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تالیف  کتاب های آموزش زبان انگلیسی تصاویردر  تبعیض جنسیتیچگونگی نمود بررسی 

 لفین ایرانی و غیر ایرانیؤم

 2دکتر بهزاد رهبر ،1پدرام حاتمی 

 واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشجوی دکتری زبانشناسی همگانی .1

 واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،استادیار زبانشناسی همگانی .2

aryana226@yahoo.com 

 

 چکیده

آنها بر راث بابی در ی چندانپژوهش هاآموزشی بر سیر انتقال هنجارها ، باورها و ارزش ها به فراگیران صاویر کتاب های علی رغم تاثیر شگرف ت

دوره  بان انگلیسیسعی گردیده به بررسی کتاب های آموزش ز پژوهشدر این تبعیض جنسیتی صورت نپذیرفته است.  زاویهاز یادگیرندگان 

جنسیتی در آنها  تبعیض فقدانوجود یا  منظر Speak Nowجلدی کتاب های آموزش زبان انگلیسی  4جلد و نیز مجموعه 4متوسطه ایران در 

منظر وجود  عنا داری ازکه آیا در کتاب های مذکور تفاوت م این مهم سعایت ورزیدیمیافتن پیش رو به پژوهش در . اهتمام ورزیده شده است

جود در مو یض جنسیتیتبعررسی باز این رو به جهت نوع محیط فعالیت زنان و مردان وجود دارد ؟ و نیزنی حضور، زاویه فراوا دوتبعیض جنسیتی از 

 ها ل دادهرفتند. تحلیرسی قرارگآنها مورد برفراوانی حضور زن و مرد , نوع و نیز محیط فعالیت  معیارهای لحاظ کردنتصاویر کتاب های مذکور با 

 مبین ت پذیرفتهصوروهش پژ نتایج متخذه.صورت پذیرفته است  SPSSنرم افزار 21می و کیفی و با استفاد از نسخه روش ک گرد آوری شده به دو

،  ژوهشگرانپتعمق جهت ل قاب یحاوی نکاتمی تواند و می باشد  یایرانمولفین  کتاب های آموزش زبان انگلیسیتصاویر وجود تبعیض جنسیتی در 

 آموزش باشد .های مختلف  عرصه اندیشمندان 

  آموزشی های  باکارکرد  کت ،تصاویر , زبان  ،تبعیض جنسیتی :  یکلیده های واژ    

 

 مقدمه  .1

شگرف خود را بر جای می تأثیرذهن بشر را در نوردیده و با سرعتی فراتر از سرعت کلمات  یصاویر مرزهاضرباهنگ حرکات ت، در دنیای امروزی 

 )و ریچارد لنتز ،هوارد ،ه می انگارند و چنین است که لوی ژرا بیش از هزار وا( ارزش یک تصویر  2003)  2رنکینو  1گذارند آن چنانکه هیبینگ
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اغلب این تصاویر از طریق رسانه های دیداری و نوشتاری و گون است ابیان می دارند دنیا ماالمال از تصاویر گون4(2013 )و همکاران رلنز ،3(1982

 .مختلف ارائه می گردند

سزایی در  ردند نقش بهه می گموزشی استفادآکه به عنوان ابزارهای  یبا نگریستن از منظری دیگر بر تصاویر کتب درسی چنین می توان دریافت تصاویر

میزه ای آه محتوای کتابهای درسی ن می دارند کابی، (  1387لهی و ابراهیمی ) الو در این راستا سیف  دشکل گیری هویت جنسیتی فراگیران ایفا می کنن

نین است که چو شوند وناگون و نیز ارزش و هنجارهایی است که الزم است در محیط مدرسه آموختهگ, مهارتهای  متنوع یاز مجموعه دانستنیها

بین الگوهای تصاویر در ت در خصوص نقشازند. ( الگو برداری از از تصاویر به هنگام مشاهده آنها را خاطر نشان می س 1390جاویدی و همکاران ) 

 درته با توجه به تصاویر به کار رف پذیرفتن فراگیران از هویت جنسیتی شان را تأثیر( 1998رفتاری  نیز سایر رفتارهای مناسب هر جنسیت نیز ناراهارا) 

 آموزشی خاطر نشان می سازد.  کتاب هایمجموعه 

به سزایی در أثیرتفراگیران  ا تفکرببا عنایت به آنچه بیان گردید می توان چنین دریافت که تصاویر به کار رفته در کتاب های درسی به علت تعامل ممتد 

تابهای درسی اویر کای تصین محتوبه عنوان زن یا مرد و وظایف الزم هر یک دارا می باشند. همچن آنهاپذیرفتن هویت جنسیتی فراگیران و پذیرفتن نقش 

تی تبعیض جنسی ز منظراتفکرات خاص نقش مهمی ایفا می کنند پس می توان چنین نتیجه گرفت بررسی کتابهای درسی لقأخواسته یا ناخواسته در ا

دف از پژوهش هشود.  به کارگیری هر گونه تصویری که مصداق تبعیض جنسیتی باشد در کتاب های آموزشی پرهیزموضوعی حائز اهمیت است تا از 

آموزش زبان  ایهکتاب جلد با  4در  Speak Nowآموزش زبان  کتاب هایتبعیض جنسیتی در تصاویر به کار رفته در سری مسألهحاضر مقایسه 

 ید بهاین راستا سعی گرد جلد و نیز کتاب آموزش زبان مقطع پیش دانشگاهی می باشد و در 3در  Prospectانگلیسی مقطع متوسطه ایران با عنوان 

 ذیل پاسخ داده شود :سؤال

وزش زبان انگلیسی وآم Speak Nowآموزش زبان  کتاب هایآیا تفاوت معنا داری میان تبعیض جنسیتی موجود در تصاویر به کار رفته در سری 

 وجود دارد ؟ مقطع متوسطه کشور ایران

 پژوهشپیشیشنه .2

 هویت جنسیتی-1-2

به تفاوت های  7های موجود میان زنان و مردان از منظر اجتماعی اشارت دارد لیکن واژه جنستفاوت به 6جنسیتبیان می دارد واژه 5(2000) وارینگ

م جنسیت و هویت جنسیتی وکید ویژه ای بر مفهأدر تحقیق فوق الذکرت(  1390بر اساس نظر حاتمی و مذهبی ) بیولوژیکی زنان و مردان اشاره می نماید.

فرد نسبت به جنسیت خویش که منبعث از شرایطفرهنگی و اجتماعی های از رفتارها و نگرش  یبخشوهشگران مذکور ژنظر پهمچنین طبق گردیده است .

با هویت جنسیتی از طرق مختلف از مرتبط دانش و اطالعات  نقل می کند که کسب(  1990بالنت ,به نقل از . حجازی ) می باشد هویت جنسیتی نام دارد

درسی نقش به سزایی  کتاب هایمیان آموزش و پرورش به عنوان متولی عرضه  این نیز رسانه های مختلف صورت می پذیرد . درمحیط خانواده و جمله 

شایانی در شناخت فراگیران از هویت  تأثیردرسی نیز حاوی گستره وسیعی از تصاویر می باشند که  کتاب هایدر ارائه چنین دانشی ایفاد می کند و 

                                                           
3Levie, W. Howard, & Lentz, Richard 
4Lenzner, et al. 
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درسی در درون بافت قدرتمندی که کالس نام دارند عرضه می شوند کالس های درس هم  کتاب هایبا عنایت به این مهم که  دارند.جنسیتی شان 

تاب کر شکل دهنده نگرش فراگیران درباره نقش های جنسیتی شان می باشند و هم نگرش آنها را تقویت می کنند و این گونه است که پیام های نهفته د

 فراگیری نقش های جنسیتی می شوند.قرار می دهند و منجر به  تأثیرن و فکر دانش آموزان را تحت های درسی ذه

رزش ها و اهنده مجوعه نتقال دادرسی می توانند  کتاب هایپس از مجموعه موارد ذکر گردیده می توان چنین استنباط نمود که تصاویر به کار رفته در 

 نانه و مردانه ای باشند که در جامعه تعریف گردیده اند. الگوهای مربوط به هر یک از نقشهای ز

کلیشه های جنسیتی پتانسیل های نهفته فراگیران را برای رشد و نمو تحدید می سازد زیرا کلیشه های به کار رفته توانایی  ( 1998) 8ناراهارا بر اساس نظر 

نیز  های خاصی را به جنسی خاص نسبت می دهند که در جنس دیگر وجود ندارند. همچنین ایشان بیان می دارند در مقابل آنچه ذکر گردید کتاب هایی

ی می توانند سر منشا ایجاد تغییرات مثبت در حاالت مختلف , رفتارهای گوناگون و کتاب هایفاقد هر نوع تبعیض جنسیتی بوده و چنین وجود دارند که 

 نیز ایجاد خود باوری در فراگیران گردند.

وجود  تأثیرون ما پیراپژوهشی ر (2010وجود کلیشه های تبعیض جنسیتی در تصاویر بر یادگیری دانش آموزان گوود و همکاران )  تأثیردر خصوص 

یشه اویر فاقد کلتصری که دانش آموزان دخت، تصاویر حاوی کلیشه های تبعیض جنسیتی برای یادگیری درس علوم صورت دادند و بدین نتیجه رسیدند 

ده بودند ا مالحظه نمورمیز آض میز را مشاهده کرده بودند نمره بهتری را در مقایسه با دانش آموزانی که تصاویر حاوی کلیشه های تبعیآهای تبعیض 

 .نموده اندکسب 

ی مورد ظ تبعیض جنسیت( متون کتاب های درسی زبان انگلیسی دوره متوسطه از لحا1389در پژوهش صورت پذیرفته توسط حسنی فاطمی و حیدریان )

ین امر نیز رد و دلیل اجود دابررسی قرار گرفتند.نتایج منبعث از این پژوهش بیان داشتدر تمامی کتب مذکور از لحاظ نوع شغل بی عدالتی جنسیتی و

توسطه و دوم م مقطع ر کتابنقش های پر رنگ تر مردان در قیاس با زنان بود برای مثال نقش هایی چون مخترع در کتاب مقطع اول متوسطه , محقق د

موجود  خصیت های زنشتنها  دانشمند در کتاب مقطع پیش دانشگاهی به مردان ارجاع داده شده بود در حالی که به زنان نقش خاصی محول نشده بود و

 در کتاب مقطع پیش دانشگاهی عبارت بودند از مادر ترزا و نیز پروین اعتصامی . 

اویری وری است تصراگیران ضل کیری هویت جنسیتی فرتصاویر در شک تأثیرچنین نتیجه گرفت با عنایت به حال از مجموعه آنچه بیان گردید می توان 

ش قابلیت ها و زایش یا کاهدر اف که در کتب درسی به کار می روند فاقد هر نوع تبعیض جنسیتی علیه زنان یا مردان باشند زیرا وجود چنین تبعیض هایی

 می باشد. گذار  تأثیرتوانایی های آنان 

 مواد و روش تحقیق-3

وسطه کشور ایران با آموزش زبان انگلیسی مقطع مت کتاب هایجلد وچهار در  Speak Nowآموزش زبان  کتاب هایدر این پژوهش تصاویر مجموعه 

ه منظور وجود یا عدم وجود ب(  2006جلد و نیز کتاب آموزش زبان مقطع پیش دانشگاهی با توجه به طبقه بندی کرس و لیون ) سهدر  Prospectعنوان 

رفتند : گجنبه مورد بررسی قرار  دو برای نیل به این مهم تصاویر ازتحلیل و مقایسه گردیدند.  SPSSنرم افزار  21و با استفاده از نسخه تبعیض جنسیتی 

ذیل  سؤاله بین راستا سعی گردید او در زنان و مردان که به محیط های باز و بسته تقسیم گردیدند . محیط فعالیت2. فراوانی زنان و مردان در تصاویر 1

 پاسخ داده شود :
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وزش زبان انگلیسی وآم Speak Nowآموزش زبان  کتاب هایی آیا تفاوت معنا داری میان تبعیض جنسیتی موجود در تصاویر به کار رفته در سر

 از : ز عبارت استگردیده نی صفر مطرحضیه رزنان ومردان وجود دارد ؟ و ف کارنوع محیط و نیز جنبه فراوانی حضور  دومقطع متوسطه کشور ایران از 

بان انگلیسی مقطع زوآموزش  Speak Nowآموزش زبان  کتاب هایتفاوت معنا داری میان تبعیض جنسیتی موجود در تصاویر به کار رفته در سری 

 نوع محیط کار فعالیتهای زنان ومردان وجود دارد و نیزجنبه فراوانی حضور  دومتوسطه کشور ایران از 

نرم افزار 21نسخه  اصلی مطرح گردیدند و با استفاده ازپژوهش پرسش منبعث از پرسش تحقیق به شرح ذیل 2برای پاسخ گویی به پرسش مذکور 

SPSS  ت مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.سؤاالاطالعات مورد نیاز برای پاسخ گویی به 

  1پرسش تحقیق شماره

وزش زبان انگلیسی وآم Speak Nowآیا تفاوت معنا داری میان تبعیض جنسیتی موجود در تصاویر به کار رفته در سری کتاب های آموزش زبان 

 زنان ومردان وجود دارد ؟ فراوانیکشور ایران از جنبه  مقطع متوسطه

 فراوانی حضور زنان و مردان در کتاب های مقطع متوسطه : 1جدول شماره

   توالی  درصد درصد اعتبار درصد تجمعی

  مذکر 50 2/47 2/47% 2/47%

 اعتبار           مونث 56 8/52 8/52% 100%

  مجموع 106 100 100% 

 

 (کتاب های مقطع متوسطهآزمون های خیدو): 2جدول شماره

 جنسیت 

 دو خی 205/60

 تفاوت 1

 تمایز مجانبی 013/0

 

تصویر متعلق به مردان ) برابر با  50تصویر به کار رفته در کتب مقطع متوسطه کشور ایران تعداد  106با بررسی دو جدول فوق در می یابیم که از مجموع 

ر زنان و مردان ین مقایسه حضودرصد از کل تصاویر (  اختصاص داده شده است همچن 8/52تصویر به زنان ) برابر با  56درصد  از کل تصاویر( و  2/47

د لذا این مهم بیانگر وجود تفاوت کمتر می باش 05/0بوده و از عدد  013/0جدول مذکور برابر با  در   تمایز مجانبینشان می دهد نظر به اینکه میزان 

 معنی دار میان فراوانی حضور زنان و مردان در کتاب های آموزش زبان انگلیسی مقطع متوسطه می باشد.
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 Speak now . فراوانی حضور زنان و مردان در کتاب های3شمارهجدول 

   توالی  درصد درصد اعتبار درصد تجمعی

  مذکر 110 2/50% 2/47% 2/47%

 اعتبار مونث 109 8/49% 8/52% 100%

  مجموع 219 100% 100% 

 

 Speak nowآزمون خیدو در سری کتابهای .4جدول شماره

 جنسیت 

 دو خی 005/0

 تفاوت 1

 تمایز مجانبی 946/0

 

درصد از کل 2/50ابر با تصویر به مردان ) بر110تعداد  Speak Nowتصویر به کار رفته در مجموعه کتاب های آموزش زبان 219همچنین از مجموع 

ر زنان و مردان در تصاویر کتب همچنین مقایسه حضو0درصد از کل تصاویر (  اختصاص داده شده است.  8/49تصویر به زنان ) برابر با  218تصاویر ( و 

تفاوت معنی  در می یابیم ی باشد لذا بیشترم05/0بوده و از عدد  946/0جدول مذکور برابر با  در   تمایز مجانبیمذکور نشان می دهد نظر به اینکه میزان 

 مالحظه نمی گردد.  Speak nowدار میان فراوانی حضور زنان و مردان در کتاب های 

تفاوت Speak nowری کتاب هایمالحظه می گردد که در سبه دست آمده از مقایسه نمودن اطالعات مندرج در جداول مذکور و بر اساس نتایج 

ی مقطع ویر کتاب هاسی تصامعنی داری میان فراوانی حضور زنان و مردان در تصاویر به کار رفته کتاب های مذکور مالحظه نمی گردد لیکن در برر

 و بدین سان فرضیه صفر مطروحه رد می گردد. مشاهده نمی گرددمتوسطه تفاوت معنی دار 

 

 2پرسش تحقیق شماره

وزش زبان انگلیسی وآم Speak Nowآیا تفاوت معنا داری میان تبعیض جنسیتی موجود در تصاویر به کار رفته در سری کتاب های آموزش زبان 

 مقطع متوسطه کشور ایران از جنبه محیط فعالیتهای زنان ومردان وجود دارد ؟

قرار گرفتند  ورد ارزیابیمل ذیل دان در هر دو کتاب اشاره گردیده به شرح جداوبرای پاسخ دادن به پرسش فوق محیط فعالیتهای زنان ومردان زنان و مر

 : 
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 Speak now کتاب های جدول تقاطعی )جنسیت *محیط (:  5جدول شماره 

  جنسیت  محیط  مجموع

 باز بسته

  مذکر    شمار 24 86 110

  مذکر شمار مورد انتظار 6/22 4/87 110

  مذکر درصد جنسیت 8/21% 2/78% 100%

  مذکر درصد محیط 3/53% 4/49% 2/50%

  مذکر درصد کل 11% 3/39% 2/50%

  مونث    شمار 21 88 109

  مونث شمار مورد انتظار 4/22 6/86 109

  مونث درصد جنسیت 3/19% 7/80% 100%

  مونث درصد محیط 7/46% 6/50% 8/49%

  مونث درصد کل 6/9% 2/40% 8/49%

   شمار 45 174 219

 

 شمار مورد انتظار 45 174 219 مجموع

 درصد جنسیت 5/20% 5/79% 100%

 درصد محیط 100% 100% 100%

  درصد کل 5/20% 5/79% 100%

 

اطالعات ته اند.همچنین درصد در محیط های بسته فعالیت داش 2/78درصد از مردان در محیط باز و  8/21با بررسی جدول مذکور مالحظه می گردد 

 درصد نیز در محیط های بسته فعالیت داشته اند.7/80درصد از زنان در محیط باز و3/19مذکور بیان می دارند 

 

 Speak nowآزمون خیدو در سری کتابهای : 6جدول شماره 

تمایز دقیق ) دو سویه 

) 

تمایز دقیق )یک 

 سویه (

  مقدار تمایز تمایز مجانبی ) دو سویه (

 آزمون خی دو پیرسون 218 1 640/0  

 ضریب درست نمایی  090/0 1 764/0  

 پیوند خطی 219 1 640/0  

 تعداد موارد معتبر    738/0 382/0
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 آزمون خی دو پیرسون 217 1 641/0  

 آزمون خی دو پیرسون 219    

 

شد لذا این مهم بیانگر عدم وجود بیشتر می با05/0بوده و از عدد  64/0جدول مذکور برابر با  در   تمایز مجانبیشایان ذکر است نظر به اینکه میزان 

 می باشد.Speak nowتفاوت معنی دار میان انواع محیط های فعالیتهای زنان و مردان در مجموعه کتاب های آموزش زبان  

داشته اند .همچنین  درصد در محیط های بسته فعالیت 72محیط باز و درصد از مردان در 28مذکور مالحظه می گردد  11با بررسی جدول شماره 

ه شایان ذکر است نظر به اینک. درصد نیز در محیط های بسته  فعالیت داشته اند4/96درصد از زنان در محیط باز و 6/3اطالعات مذکور بیان می دارند 

معنی دار میان انواع محیط های  کمتر می باشد لذا این مهم بیانگر وجود تفاوت05/0برابر با صفر بوده و از عدد  12جدول  در   تمایز مجانبیمیزان 

 فعالیتهای زنان و مردان در کتاب های آموزش زبان مقطع متوسطه می باشد. 

 آموزش زبان مقطع متوسطه کتاب های جدول تقاطعی )جنسیت *نوع فعالیت (: 7جدول شماره 

  جنسیت  محیط  مجموع

 باز بسته

  مذکر شمار 14 36 50

  مذکر شمار مورد انتظار 5/7 5/42 50

  مذکر درصد جنسیت 28% 72% 100%

  مذکر درصد محیط 5/87% 40% 2/47%

  مذکر درصد کل 2/13% 34% 2/47%

  مونث شمار 2 54 56

  مونث شمار مورد انتظار 5/8 5/47 56

  مونث درصد جنسیت 6/3% 4/96% 100%

  مونث درصد محیط 5/12% 60% 8/52%

  مونث درصد کل 9/1% 9/50% 8/52%

   شمار 16 90 106

 

 مجموع
 شمار مورد انتظار 16 90 106

 درصد جنسیت 1/15% 9/84% 100%

 درصد محیط 100% 100% 100%

  درصد کل 1/15% 9/84% 100%
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 Speak nowآزمون خیدو در سری کتابهای : 8شمارهجدول 

تمایز دقیق ) دو  تمایز مجانبی ) دوسویه ( تمایز مقدار 

 (سویه (

 1تمایز دقیق ) 

 سویه (

 نقطه احتمال 

  0 001/0 0 1 300/12 آزمون خی دو پیرسون

    001/0 1 468/10 تصحیح پیوستگی

  0 001/0 0 1 409/13 ضریب درست نمایی

  0 001/0    آزمون فیشر

 0 0 001/0 0 1 184/12 پیوند خطی

      106 تعداد موارد معتبر

 

 .نتیجه گیری4

ن و مردان از تی میان زناض جنسییافته های مذکور بیان می دارند در تصاویر کتب  آموزش زبان انگلیسی مقطع متوسطه و نیز پیش دانشگاهی کشور  تبعی

زش زبان موتاب های آکهش در جنبه فراوانی حضور در تصاویر و نیز انواع محیط کار ) باز و بسته ( قابل رؤیت می باشد که بر اساس داده های پژو

 Speak Nowهای ی کتاببیشترین محیط کار در نظر گرفته شده برای فعالیتهای زنان محیط های بسته می باشد که این مطلب در سر مقطع متوسطه

تهای لیان در فعاضور زنحمالحظه نمی گردد .همچنین بر اساس داده های به دست آمده به نظر می رسد پدید آورندگان هر دو کتاب توجه خاصی به 

قض حقوق نان در خصوص ور ایرآموزشی مبذول داشته اند. این نتایج مؤید این مهم است  که بر خالف تبلیغات منفی برخی رسانه های بیگانه علیه کش

بهروزیان )  ونیا ظهیری  حوی کهآموزشی زنان ، دولت توجه ویژه ای به آموزش بانوان و نیز شرکت آنها در فعالیت های آموزشی مبذول داشته است به ن

 ده اند. درصد از جمعیت دانشجویان دانشگاه های کشور ایران را بانوان تشکیل دا 60حدود  1391( بیان می دارند در سال 1391

مادران ح است زنان به عنوان می باشد. پر واض Speak Now نکته قابل تامل دیگر توجه برابر به فعایتهای شخصی بانوان و آقایان در سری کتاب های

ای شخصی تها و نیازهفعالی خانواده الزم است از سالمت روح وجسم کامل برخوردار باشند و این مهم میسر نمی گردد مگر با توجه کامل بانوان به

انوان و ب ایبررابر رایط بشخویش.بنابر این به نظر می رسد در کتاب های درسی آموزش زبان انگلیسی مقطع متوسطه الزم است توجه خاصی به ایجاد 

ی تواند در ین تصاویر مضمون اآقایان صورت پذیرد زیرا دختران دانش آموز که مخاطب اصلی تصاویر این کتابها می باشند از آنها تأسی پذیرفته و م

 رفتارها و باور های آتی آنها تأثیر گذار باشند. 

و مردان در  ی حضور زنانازنمایبه گردیده در کتاب های درسی نباید صرفاً به حال با عنایت به آنچه مطرح گردید می توان اذعان داشت تصاویر استفاد

  فعالیتهای کلیشه ای بپردازند ، بلکه الزم است حضور آنان در تمامی عرصه های فعالیتهای مختلف به طور برابر مورد

ب های آموزشی روز و یا سایر کتا Speak Now هایتوجه قرار گیرد و در این خصوص می توان از کتاب های آموزشی معتبر همانند سری کتاب 

 دنیا الگو برداری نموده و در راستای بومی سازی کتاب های آموزش زبان انگلیسی گام برداشت. 

می باشد.  در کلیه جوامع یکی از ارکان توسعه همه جانبه , توجه به منابع انسانی موجود همچنین گسترش و افزایش طیف قابلیتهای آنها شایان ذکر است

ن مهم که پر واضح است با توجه به این مهم توجه بیش از حد به یک جنس و نادیده گرفتن جنس دیگر معقول نمی نماید. به عنوان مثال با عنایت به ای
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از جامعه مورد غفلت  زنان بخش قابل توجهی از جامعه را تشکیل می دهند در صورت محدود نمودن حوزه های فعالیت آنان , ظرفیتهای بالقوه این بخش

د. پر واقع گردیده و نتیجه این امر هدر رفتن توانایی های زنان می باشد و این مهم در خصوص چشم پوشی از توانایی های مردان نیز صادق می باش

رش ها و نیز باورهای واضح است در صورتیکه تصاویر بیانگر مشارکت و حضور زنان و مردان در عرصه های مختلف نباشند آنگاه شاهد ایجاد نگ

 جنسیتی منفی در دختران و پسران زبان آموز خواهیم بود. 

ود در آنها ع نقایص موجی و رفهمچنین نظر به اینکه کتاب های درسی نقش به سزایی در انتقال ارزش های فرهنگی جامعه دارند به نظر می رسد بازنگر

س واقعی گونگی انعکاص به چج به آموزش موفق می گردد و در این راستا اصلح است توجه خاو نیز به روز گردیدن محتویات این دسته از کتابها منت

ان و با صاحبنظر تعامل حقایق جامعه مبذول گردد. همچنین پیشنهاد می گردد وزارت محترم آموزش و پرورش در راستای نیل به اهداف مذکور ضمن

عه می وجود در جامعیات مه شناسی  و ... نسبت به تعریف چهارچوب مشخصی که بیانگر واقپژوهشگران حوزه های مختلف از قبیل زبانشناسی , جامع

 د.باشد برای گروه پدید آورندگان کتاب های درسی اقدام نماید تا در جهت بهینه سازی کتب مذکور از آنها استفاده گرد

 جنسیت پدید وجه بههای پر فروش آموزش زبان انگلیسی با ت از منظر پژوهش نیز بررسی و مقایسه کلیشه های تبعیض جنسیتی موجود در کتاب

 آورندگان آنها به منظور انجام مطالعات آتی امری شایسته می نماید.
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