان کقاب
وواننـ،   ها را مـی  ها در ارتبا  هسقن،، آن دورة آموزش با آنها اعقااد دارن، و طی  کقاب به آن
هـا بازتوليـ، و آمـوزش     بای، بر برابر  بين دو جنس تأکي، داشت و واقديـت پس گيرن،،  می و فرا

بـر  هـا  جنسـيقی نـابرابر باشـن،،      کنن،ة نقش ها، بيان داده شون،؛ زیرا اگر مااهيم موجود در کقاب
ه، به شكل ارزش، رفقار، دانش و مهار  از نسلی به نسل دیگر انققـال  افكار فراگيران تأثير گذاشق

یابن، یا ماكن است عامل دگرگونی جامده شون،. پس، چگونگی ارائة تصـاویر و بازتوليـ،    می
ها بااهايت است؛ زیرا اگـر تصـویر  واقدـی از حقيقـت      ها و به طور کلی محقوا  کقاب نقش
انجامـ، کـه براسـا      ها  جنسيقی می ، به بازتولي، کليشهها بازناایی نشود جامده در کقاب یک

آميـز   هـا و برووردهـا  تبدـيض    ها  جنسيقی در کقاب (، وجود کليشه1989اظهار نظر ميشيل )
هـا  وـانوادگی و شـ لی آمـوزش داده      جنسيقی که در قالب تصاویر، واژگان، بازناایی نقـش 

 (.415تا:  وفی و هاكاران، بیص علیآین، ) می شون،، به شكل الگوها  مقبول در می
 

 پژوهش هدف
 هاچنـين  و وـانوادگی  و شـ لی  هـا  نقـش  جنسـيقی  بازناـایی  به دارد سدی حاضر پژوهش
 مـ،ل  براسا  پيشرفقهة مرحل ،الحیاة ص،  ها  کقاب مجاوعه در مرد و زن تصاویر بررسی
  بپردازد.( Porreca, 1984) پورِکا

 
 پژوهش های الؤس
 و وـانوادگی  و شـ لی  هـا   نقـش  جنسـيقی  بازناـایی  به که حاضر پژوهش ه،ف به توجه با

 زیـر  هـا   پرسـش  ،پـردازد  مـی  الحیاة ص،  ها  کقاب مجاوعه در تصاویر بررسی هاچنين
   شود: می مهرح

 زنـان  و مـردان  بـه  شـ،ه  داده نسبت اجقااعی ها  نقش و ها ش ل در جنسيت ناود. 1
 است؟ چگونه

 است؟ چگونه الحیاة ص،  ها  کقاب تصاویر در جنسيت ناود. 2
 

 پیشینة پژوهش
و مورد توجـه   روز به و مهم موضوعا  از آموزشی ها  کقاب در جنسيت بازناایی موضوع
 :شون، ست که مدرفی میدنيا سراسر پژوهشگران از بسيار 
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ها  درسی دورة دبيرسقان مراکش را از نظـر   ( کقابAit Bouzid, 2019) وزی،بـ آیت 
جنسيت بررسی کرد و با روش تحليل محقوا از نظر کاّی و کيای دریافت که در ایـن  بازناایی 
ها بازناایی جنسيقی، با نگاهی م رضانه بـه دفدـا  دیـ،ه شـ،ه اسـت؛ مـردان در درجـة         کقاب

 ان،. ها و تصاویر بازناایی ش،ه ها، تارین باالتر  در زمينة بر عه،ه گرفقن مشاغل در مقن
 ها  کقاب در جنسيقی بازناایی  ،وود پژوهش در (Saputra, 2019) ساپوترا دویانـ 
 هـا   نظریـه  براسـا   و محقـوا  تحليـل  روش باکرده و  بررسیرا  جنوبی  سوماترا انگليسی
 ناـایش ، آن نقـای   طبـق ؛ اسـت  پرداوقـه  هـا  کقـاب  این محقوا ة تجزی به 1کرومر و بروژیل
 است. برووردار باالتر  بسام، از تصاویر در مردان

 انگليسـی  هـا   کقـاب  در جنسـيت  نااین،گی  ،یپژوهش در (Ahmad, 2019) احا،ـ 
 تحليـل  روش بـه  و فـرکالف  بدـ،   سـه  الگو  براسا  ورا مهالده  پاکسقان دولقی م،ار 
 کقـاب  در مـردان  حضور که داد نشانآن  نقای را بررسی کرده است؛   آن محقوا ، گاقاان
  است. باالتر  بسام،دارا  
 وا،ــمحق لـليـتح روش اـب (Incikabi & Ulusoy, 2019) یـوسـاولی و ـابـکی ـاینس ـ
را بررسـی کـرد؛    ترکيه و سنگاپور اسقراليا، ریاضيا  درسی ها کقاب در جنسيقی تدصبا 

 ن،اشـقه  وجـود  اسقراليا درسی کقب در جنسيقی تدصب گونه هيچ که داد نشان پژوهشة نقيج
 مؤنـ   و مـذکر  جـنس  بازناایی بين بيشقر  اوقالف سنگاپور ریاضی کقاب در ولی، است
 هـا   نقـش  نظـر  از .شـود  دیـ،ه مـی   اسـقراليا  و ترکيـه  کشـور  دو ریاضی ها  کقاب به نسبت

 بودن،. پيشقاز وانوادگی ها  نقش زنان دراما  بودن،، باالتر  درص،دارا   مردان اجقااعی
 و فارسـی  ادبيا  ها  کقاب جنسيقی ها  کليشه ها  نقش بررسی به (1394) مهرانـ 

 هـا   تبديض کيای و یکاّ محقوا  تحليل روشپرداوقه و با  دبيرسقان اول سال فارسی زبان
طبـق   را بررسی کرده است؛ 1399ـ1398جنسيقی این دو کقاب مورد اسقااده در سال تحصيلی 

 ان،. ش،ه مدرفی ها کقاب در فدال و بيرونی مردان و وانگی موجوداتی زنانآن،  نقای 
 ا  مقایسـه  محقـوا   تحليـل  بـه  پژوهشـی  در (1394) هاكـارانش  و نـژاد  تقیمحا،ـ 
 جنسـيقی  هـا   نقـش  نـابرابر   بـر  تأکيـ،  بـا  سـوریه  و ایـران  درسـی  هـا   کقـاب  در تصاویر
 جـنس  بـه  مربـو   تصـاویر درص،  60 ح،ود که است حاکی پژوهشاین  نقای ؛ ان، پرداوقه
 قالـب  در بيشقر مؤن  جنس بازناایی و ،است مؤن  جنس به مربو  آن درص، 40 و مذکر
 بود. یافقه ناود کودکان تصاویر

                                                                                                                                        
1. Brugeilles Cromer 
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 را ابقـ،ایی ة دور درسی ها  کقاب کيای،  محقوا تحليل روش با (1395) مرزوقیـ 
 نقـش  در مداـوالً  زنـان  دهـ،  مـی  نشانآن  نقای کرده،  بررسی جنسيقی گير  جهت منظر از

 ظـاهر  دسـقوردهن،ه  و وردمحـور  شخصـيقی  ویژگی با مردان و زیردست و احساسی افراد 
 حـ،اکرر  یـا  دار  وانـه  مشـاغل  قالب در زنان و منزل از بيرون مشاغل در مردان؛ نيز ان، ش،ه

  ان،. کرده نقش ایاا  پرسقار  و آموزگار 
هـا و تحقيقـاتی کـه مدرفـی شـ،ن،،       پـژوهش نيز  وپژوهش  نظر  مباح  به توجه با
 رانـ،ن  حاشـيه  بـه  یـا  جنسـيقی  هـا   کليشه تش،ی، و جنسيقی اییبازنا موضوع کهیابيم  درمی
 سياسـقی  یـا  اققصـاد  فرهنـ،،  نـوع  هر با کشور هر درو  است جهانی موضوعی، جنس یک
 باش،. داشقه وجود است ماكن

 
 مبانى نظری پژوهش

 بـه  و اسـت.   (Porreca, 1984) پورِکاة ش، ئهارا مديارها  حاضر، پژوهش نظر  چارچوب
 هـا   نگـرش  قادرن، آموزشی ها  کقاب نویسن،گان و مؤلاان که کن، می اشاره حقيقت این

 هـا  شـيوه  این (.Porreca, 1984: 705) کنن، القا واص ها  شيوه از اسقااده با را وود جنسيقی
 .زنانه و مردانه مشاغل ها، فداليت بازناایی،ان، از:  عبار 

 زبـان  آمـوزش  هـاى  کقـاب  در جنسيقی زبان بيانة شيو ترین رای  بازناایی، بازنمایی.
 زن بـه درواقـع   نشـود،  مـندكس  آموزشـی  ها  کقاب در زن شخصيت که زمانىیدنی  است.
 است. نش،ه داده اهايت

 اسـت  هـایی  نشـانه  تـرین  مهـم  از یكی مردانه و زنانه کار تقسيم. مردانه و زنانه مشاغل
 در مـردان  دوشـادوش  زنان که طور هاان. کن، می مندكس جامده در را جنسيقی نابرابر  که

 د.شولحاظ  نيز درسى هاى کقاب در، این واقديت بای ،کنن، مى فداليت جامده
 و کارهـا  زنـان  و شـود  ناـی  محسـوب  ا  کليشه فداليقیدیگر، هيچ  امروزه. ها فعالیت

 هـا   کقـاب  لـذا . بـرعكس  و بـود  مـردان  مخـق   زمـانی  کـه  دهن، می انجام را هایی فداليت
 هایی فداليت دادن انجام حال در مقوازن و برابر صور  به را مردان و زنان بای، زبان آموزش
 .(34: 1394 ابراهيای،و  )عبادى دهن، ناایش

 بـا  جـنس  کـه  ن،نک می اشاره( 1200: 1394) فاطایو  حبيبی. جنسیت و جنس مفهوم
گوینـ،،   مـی  جنسـی  ها  ویژگی و جنسی اعضا ها  آن به که فرد، روانی و زیسقی ها  جنبه
 گيرد می شكل فرهن، و رفقار احسا ، تاكر، الگوها  براسا  جنسيت ولیاست؛  مرتبط
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 کـه تر اسـت   تر و ماهاومی کلی یاب،. واژة جنسيت نسبت به واژة جنس گسقرده و گسقرش می
ها  ایجادش،ه در جامده و فرهنـ، انسـانی اشـاره     شناوقی و اجقااعی گروه ها  روان ویژگی
این، جنسيت ویژگی اجقااعی از مردانگی و زنانگی است که هویت اجقاـاعی زن و  بنابر .دارد

که از نظـر   کن، ایجاد میهایی  ها و فداليت ها، هویت ده،؛ نيز نظامی از ارزش مرد را تشكيل می
بـروالف جـنس کـه ویژگـی فـرد  را شـرح        .اجقااعی برا  زنان و مردان مدين شـ،ه اسـت  

اره دارد که براسا  موازین اجقااعی تولي، شـ،ه اسـت و بـ،ون    ده،، جنسيت به مدنایی اش می
 (.33: 1394، سقارهشود )فرقانی و  که ویژگی ذاتی محسوب شود، بر آن تحايل می این

 بـ،و  از کـه  اسـت  انسـانی  هـر  شناوقی زیست ویژگی هاان جنس، کلی طوره ب پس
 ا  مجاوعـه شود که دارا   می قلا،اد اجقااعی برچسب نوعی جنسيت واوست  هاراه تول،
 بـه  فرهنگـی  از و دیگـر   ا جامدـه  بـه  ا  جامدـه  از کهاست  نبای،هایی و بای،ها انقظارا ، از

 حاشـيه  بـه  موجـب  و جـنس  یـک  سود به گاهی انقظارا  این؛ است مقااو  دیگر فرهن،
 گردد. می دیگر جنس ش،ن داده نشان کارن، یا ران،ن

 ایجاد در جامده فرهن، آن، طریق از که ا  شيوه آشكارترین جنسیت: پذیری جامعه
 ها انسان که ین، افراست؛  پذیر  جامده، کن، می ایاا نقش زنان و مردان رفقار  ها  تااو 

 کسـب  را ا  ویـژه  شخصـيت  و آموزنـ،  مـی  را شـان   جامدـه  زنـ،گی  هـا   شيوه آن طریق از
 پيـ،ا  را جامدـه  در رفقـار  و عالكـرد  آمـادگی  عضـو  یـک  عنوان به که ا  گونه به، کنن، می
 (.64: 1388علای و الياسی، )کنن،  می

 هاـت  از افـراد  که آنجا ازو  است افراد پذیر  جامده عوامل از یكی رسای آموزش
 افـراد  هنجارهـا   و هـا  ارزش نگرش،بر  ش،  به نهاد این شون،، می وارد نهاد این به سالگی
 هـا   کقـاب  تصـاویر  و ماـاهيم  هاچـون ، گونـاگون  ابزارها  طریق ازو این  گذارد می تأثير

 ها  فداليت ازمهای  بخش .گيرد صور  می آموزشی کادرو  هاكالسی ها  گروه درسی،
 بنـابراین  شـود.  مـی  انجـام  اسـا   این بر نيز ها آن ارزیابی و است محور کقاب آموزان، دانش
 راتوانن، آنان  و می دارن، آموزان دانش به مااهيم انققال صرف از بيش بسزایی نقش ها کقاب

 در شـون،.  تبـ،یل  تـر  بـزر  ة جامدـ  در فدال اعضا  بهتا  کن، آشناشان  جنسيقی ها  نقش با
 و مــ،ار  شــود، مــی ســاوقه جنســيقی هــا  ســوژه آن در کــه شــ،ن، اجقاــاعی ینــ،افر ایــن
 اصلی گاقاان کهان،  فرهنگی ها  ارزش انققال ابزارها  ترین مهم از یكی درسی ها  کقاب
 (19 :1394 ،و هاكاران نژاد )محا،تقی کنن، می منققل فرد به را کشور
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 های آموزشی و بازنمایی جنسیت کتاب
 ماـاهيم  جالـه  از ماـاهيم،  از بسـيار  ة دارنـ،  بـر  در دانش،انققال  بر عالوه ها کقاب محقوا 
 آنچـه  براسـا  کـه هـ،ف آن    شون، می بازناایی ا  گونه به جنسيقی مااهيم هسقن،. جنسيقی
 شناسـان،ن  و توصـيف  یدنـی  اول مدنا  درکنن،،  می اشاره (30: 1394)و هاكارانش  فرقانی
 دوم مدنـا   درو  آن، دادن نشـان  و تخيـل  و توصـيف ة وسيل به کردنش مقبادر ذهن به و آن
 از تنهـا  بازناـایی  اسـت.  بـودن  چيـز   بـ،ل  یـا  ناونهو  بودن، چيز ة نشان بودن، چيز  نااد
 سـلهانی  کـه  طـور  هاـان  بلكـه ، کنـ،  ناـی  منققـل  را جنسـيقی  مااهيم ش،ه، نوشقه مقون طریق
 نيـز  هـا  کقـاب  درفقـه  ر کار به تصاویرکنن،،  می اشاره (80: تا )بیفرامرز  و هاكارانش گرد

کنن، که اگـر بـه طـور مـنظم و مـ،اوم بـر محـور         چارچوب و مح،ودة جنسيت را بازناایی می
س، که مـردان   کن، و چنين به نظر می جامدة مردساالر پشقيبانی میجنس مذکر بگردد، از یک 

در رأ  ق،ر  و در مرکز هرم قرار دارن، و جنس مؤن  در قاع،ة ایـن هـرم اسـت. بنـابراین،     
ها  آموزشی،  دهن، و کقاب منزلة ابزار  جامع، نوعی بازناایی از واقديت را نشان می تصاویر به

نظـرا  و   برا  روابط ق،رتان، هسقن، تـا بـه وسـيلة آن بقـوان    ش،ه  یكی از ابزارها  دسقكار 
 اسـت  اجقااعی ها  فراگيران را شكل داد. موضوع جنسيت یكی از مباح  فرهنگی ـ   دی،گاه
 (.Ahour, 2016: 7) گيرن، می شكل ها کقاب وسيلة به که

 نيسـقن،،  نقـ   بـی  و کامـل  وان،  جنسيقی ها  تبديضدچار  هنوز هم مدقبر ها  کقاب
 در اسـت  ماكـن حقـی   وانـ،   محروم عادالنه و مناسب آموزشی مديارها  از بسيار  اززیرا 
 درک بـه  فراگيـران تـا   شـون،  موجـب رفقه، گ قرار نویسن،گانش مسققيم غير تدصب مدرض
 در موجـود  نـواق   ایـن . (Ait Bouzid, 2019: 210) يابنـ، ن دست اطرافشان دنيا  از درسقی
 کقـاب  کيايـت برطـرف کـرد؛ در نقيجـه     و شناسـایی  محقـوا  ارزیـابی  بـا توان  را می ها کقاب

   شود. میی حاصل آموزش مربت بازده ویاب،  بهبود می آموزشی
 

 پژوهش روش
 پورِکـا  ةش، تديين ها  مديار اسقناد به و من، ضابهه نوع از ،هشپژو این در ش،ه اسقااده روش

(Porreca, 1984) .انـ،.   زنانـه  و مردانه ها  فداليت ،مشاغل ،بازنااییا شامل: مدياره این است
 از هـا  داده تحليـل  و تجزیـه  بـرا   و کيای و یکاّ رویكرد دو هر از ها، یافقه ساز  غنیبرا  
 .است ش،ه اسقااده اسق،اللی و توصيای آمار
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 آماریة نمون و آماریة جامع

ة مرحلـ  الحیااة  صـ،   عنـوان  تحـت  )الهالـب(  کقـاب  جلـ،  4 شامل پژوهش آمار  جامده
 اسـت  زبانـان  عربی غير به عربی زبان آموزش ها  کقاب سر  از ها کقاب این است. پيشرفقه
اثر   ش،؛ منقشر .شه 1386 سال در ،نویسن،گان از جادی و فكر  مسدود سرپرسقی به که
 مـورد  هـا  دانشـگاه  درتوانـ،   می آموزشی مؤسسا  درمنبع آموزش زبان عربی  بر عالوه که

  .باش، الهيا  و عربی زبان ها  رشقه دانشجویانة اسقااد

 
 ها ارائه و واکاوی داده

دو  بـه  کقـاب  4 هـر  در اجقاـاعی  و وـانوادگی  هـا   نقـش  و ها ش ل بررسی تصاویر، تحليل
 کياـی  تحليـل ( 2 و مسـققيم  و صـری   ها  داده و فراوانی تحليل برا  یکاّ تحليل(1: روش
 ش،. انجام ضانی مضامين و ها داده تحليل برا 
 
 های تحلیل کمّی . یافته1

نكقـة مهـم در پـژوهش حاضـر، نحـوة بازناـایی و توزیـع        نمود جنسیت درتصـاویر:   ●
کقـاب، تصـاویر بـا     4در هـر  ها براسا  جنس مذکر و مؤن  بـود.   تصاویر افراد در این کقاب

 واحـ،  38 بين از که ش، مشخ  1توجه به جنس افراد بررسی ش،ن،: در کقاب مرحلة پيشرفقة 
درصـ،( نسـبت بـه جـنس      42/68واح، تحليـل )  26ش،ه تصاویر جنس مذکر با  بررسی تحليل

درص،( از بسام، بـاالتر  بروـوردار بـود. در کقـاب مرحلـة       57/31واح، تحليل ) 12مؤن  با 
واحـ، تحليـل    43نيز تصاویر بررسی و شـاارش شـ،ن، و مشـخ  شـ، کـه از بـين        2پيشرفقة 
درصـ،(   97/13واح، تحليل ) 6درص،( به جنس مذکر و  4/86واح، تحليل ) 37ش،ه،  بررسی

واحـ، تحليـل مـورد     49نيز از بين  3به جنس مؤن  اوقصاص داشت. در کقاب مرحلة پيشرفقة 
واحـ، تحليـل    15درص،( به جنس مذکر و  38/69واح، تحليل ) 34پژوهش مشخ  ش، که 

( از 4)مرحلـة پيشـرفقة    الحیااة ص،  درص،( به جنس مؤن  تدلق داشت. و در کقاب  61/30)
 22نظر نحوة بازناایی تصاویر، با توجه به جنس مؤن  و مـذکر، جـنس مـذکر دارا  فراوانـی     

درصـ،( بودنـ،. نكقـة مهـم      34/4فراوانـی )  1درص،( و جنس مؤن  تنها دارا   65/95واح، )
و  بـه  که، تصاویر مربو  به جنس مذکر در هر چهار کقاب به وضوح بيشقر از تصاویر مرب این

درصـ، و جـنس    80جنس مؤن  است؛ به طور کلـی، ميـانگين حضـور جـنس مـذکر حـ،ود       
 ان،.  درص، از تصاویر را به وود اوقصاص داده 20مؤن  ح،ود 
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 هـا   مرزبنـ،   بـر  کيـ، أت نيـز  مشاغل انقخاب مورد در: اجتماعی و شغلی های نقش ●
 سـير  مؤنـ   جـنس  بـرا   کقاب 4 این مقن در فقهر کاره ب مشاغل یدنیبيشقر است؛  جنسيقی
 نـوع  هـيچ  ،مجاوعـه  ایـن  از چهـارم  و سـوم  کقـاب  در دیگـر  عبـار   به است؛ داشقه نزولی
 ،شـود. درواقـع   دیـ،ه ناـی  باش،  مؤن  جنس برا  اجقااعی نقش و ش ل بر دال که ا  کلاه
انـ،   ا  گونـه نيز به و  ،،ندار تأکي، ونری اسامی بر کقاب 4 هر درموجود  ها  مقن از بسيار 

 واصـی  اسـامی  .کنـ،  زادپنـ،ار   هـم  آن بـا  توانـ،  مـی  ،مـذکر  چـه  و مؤن  چه ووانن،ه هک
انـ،،   رفقـه  کـار ه بـ  هـا  مـقن  اکرر در البشر و الهال الرجل، ،المرأة الشخ ، االنسان، :هاچون

 ،الحیاة ص،  کقاب در ناونهبرا   .است نش،ه توجه واصی جنس به کقاب، 4 این دریدنی 
 إن» :اسـت  شـ،ه  نوشـقه  گونـه  ایـن  «مشاکلهم و الشاب» مقن در سوم در  ،3 ةپيشرفق ةمرحل
 «الاجقاـع  فـی  األفضل نحو الق يير و القهور و التنمیة أجل من العاملة القوى أسا  هم الشاب
 موجبـا   توانـ،  مـی  جنسـيقش  از نظـر  صرف جوان یدنی ؛ن،ارد تأکي، واص جنسيقی بر که

 .کن، فراهم اش جامده در را ت يير و پيشرفت
 مـذکر  بـه  ا  اشاره هيچ که بودن، اسامی نقاش مدلم، و مهن، ، مانن، مشاغل از بروی

 در کـه  کلاـاتی  کاّـی  نظـر  از تـر  دقيـق  به طـور  اما بود؛ نش،ه کقاب 4 هر در بودنشان مؤن  یا
 59 مرحلـه،  ایـن  از اول کقـاب  در مـرالً . داشـت  وجـود  نيز باش، تأکي، ش،ه جنسيقشان بر ها آن
 کلاـاتش  از مـورد  5 تنهـا  و داشقن، تأکي، مذکر جنس به مربو  مشاغل بر که ش، یافت مورد
 هاـين  در درصـ،  8 مقابـل  درص،( 92) تد،اد این بود. از مؤن  جنس به مربو  مشاغل مدرّف
 از مـذکر  جنس به نسبت که هسقيم وانوادگی ها  نقش در مؤن  جنس بازناایی شاه، کقاب
(. مـورد  3) درصـ،  19 مقابـل  در مورد( 13) درص،( 81یدنی ) است؛ برووردار باالتر  بسام،
 شـ لی  هـا   نقـش  بـر  نيـز  مرحلـه ( 4، پيشـرفقة  الحیاة  صـ،   مجاوعـه )  ایـن  از دوم کقاب در

بـه   مشـاغل  از مـورد  22 زیـرا  اسـت؛  شـ،ه  بيشقر  تأکي، مذکر جنس برا  مقن در ش،ه مدرفی
بـود،   ش،ه مدرفی زنان ها برا  آن از مورد 1 تنها و مردان برا  کقاب این ها  مقن رفقه در کار

 بازناـایی  بخش در ،کقاب ينها در. زنان برا  درص، 4 مقابل در مردان برا  درص، 96یدنی 
 درصـ،  85 یدنـی  بـود؛ شـ،ه  تأکيـ،   مذکر جنس بر نيز وانوادگی ها  نقش برا  جنس دو هر
 (.مورد2) درص، 15 مقابل در( مورد11)

 9 بـه  تنهـا  ،بـودیم  ونری اسامی شاه، ها مقن اکرر در که این به توجه با نيز سوم کقاب
 بازتوليـ،  را مردانـه  مشـاغل  مـورد  9 هـر  و داشـت  تأکي، جنس بر که بود ش،ه اشاره درص،
 مـذکر  جـنس  بـه  مـقن  دربـه کـار رفقـه     مشـاغل  درصـ،  100 مرحلـه  ایـن  در یدنی ؛کرد می
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 تأکيـ،  مؤن  جنس هاسر  و مادر  نقش بربار  30 که بود حالی در این .شتدا اوقصاص
 را مـذکر  جـنس  وـانوادگی  هـا   نقـش  ةشـ،  بررسـی  هـا   مقن از مورد 12 دراما  بود، ش،ه

 71 مؤنـ   جـنس  ،سـوم  کقاب در وانوادگی ها  نقش بازناایی بخش در .کرد می بازناایی
 .ن،بود داده اوقصاص وود به را درص، 29 مذکر جنس و درص،

 مشـاه،ه  مـقن  در اجقاـاعی  و ش لی ها  نقش به اشاره مورد 25 نيز چهارم کقاب در
 حـال  در ها نقش (درص، 100) مورد 25 هر و ن،اشت اشاره مؤن  جنس به یک هيچ که ش،

 وـانوادگی  ها  نقش بر کقاب این در .بود مذکر جنس اجقااعی و ش لی ها  نقش بازتولي،
 نقـش  بازناـایی  شـاه،  مـورد  یـک  در تنها و بود نش،ه تأکي،  چن،ان جنس دو از یک هيچ
 .بودیم مادر

 تصـاویر،  از اعـم  ،بررسی مورد ها  شاو  در کقاب چهار هر یکاّ ةمقایس از پس
 ةارائـ  ،چهـارم  کقاب در تصاویر، شاو  در که ش، مشخ  ،وانوادگی و ش لی  ها نقش

 جلـ،  از بيشـقر  بازناـایی  این دوم، جل، در آن از پس و داشقه بيشقر  اهايت مردان تصاویر
 مشـخ   نيـز  کقاب چهار هر در مؤن  جنس بازناایی ةمقایس نظر از .است اول جل، و سوم
 یكـ،یگر  بـه  نسـبت  بـاالتر   بسـام،  از ترتيـب  بـه  چهارم و دوم سوم، اول، جل، در که، ش،

  .بودن، برووردار
 سـوم،  چهـارم،  کقـاب  نيز ش لی ها  نقش ةمؤلا در کقاب چهار هر ةمقایس بخش در

 هـا   نقـش  بازتوليـ،  قسـات  در و اسـت  ش،ه بازناایی مردانه مشاغلی ،ترتيب به ،اول و دوم
 از را بسـام،  کاقـرین به  بيشقرین از ،ترتيب به ،چهارم و دوم سوم، اول، کقاب نيز وانوادگی

 .است داشقهرا  مؤن  جنس به وانوادگی نقش بازناایی نظر
 

 های تحلیل کیفی . یافته2
 مقاـاوتی  هـا   بخـش یـک   هـر  کهاست  در  8 شامل مجاوعه این از کقاب جل، چهار هر

 و (للقراءة) کقاب هر در ها در  اصلی ها  مقناست،  پژوهش این نظر مورد آنچهدارد؛ اما 
 چهـار  هـر  در شـ،ه  داده ناایش افراد بيشقر ش،ن،. بررسی کيای نظر از که ن،ا  تصاویر تاام
 و زنـان  بازناـایی ة نحـو  ولی بودن،، نوجوان و جوان جنسيقشان، گرفقن نظر در ب،ون، کقاب
 وریـ،،  حـال  در عاوماً زنان داشقن،. فرق یك،یگر با کيای نظر از کقاب، چهار هر در مردان
، الحیاة  صـ،    از دوم )در  مـورد  دو تنهاان،؛  ش،ه تصویر کودکان از نگه،ار  یا عباد 
 حـال  درزنـان   تصـاویر  در .دهـ،  نشـان مـی   کـردن  کـار  حـال  دررا  مؤن  جنس (3پيشرفقة 
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 نـ،ارد  عـالی  آمـوزش  یا تخص  به چن،انی نياز که هسقن، ها  ساالی گل،ان کردن درست
 هـر  در کـه  حـالی  در .کنـ،  ا  را در مورد جنس مؤن  بازتولي، مـی  که نوعی تصویر کليشه

 ،یریت،مـ  ووانـ،ن،  در  از اعـم  هـا،  فداليـت  از تـر   گسـقرده  طيف در مردان جل،، چهار
 درهـا،   رایانـه ابر وفنـاور    بـه  مربو  امور انجام سوار ، اسب نات، پاالیشگاه در کارکردن

 چهـارم  در  در مجاوعه، این از دوم جل، در .ان، ش،ه داده نشان مسافر و  زدن، ق،م حال
 بـودیم.  مؤنـ   جـنس  بـرا   ا  کليشـه  کـامالً  تصـویر   شـاه،  کودکان، تصویر ناایش در

 ایـن  ؛رایانـه  بـا  کـار  حـال  در پسـران  کـه  حـالی  در بودن، تلویزیون تااشا  حال در دوقران
 کـودکی  هاـان  از مـذکر  جـنس  کـه  دهـ،  می نشانرا  مؤن  جنس به ا  کليشه نگاه تصویر
 و اسـت  وانـه  مؤنـ   جـنس  برا  مناسب مكاناست، اما  تخصصی کارها  پذیریشة آماد
 طـور ه بـ  اسـت.  تلویزیونی ها  برنامه تااشا  ،انجام ده، اطالعا  عصر در است بهقرآنچه 
 کـه  حـالی  در وانـه،  در مان،نشـان  بـر  تأکيـ،  بـا  شـ،ن،  ظـاهر  سـنقی  ها  نقش در زنان کلی

انـ،   زنانی ایران، جاديت اززیاد   بخش که ده، می نشان ایران آمار مراکز رسای آمارها 
 جل، چهار از یک هيچ در هسقن،. ش لی مقااو  ها  فداليت انجام حال در وانه از وارج که

 در نبـودیم.  آمـوز  دانـش  حقـی  یـا  سياسـی  ورزشكار، مدلم، کارمن،، زن تصویر شاه، کقاب
ة نكقـ  بـود.  شـ،ه  مدرفـی  زنانـه  ا  رابهه کردن وری، و کودکان از نگه،ار  عباد ، عوض
 هاـراه ه بـ  هنـر  و ادب و علم مشاهير مدرفی، جل،  چهارة مجاوع این در توجه قابل و مهم

ة مجاوعـ  ایـن  کـل  در مدروفـی  زن هـيچ  تصـویر  ؛بودن، مردها  آن  تاامیو  بود تصاویرشان
؛ نبـودیم  مدروفی زن هيچ نام ذکر شاه، ش،ه بررسی مقون تاامی در نش،. دی،ه جل،  چهار
 مشـاهير بـه   هـا  مـقن  بهن در اوقصاصی، طور به مردانه، مشاهير مدرفی بر عالوه که حالی در

 قـ،ر ،  دارا  ش،ه، مدرفی مرداناین  اغلب بودن،. مذکرگی ها کهاشاره ش،ه بود   دیگر
 دکقـر  انيشـقين،  سـد، ،  اميرکبيـر،  نيوتـون،  مرل: مدروفی ها  چهره بودن،. ذکاو  و هوش
 طـور ه بـ  . هنرو  نظامی، سياسی، ادبی، علای، مشاهير، یدنی الالک کاالو  حافظ حسابی،
 مـردان  کـه  بـود  این آم، دسته ب مجاوعه این در ها در  مقن کيای محقوا  از آنچه کلی
 و نظـامی  ادبـی،  علای، سياسی، ق،ر  رأ  درو نيز  اجقااعی ها  صحنه تاام درتوانن،  می

اسـت.   فكـر  ایـن  بـر  مسقن، گواه نيز دست این از مشاهير  مدرفیگيرن،؛  قرار ساز  حااسه
 مكـان امـا   ؛انـ،  مدرفی شـ،ه  ،اجقااعیة صحن هر درو  وانه بيرون در ،ق،ر ة سرچشاآنان 
 وریـ،  وان آنـ  از مراقبـت  کودکـان،  تربيـت  و اسـت  بازارو  وانه مؤن  جنس برا  مناسب
 تربيقشـان  در مادرانشـان  نقـش  بـر  نيـز زن  مشـاهير  مدرفی در است.تنها کار مهم آنان  کردن
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 زنـان  مجاوعـه،  ایـن  در نـ،ارد.  اهايقـی  چن،ان جامده در زنان حضور؛ گویا بود ش،ه تأکي،
 )در  اول جلـ،  در مـرالً  دارن،. نياز کاک و دلسوز  و حاایت بهان، و  ضديف و کارن،
 آوـر  در و اسـت  حاایت و کاک نيازمن، که ش،ه ذکر فروش کبریت دوقر داسقان هشقم(
 هسـقن،  ق،رتانـ،   مردان ها، کقاب این ها  داسقان اکرر قهرمانما ا ميرد. می سرما از داسقان
 کـه  داد نشـان  نيز کيای تحليل نقای ، کلی طور به دهن،. می وود مخاطب به مهای در  که

 تصـاویر  در چه مردان از کاقر بسيار زنان و نيست برابر ها کقاب این در مردان و زنان حضور
 اوقصاصـی  طـور  به ورن، ن،ا اجقااعیو  ش لی هویت زنان ان،. ش،ه بازناایی ها مقن در چهو 

 و ناپي،اسـت  هنـر  و علاـی  اجقاـاعی،  سياسـی،  هـا   عرصه درآنان  حضور .ان، نش،ه مدرفی
 و مـادر   نقـش انـ،؛ بلكـه بـه     ن،اشقه زنان دسقاوردها  بها   هيچ اشاره مجاوعه این مؤلاان
 اجقاـاع  در حضور تاان،  دهدا بيشقر  اهايت وانه در مان،ن و تربيت و مؤن  جنس هاسر 

 مهم. ها  فداليت گرفقن عه،ه بر و
 

 گیری نتیجهبحث و 
ها  جنسيقی در مقون و تصاویر مجاوعة چهار جل،  نظر به بررسی بازتولي، نقشمهالدة مورد 

پرداوت. به هاين منظور، نحوة بازناایی هر دو  الحیاةص،  ( العالیة المرحلةاز مرحلة پيشرفقه )

هـا  اجقاـاعی و شـ لی و     ها، به شكل کيای در سه شاو  تصاویر، نقش جنس در این کقاب
هـا    ها، بـه عنـوان یكـی از ابزارهـا  اجـرا  سياسـت       سی ش،. کقابررها  وانوادگی ب نقش

کنن،. از آنجـا   ها  جنسيقی را بازتولي، می اققصاد ، اجقااعی، سياسی، فرهنگی و غيره، کليشه
شون،، دارا  اعقبار بـوده و ماكـن اسـت فراگيـران و      ها تحت نظار  دولت ت،وین می که آن

ا  هسـقن،   ها  جامدـه  ناایی از واقديت ها آیينة تاام نووانن،گان آن تصور کنن، که محقوا  آ
کننـ،،   ان،، در حالی که گاهی نه تنها واقديت را مـندكس ناـی   ها تأليف ش،ه ها در آن که کقاب

تحليـل کقـاب، شـاه، تبدـيض      و ها  جنسـيقی هسـقن،. پـس از تجزیـه     بلكه تش،ی،کنن،ة کليشه
هـایی از   به بيان دیگر، نقای  ایـن پـژوهش ناونـه    ها بودیم. جنسيقی و نابرابر  در بازتولي، نقش

توانـ، مقضـان تقویـت و ادامـة مردسـاالر  و نظـام        داد که مـی  گاقاان مرد ساالر را نشان می
ها حاکی از نگرش سـنقی نسـبت بـه جـنس      مردساالر  در نظام اجقااعی ـ فرهنگی باش،. یافقه 

ه بـه درسـقی بازتوليـ، نشـ،ه اسـت.      مؤن  است. جایگاه دو جنس نه در وانواده و نه در جامدـ 
هـا    ها  زنان و حضورشـان در عرصـه   محقوا  این چهار کقاب نسبت به تحوال  و پيشرفت
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تااو  بوده است؛ چرا که زنان را در هيچ فداليت مهم اجقااعی ناایش ن،اده است.  مخقلف بی
ردان بـه عنـوان   ها  اجقااعی ولـی هاچنـان مـ    رغم وجود زنان موفق و مهم در اکرر زمينه علی

 شـاه،  اگرچـه  هـا سـایه افكنـ،ه اسـت.     ها  سنقی در این کقـاب  شون، و کليشه الگو مدرفی می
 قـرار  وهـاب  مـورد  را انسـان  کلـی  طـور ه ب و بود ن،اده اهايقی جنس به که بودیم هایی مقن
 توجـه  بایـ،  اینكـه  ضـان  گرفت. نادی،ه هم را موجود ها  نابرابر  توان نای ولی ،دادن، می

 یكسـانی  ارزش بلكـه  ،برابرنـ،  مـرد  و زن کـه  نيست آن مدنا  به جنسيقی برابر  که داشت
 مشـاهير بایـ،   مردانـه،  مشـاهير  مدرفـی  کنـار  در مرالً ؛شود مساو  رفقار هاآن با بای، و دارن،
 برابـر   و اسـت  بشر برا  اساسی حق یک جنسيت برابر  زیرا ؛شون، ذکر نيز مؤن  جنس
 رفـاه  محافظـت،  آمـوزش،  سـالمت،   ارتقـا  فقـر،  کـاهش  موجـب  ا  زمينـه  هر در جنسيت
ة حـوز  کقـاب  چهـار  ایـن  در که حالی در .(Saputra, 2019: 248) گردد می پسران و دوقران
 داده ناـایش  مـردان  فقـط  ملـی  و سياسـی ة عرص در ن،ارن،، حضور زنان و است مردانه علم
 گاـت  توان می کلی طور به کشن،. می ی،ک مردان را هنر  و ادبی ها  شخصيت شون،، می
 بلكـه  ،نيسـت  جنسيقی ها  کليشه از والی ها کقاب این در ش،ه آورده ها  مقن و تصاویر که
 مجاوعـه  ایـن  در پـردازد.   می جنس دو هر بازناایی به ا  ناعادالنه شكل به زیاد  موارد در

 توجـه  بایـ، . انـ،  نشـ،ه  داده نشان توانان، ان،ازه یک به انسان یک عنوان به پسران و دوقران
 باورهـا   بلكـه  ،نيسـقن،  جامدـه  هـا   واقديـت ة کننـ،  مـندكس  هـا  کليشـه  بازتوليـ،  که داشت

 سـو   تـأثير  وـود  مخاطب بر است ماكن که آنجا از و ان، ش،ه بازناایی که هسقن، مشقرکی
 در شـود.  بازنگر  ها مقن در هم و تصاویر در هم ها کقاب این ت،وین در است بهقر بگذارن،
 پـژوهش  هـا    یافقـه  دیگـر،  کشـورها   در جنسـيقی  بازناـایی  تحليل ها  پژوهش با مقایسه
 حضور و ها نقش بازتولي، نابرابر  نظر از (Ait Bouzid, 2019) بوزی، آیت پژوهش با حاضر
 پـژوهش  نقـای   بـا  حاضـر،  پـژوهش  نقای  هاچنين دارد. هاخوانی ها کقاب در جنس دو هر
 نيـز  پـژوهش  ایـن  نقـای   را، زیـ دارد قرار راسقا یک در (Saputra, 2019) ساپوترا دویان فرن
 در تدـادلی  و داشـقن،  بيشـقر   سهم مردان تصاویر در جنس دو هر بازناایی در که داد نشان

 مهـران  پـژوهش  نقـای   بـا  پـژوهش  ایـن  نقـای   هاچنـين  نش،. مشاه،ه جنس دو هر بازناایی
 قـرار  راسـقا  یک در تقریباً (1395) مرزوقی و (1394) شو هاكاران نژاد محا،تقی (،1394)

 پـژوهش  این در نيز ان،، کرده اشاره ب،ان وود پژوهش در ها آن که نقایجی از بروی و دارن،
 ش،. یافت
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  .نی نشر :تهران
، «ایـران  سـيناا   در جنسـيت  بازناـایی ة شـيو » تـا(.  )بـی محا،مه،  رحاقی  و مه،  فرامرز ، گرد سلهانی

 ..98ـ79، ص فصلنامة انجان ایرانی مهالدا  فرهنگی و ارتباطا 
 غيـر  بـه  فارسـی  زبـان  آمـوزش  هـا   کقـاب  در جنسـيت  بازناـایی ». (1394) بهان ابراهيایو  سامان عبادى،

 .46ـ27، ص 2ة شاار ،زبانان فارسی غير به فارسی زبان آموزش نامة پژوهش، «زبانان فارسی
هـا  جنسـيقی )مهالدـة     عوامل اجقااعی مؤثر بر ميزان پذیرش کليشه(. »1388علای، محاود و سارا الياسی )

 .75ـ53، ص 2، شاارة شناسی مهالدة جامده، «(مورد  زنان شاغل هاسردار شهرسقان سراب
 جنسيقی تبديض ا  مقایسه و انققاد  بررسی» تا(. )بیصوفی  صوفی رامين و امين علی حلياه، علی صوفی، علی

مجاوعـة مقـاال  هاـایش ملـی آمـوزش      ، («1989) ميشـيل  الگو  براسا  ابق،ایی علوم ها  کقاب در
 .425ـ414، ص ابق،ایی
ة مقایسـ  تلویزیـونی  هـا   برنامـه  در جنسـيت  بازناـایی » (.1394)محاـ،کاال سـقاره    و محا،مهـ،   فرقانی،

، ص 1، شـاارة  زن در فرهنـ، و هنـر  ، «قهرمـان  اميـر  شـش  انيايشـن  و قرمـز   کاله نوروز ة مجاوع
 .48ـ27

 ، تهران: کانون پژوهش فكر  کودکان و نوجوانان.الحیة ص،  (. 1387) هاكارانفكر ، مسدود و 
، «هـا(  نامـه  پایـان  و )مقـاال   ایـران  در عربی زبان آموزش شناسی مأوذ»، (1395)ايه س آباد ، نجفکاظای 
 .122ـ111، ص 27، شاارة شناسی موضوعی کقاب
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 تصـاویر  ا  مقایسـه  محقـوا   تحليـل » (.1394)نـوروز    قاسـای، وحيـ، و رضـا علـی     ،رعنـا  نـژاد،  محا،تقی
، شاارة شناسی کاربرد  جامده، «جنسيقی ها  نقش نابرابر  بر تأکي، با سوریه و ایران درسی ها  کقاب
 .38ـ17، ص 1

 گيـر   جهـت  منظـر  از ابقـ،ایی ة دور درسـی  هـا   کقاب کيای محقوا  تحليل» (.1395)اهلل  حاتر مرزوقی،
 .485ـ469، ص 4، شاارة زن در توسده و سياست، «جنسيقی

 اول سال فارسی زبان و فارسی ادبيان ها  کقاب جنسيقی ها  کليشه ها  نقش بررسی» (.1394)گلنار  مهران،
، 61، شـاارة  نوآور  آموزشـی  ةفصلنام، «پسر و دوقر آموزان دانش تحصيلی رشقه انقخاب در دبيرسقان

 .65ـ43ص 
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