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تحلیل محتوای توصیفی تصاویرکتب علوم تجربی دوره ابتدایی براساس 

 8معیار عدالت جنسیتی

 0کندری فائزه، 2اعظم قادری روسنگ

 چکیده

هـا بـازنگری    گرفتـه و محتـوای آن   در سالیان اخیر تغییراتی مهم در تدوین کتب درسی صورت 

پژوهش حاضر هدف خود را بر بازنمایی عدالت جنسیتی در کتب درسی علوم تجربی . است شده

اسـت و بـه بررسـی میـزان توجـه بـه عـدالت         متمرکز کرده( 56-55)پایه اول تا ششم ابتدایی 

یتی به تفکیک هردو جنسیت براساس برابـری تعـداد تصـاویر دارای دختـر و پسـر و نیـز       جنس

روش . برابری تعداد دختران و پسران در مجموع تصاویر کتب علوم دوره ابتدایی، پرداخته اسـت 

. است ها به صورت کمی بوده آوری داده روش جمع. پژوهش حاضر تحلیل محتوای توصیفی است

نمونه آماری برابـر بـا جامعـه    . آموز در کتب مذکوراست اویر دارای دانشجامعه آماری شامل تص

. ابـزار پـژوهش فـرم تحلیـل محتـوای توصـیفی تصـاویر اسـت        . شده است آماری در نظر گرفته

های پژوهش حاکی از آن است که تصاویرکتب مذکور به طور تقریبـا یکسـان بـه جنسـیت      داده

نتـایج ایـن پـژوهش    . قابل توجهی مشاهده نشـد  است و تبعیض جنسیتی دختر و پسر پرداخته

متفاوت از نتایج پیشینه است؛ بنابراین عدالت جنسیتی در کتب علوم تجربـی شـش پایـه دوره    

 . است بیشتر رعایت شده 56-55ابتدایی در سال

   .تحلیل محتوا؛ عدالت جنسیتی؛ کتب علوم تجربی دوره ابتدایی: واژگان کلیدی
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  مقدمه

سهولت شاهد رابطه با جنس مخـالف خـارج    ها و هنجارهای پیشین، به      امروزه برخالف ارزش    

آورد،  ی فرهنگی هستیم و آنچه زنگ هشدار را بـه صـدا درمـی    شده از چهارچوب قواعد پذیرفته

های جدیـد ارتبـاطی،    آمدن سن دراینگونه روابط است؛ منسجم نبودن خانواده، تکنولوژی پایین

هـای مـدرن و سـنتی و     جایی هنجارهـا و ارزش  های گروهی، عاملیت جنس مخالف، جابه هرسان

آمـوزان بـه    ترین عوامل مؤثر در سوق دادن دانش کسب پذیرش اجتماعی در گروه دوستان مهم

روابط اجتماعی صحیح افراد یکـی  (. 1059نوغانی دخت بهمنی، محمدی، )چنین روابطی است 

آبـادی و   هـدایتی، قائـدی، شـفیع   )پرورش بطور همگانی است  و موزشاز مهم ترین اهداف نظام آ

همچنین از اهداف آموزش و پـرورش ابتـدایی، آمـوزش هنجارهـای اجتمـاعی      (. 1066یونسی، 

مطلوب است بر اساس اینکه کودکان در این دوره از نظر فکری، قادر بـه درک قواعـد هسـتند؛    

هـای اجتمـاعی ماننـد تعامـل اجتمـاعی       ارزش مدرسه در دوران ابتدایی به آموزش هنجارهـا و 

در میـان نهادهـای اجتمـاعی، آمـوزش و پـرورش      »(. 1050سمیعی درونـه،  )پردازد  صحیح می

آمـوزان   های درسی متولی و مسئول متخلق بارآوردن دانش بیشتراز سایرنهادها و از طریق کتاب

دروس اصـلی و مهـم    درس علـوم تجربـی از  (. 1: 1051آتشـک، توفـان و احمـدی،    ) «باشد می

هـای   ابتدایی است و محتوای این درس دو وظیفه مهم شناخت نیازهای فطـری و شـگفتی   دوره

جهان خلقت و عظمت خالق و نیز آموزش دانش موردنیاز زنـدگی حـال و آینـده برعهـده دارد،     

و فالح یخدانی، اخوات )های درسی  براین اساس کارشناسان گروه علوم تجربی دفتر تالیف کتاب

ریزان آموزشی وظیفه مهم و سـنگینی در فرآینـد    و نیز مربیان و برنامه( 1059ناظمی اردکانی، 

های تربیتی متناسب با نیازهای جامعه و اهداف آمـوزش   تعلیم و تربیت، در جهت طراحی برنامه

 (. 1051استاد حسنلو، فرجی خیاوی و شکراللهی، )و پرورش دارند 

اسـالمی  ) «هـای توسـعه جوامـع بشـری، عـدالت آموزشـی اسـت        شاخصیکی از مهمترین »   

و  نفیلسوفا که ستا ساسیا مسائلاز  یکی لتا»عد(. 12: 1051هرنـــدی، کریمـــی و نـــادی، 

ترکاشوند، ) «نداختهداپر انبد بیشو  کم فالسفه کثرو ا شتهدا تأکیدآن  بر ارههمو انندیشمندا

 یخرتا لطودر  لتاعد ممفهو نمواپیــر»(. 062: 1051کشــاورز و صــالحی و میرزامحمــدی،   
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 مطابق ادفرا قحقو عایترا ر لتاعد 1رثفیثاغو. ستا هگوناگونی تبیین شدینظریهها

ــا آنطبیعی  یهاادستعدا ــی ه ــنظاز  ؛نددا م  هماهنگیو  تناسب نوعی عایتر لتاعد 2اطسقر رـ

ــتناس نوعی لتاعد 0نفالطوا هیدگااز د ؛ستا ــهم نقیوروا عمز به ؛ستا رمودر ا دلتعاو  بـ  ۀـ

 جتماعیا لتاعد وی؛متسا یهاقستحقاا مینۀدر ز ویتســا عایتر یعنی لتاعد. برندابر ها     سانـــنا

. یکســـانرطو به همه ایبر نعامو فعن و ریکســـا رطو به همه ایبر یطاشر دیجااز ا ستا رتعبا

 سترسید ایرـــب نساـــیک یفرصتها أمینـــت عیاجتما لتاعد تحقق یهاراه مؤثرتریناز  یکی

و  زشموآ از دـــندار قـــح سانیـــنا دحاآ همۀو  ستا ورشپرو  زشموآ به جامعه ادفرا معمو

 (.266: 1061، شریف و جمشیدیان، عکاشه) «نددگر رداربرخو نیکسا ورشپر

های جنسـیتی از سـوی    شدن کودکان پذیرفتن نقش  های اجتماعی ترین جنبه یکی از مهم»    

پـس  . ای زیستی و بنابراین ذاتی، تغییر ناپذیر وگریـز ناپـذیر اسـت    جنس، مشخصه. ها است آن

هایی جنسی هستند که از بدو تولد بـر بـدن تحمیـل     ها پدیده اندام بدن یا نوع و مقدار هورمون

هـا از جنسـیت سرچشـمه     هـای آن  اما زنانگی، مردانگی، رفتارهـا، هنجارهـا و مـالک   . شوند می

ای زیستی نیست؛ بلکه نقشی است که جامعه آن را در روند تربیت  جنسیت مشخصه. گیرند می

هـای جنسـیتی شـیوه آرایـش و نـوع       برای نمونه در جوامع مشخص نقش. کند تعریف و القا می

های جنسـیتی   نقش. با آرایش و پوشش مردان متفاوت است کنند و پوشش زنان را مشخص می

هـا ذاتـی    ایـن ویژگـی  .     کنند که مردان خشن و مسلط و زنان ظریف و زودرنج باشـند  اقتضا می

ــاعی آن   ــیط اجتم ــه مح ــت؛ بلک ــی  نیس ــا م ــا را الق ــد ه ــت ) «کن ــرک، لیاق ــدینی بلت دار و  عاب

 (. 23: 1050منصوری،

آموز، نگـرش، مهـارت دارد و    در راستا و ارتقای شخصیت دانش مدرسه نقش بسیار مهمی»     

ترین رهیافت و راهبرد اساسـی در   برنامه درسی به عنوان بدیهی. نیز آگاهی آنان را بهبود بخشد

محتوا ازمهمترین . آموزان است های مربوط به آن به کودکان و دانش راستای این مفهوم و مؤلفه

حقـایق، اصـول، تعـاریف و    )هـا   ورش اسـت کـه شـامل دانـش    عناصر برنامه درسی آموزش و پر
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درست )ها و ارزش..( محاسبه، تفکرمنطقی، خواندن و نوشتن و)ها و فرآیندها  و مهارت( ها تبیین

یادگیری با آن ارتباط -آموزان در حین فرآیند یاددهی است و دانش...( و نادرست، زشت و زیبا و

یقت کتب و مطالـب درسـی بـه مراتـب نقشـی بـیش از       درحق(. 1065نوریان، )کنند  برقرار می

عالوه بر آن، با توجه بـه اهمیتـی کـه ایـن مسـائل      . انتقال اطالعات به کودکان را برعهده دارند

اسـت؛ الزم اسـت    آمـوزان داشـته   گردید در زندگی افراد و آموزش بـه دانـش   همانطور که عنوان

بررسی و تحلیل شود؛ تا میزان توجه  ترین آموزش محتوای موجود درکتب درسی به عنوان مهم

بطور کلی تصورات غالب جنسیتی، باورها و عقاید . به هر یک از مفاهیم مورد نظر مشخص شود

این تصـورات از  . کنند های جنسیتی باشند، منعکس می فرهنگی جامعه را درباره آنچه باید نقش

ری و دوسـتانه بـه تـدریج از    هـای کـا   شود و در محـل  نهادهایی چون مدرسه و خانواده آغاز می

 (.21-23: 1050عابدینی بلترک و دیگران،)«شود  کودکی تا بزرگسالی به افراد منتقل می

شـود کـه در تحقـق     کتاب درسی یکی از عناصر مهم در نظام آموزش و پرورش تلقـی مـی  »    

 هـای آموزشـی در چـارچوب    در ایـران نیـز بیشـتر فعالیـت    . اهداف آموزشی نقش اساسـی دارد 

آموزان و معلـم   های آموزشی دانش ها و تجربه شود و بیشترین فعالیت های درسی انجام می کتاب

کـه برنامـه درسـی     باتوجه به این(. 105: 1051هرندی، )  «شود دهی می حول محور آن سازمان

راهبرد و رهیافتی بدیهی در راستای مفهوم عـدالت جنسـیتی اسـت، الزم اسـت کتـب درسـی       

عنوان یکی از مهمترین عناصر آموزش و پـرورش کـه نقـش     کتاب علوم تجربی، بهابتدایی مانند 

آمـوزان دارد، بـه لحـاظ     گیری شخصیت، نگرش، مهارت و رفتار اجتماعی دانش مؤثری در شکل

میزان توجه به عدالت جنسیتی براساس برابری تعداد تصاویر دارای دختر و پسر و نیـز برابـری   

 .جموع تصاویر کتب علوم دوره ابتدایی، بررسی وتحلیل شودتعداد دختران و پسران در م

هـای درون   تصاویر همیشه در یادگیری و انتقال آن به دنیای واقعی اهمیت دارند؛ از نقاشی»    

غار گرفته تا آثار روی دیوار کلیساهای قرون وسطی وتصاویر کتاب کودکان، زبان تصویر    قـادر  

هـای یـادگیری    ی دیگر، دانش بشر را نشـر دهـد؛ یکـی از روش   است موثرتر از هر وسیله ارتباط

منظم و  نظری) «است شده دیدن تصاویر است که از دیرباز در کتاب های آموزشی از آن استفاده 

با درنظر گرفتن این موضوع در پژوهش حاضر میـزان توجـه کتـب علـوم     (. 01: 1059موسوی، 

رابری تعداد تصاویر دارای دختـر و پسـر و نیـز    های عدالت جنسیتی بر اساس ب ابتدایی به جنبه
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برابری تعداد دختران و پسران در مجموع تصاویر کتـب علـوم دوره ابتـدایی بررسـی و تحلیـل      

 .است شده

هـای فرهنگـی ماننـد     مطالعه پژوهش نشان دهنده الگویی اساسی است که در حوزه آموزش    

ی  هـای سـنتی در همـه    شود و اینگونه کلیشه می ادبیات و فیلم نقش اصلی و برتر به مردان داده

دهند کـه   در نظام آموزشی و برنامه درسی نیز مطالعات نشان می. ها همچنان ادامه دارد فرهنگ

هایی چون تعداد تصـاویر مـردان    تحقیقات در زمینه. مردان نسبت به زنان جایگاه باالتری دارند

اجتماعی مطـرح شـده مـردان      الگوهای های شخصیتی و های شغلی،کلیشه در مقابل زنان، نقش

به عبارت ساده . در مقابل زنان، بطور آشکاری از جایگاه باالتر مردان نسبت به زنان حکایت دارد

هـای شـغلی و شخصـیتی را برعهـده      های درسـی نقـش بازتولیـد کلیشـه     می توان گفت کتاب

 (1050مرزوق و دیگران، . )اند داشته

ن توجه کتـب علـوم تجربـی ابتـدایی بـه عـدالت جنسـیتی در        پژوهش حاضر به بررسی میزا   

تصاویر پرداخته است مشاهده و تاکید بیشتر روی یک جنسیت خاص درتصـاویر کتـب درسـی    

دهـد و   هـا را در جامعـه شـکل مـی     است و رفتار و نقش عملی آن آموزان اثر داشته برتفکر دانش

. تر درجامعــه عمــل خواهــدکردبیــانگر ایــن نکتــه اســت کــه آن جنســیت توانمنــدتر وکارآمــد

با ایـن حـال   . اند های پیشین همانند این پژوهش به شمارش و ارائه آمار و ارقام پرداخته پژوهش

 . اند های پیشین بطور خاص به درس علوم تجربی ابتدایی نپرداخته پژوهش

یی بـه  ی ابتدا ی پنج ساله های فارسی دوره های جنسیتی درکتاب در پژوهش بازنمایی کلیشه   

های درسی فارسی، تعداد مؤلفان دختـر   ها، تصاویر کتاب بررسی نقش دختران و پسران در متن

ایـن  . های کلی و جزئی تبعیض جنسیتی پرداخته اسـت  ها و نسبت و پسر کتب فارسی، شاخص

مقاله ماهیت تبعیض جنسیتی کتب درسی فارسـی را در دوره ابتـدایی نشـان داد و در تصـاویر     

انه کتب درسی بیشترین وکمترین تبعیض جنسیتی در بین کتب فارسی ابتـدایی از  زنانه و مرد

ــه  ــون و تصــاویر ب ــاب لحــاظ مت ــود   ترتیــب کت ــدایی نیــز ب ــنجم و دوم ابت روشــن،  آب)هــای پ

 (. 1051ارجمندی،

هـای   های بدست آمده از مطالعه عابدینی بلترک و همکاران درپـژوهش بازنمـایی نقـش    داده    

های فارسی دوره ابتدایی ایران، بیانگر آن است که کتب تحلیل شده بر نقـش   جنسیتی درکتاب
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هـا و هـم در    اند، این امر هم در ارتباط با تصاویر آمده در کتاب مردان بیشتر از زنان تکیه داشته

 (. 1050عابدینی بلترک و دیگران،)ارتباط با مشاغل است 

هـای درسـی ایـران و سـوریه      ویر کتـاب ای تصـا  های پژوهش تحلیل محتـوای مقایسـه   داده    

های جنسیتی نشان داد که تصاویر مربوط به جنس مذکر در هـر دو کشـور بـه     برنابرابری نقش

های پژوهش متعلق به جنس مـذکر   درصد ازداده43وضوح بیشتر از جنس مؤنث است و حدود 

 (.1050زی،تقی نژاد، قاسمی و نورو)ها متعلق به جنس مؤنث است  درصد از آن03و حدود 

داد  های فارسی مقطع ابتـدایی نشـان   های جنسیتی در کتاب های پژوهش بازتولید نقش داده     

های مربـوط بـه جـنس مـذکر بـه وضـوح        های تحصیلی دوم تا پنجم ابتدایی، تصویر که در پایه

هـای   های مربوط به جنس مؤنث است، به طوری که سهم مردان در تمامی پایـه  بیشتر از تصویر

افشـانی، عسـکری ندوشـن و    )اسـت    درصد از کل تصاویر ارائه شـده  19صیلی مذکور معادل تح

 (.  1066نجف ابادی، 

هـای جنسـیتی در کتـب فارسـی دوره ابتـدایی       های پژوهش تحلیل محتـوای کلیشـه   داده     

هـای اصـلی و    شده مربوط به مردان بوده و مـردان شخصـیت    داد که بیشترین تصاویر ارائه نشان

 (.1065نوغانی، رحمتی و محمودی، )دهند  عال داستان را تشکیل میف

های اخیر در کتب ابتـدایی صـورت گرفتـه پـژوهش حاضـر       باتوجه به تغییراتی که در سال     

اسـت و بـه نتـایج متفـاوتی      پرداختـه  56-55هـای پیشـین بـه بررسـی کتـب      برخالف پژوهش

غلب بـه بررسـی کتـب فارسـی ابتـدایی      های پیشین که ا همچنین برخالف پژوهش. یافت دست

اند، به بررسی کتب شش پایه علوم تجربی ابتدایی پرداختـه اسـت و از افـراد بزرگسـال      پرداخته

 .است آموزان را از لحاظ عدالت جنسیتی بررسی کرده نظر کرده و فقط دانش صرف

 

 های پژوهش پرسش

 ی فقط دختر، فقط پسراند؟چند درصد از تصاویر کتب شش پایه علوم تجربی ابتدایی دارا -1

در کتاب های علوم تجربی هر پایه، تعداد تصاویر دارای دختر بیشتر است یا تعداد تصـاویر   -2

 دارای پسر؟

 تعداد تصاویر دختر و پسر با توجه به افزایش پایه تحصیلی چگونه است؟ -0
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 پسر؟ یا هستند دختر مذکور کتب تصاویر در آموزان موجود دانش بیشتر -0

 

 روش پژوهش

در این روش از . مطالعه حاضر روش تحقیق توصیفی و با روش تحلیل محتوای کمی است    

آمار و ارقام استفاده شده تا دید کلی نسبت به موضوع ارائـه دهـد؛ اطالعـات و ارقـام تمـامی      

. انـد  بندی وکدگذاری شده علوم تجربی هرپایه تحصیلی در جدول مربوطه، طبقه  دروس کتاب

آموز در کتب درسی علوم تجربی ابتـدایی   جامعه آماری تصاویر دارای دانش (.1059نوریان، )

. نمونه آماری برابر با جامعه آماری اسـت . است 56-55در تمامی شش پایه در سال تحصیلی 

آموزان مورد بررسی قرار  در این پژوهش فقط دانش(.1059نوریان، )واحد تحلیل تصویر است 

تـر   منظور ارائه بهتـر و تسـهیل   در پایان به. صرف نظر شده است گرفته اند و از افراد بزرگسال

 .است نتایج از جدول و نمودار استفاده شده

 

  یافته ها 

اسـت،   آموزان بـوده  اینکه هدف در این پژوهش بررسی عدالت جنسیتی در دانش  با توجه به     

دارای بزرگسـال هسـتند،   اند و از تصاویری کـه فقـط    آموز بررسی شده تنها تصاویر دارای دانش

 . منظور از تصاویر عکس ها و نقاشی است. است نظر شده صرف

 راهنما: 1شماره جدول

 . تصاویری شمارش شده که هم دختر و هم پسر دارندA درمقوله      

تصاویر دارای فقط دختـر شـمارش شـده اسـت بـدون در نظـر گـرفتن تعـداد          Bدر مقوله      

 . تعداد دختران موجود در تصاویر شمارش شده است  Dدختران موجود در تصاویر اما در مقوله 

سر شمارش شده است بدون در نظر گـرفتن تعـداد پسـران    تصاویر دارای فقط پ  Cدر مقوله    

 .تعداد پسران موجود در تصاویر شمارش شده است  E موجود در تصاویر اما در مقوله

E D C B A مقوله 

تعدادپسران 

 در کل تصاویر

تعداددختران 

 در کل تصاویر

تعدادتصاویر 

 دارای فقط پسر

تعداد تصاویر 

 دارای فقط دختر

تعداد تصاویر دارای 

 هم دختر و هم پسر
 مفهوم
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آموزان دختر و پسـر   بدین منظور بررسی شده اند که تفاوت تعداد دانش Eو  Dمقوله های      

 .آید تری بدست در تصاویر مشخص شود و قضاوت دقیق و عادالنه

چند درصد از کل تصاویر کتاب علوم پایه اول ابتدایی دارای هم دختر و هم پسر، فقـط دختـر،   

 باشد؟ فقط پسرمی

 باشد؟ چند درصد از دانش آموزان موجود در تصاویر دختر، پسر می

 نتایج تحلیل محتوای تصاویر کتاب علوم پایه اول ابتدایی از لحاظ جنسیت افراد: 2جدول شماره 

 

 عنوان

 

 جلد

 

 فهرست

 

 مقدمه

 مجموع شماره درس

 درصد فراوانی 10 10 12 11 13 5 6 1 4 9 0 0 2 1

A 1 - - - - - 1 - - - - 1 1 - - - - 0 0/9 

B - 2 2 9 2 0 9 1 - 9 9 9 0 - 1  - 03 0/91 

C - - - - 1 1 0 2 - 0 - 14 0 - 2 1 - 00 9/00 

D 1 0 9 10 0 6 4 2 - 4 6 4 10 - 0  - 63 93 

E 2 - - - 0 1 9 0 - 13 - 04 10 - 0 0 - 63 93 

تصاویر هـم دختـر و   % 9.0، درکتاب علوم سال اول ابتدایی، 2ها در جدول شماره  براساس یافته

ازکـل دانـش   % 93تصاویر فقط پسـر دارد و %  00.9تصاویر فقط دختر و % 91.2هم پسر دارد و

 .پسر است% 93آموزان موجود در تصاویر دختر و

بطور مثال در درس دهم کتاب علوم سال اول ابتدایی تعداد تصاویر دارای هم دختـر و هـم        

تـا اسـت و تعـداد    0و تعداد تصاویر دارای فقط پسـر   0و تعداد تصاویر دارای فقط دختر  1پسر 

 .تا است10و تعداد پسران در کل تصاویر درس دهم  10ان در کل تصاویر  دختر

چند درصد از کل تصاویر کتاب دوم پایه ابتدایی دارای هم دختر و هم پسر، فقط دختر،     

 فقط پسر می باشد؟
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 چند درصد از دانش آموزان درکل تصاویر دختر ، پسر می باشد؟  

 

 نتایج تحلیل محتوای تصاویر کتاب علوم پایه دوم ابتدایی از لحاظ جنسیت افراد:  0جدول شماره 

 

 عنوان

 

 دجل

 

 فهرست

 

 مقدمه

 مجموع شماره درس

 درصد فراوانی 10 10 12 11 13 5 6 1 4 9 0 0 2 1

A - - 1 - - - - 1 - - - - - 1 - - - 0 4/0 

B 1 4 - 0 0 - - 0 2 1 2 2 - 2 2 2 - 03 1/04 

C - 6 0 - 2 1 - 0 2 0 - 2 - 0 - 2 1 02 2/05 

D 2 6 1 23 1 - - 19 0 2 0 0 - 1 10 0 - 53 0/00 

E - 5 10 2 9 - - 9 6 21 - 1 - 11 - 29 1 110 4/99 

تصـاویر هـم دختـر و    % 0.4، درکتاب علوم سال دوم ابتدایی، 0ها در جدول شماره براساس یافته

ازکـل دانـش   % 00.0تصاویر فقط پسر دارد و% 05.2تصاویر فقط دختر و % 04.1هم پسر دارد، 

 . پسر است %99.4آموزان موجود در تصاویر دختر و

بطور مثال در درس یازدهم کتاب علوم سال دوم ابتدایی تعداد تصاویر دارای هم دختر و هم     

تـا اسـت و تعـداد    0و تعداد تصاویر دارای فقـط پسـر   2و تعداد تصاویر دارای فقط دختر  1پسر 

 .تا است11و تعداد پسران در کل تصاویر درس یازدهم  1ان در کل تصاویر  دختر

چند درصد از کل تصاویر کتاب علوم پایه سوم ابتـدایی دارای هـم دختـر و هـم پسـر،  فقـط         

 باشد؟ دختر، فقط پسر می

 باشد؟ دانش آموزان درکل تصاویر دختر، پسر می چند درصد از   
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 نتایج تحلیل محتوای تصاویر کتاب علوم پایه سوم ابتدایی از لحاظ جنسیت:  0جدول شماره

 

 عنوان

 

 جلد

 

 فهرست

 

 مقدمه

 مجموع شماره درس

 درصد فراوانی 10 10 12 11 13 5 6 1 4 9 0 0 2 1

A - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 0/1 

B 1 2 2 9 2 0 9 1 - 1 9 9 0 - 1 - - 01 1/92 

C 1 - - - 1 1 0 2 - 1 - 19 0 - 0 1 - 00 0/40 

D 0 0 9 19 0 0 0 2 - 0 6 6 11 - 0 - - 10 5/09 

E 2 - - - 0 6 4 0 - 5 - 09 10 - 0 0 - 64 1/90 

تصاویر هـم دختـر و   % 1.0درکتاب علوم سال سوم ابتدایی،  0ها در جدول شماره براساس یافته

ازکـل دانـش   %  09.5تصاویر فقط پسر دارد و %04.0تصاویر فقط دختر و % 92.1هم پسر دارد، 

 .استپسر % 90آموزان موجود در تصاویر دختر و

بطور مثال در درس چهارم کتاب علوم سال سوم ابتدایی تعداد تصـاویر دارای هـم دختـر و         

تـا اسـت و    0و تعداد تصـاویر دارای فقـط پسـر     9و تعداد تصاویر دارای فقط دختر  1هم پسر 

 .تا است 4و تعداد پسران در کل تصاویر درس چهارم  0ان در کل تصاویر  تعداد دختر

تصاویر کتاب علوم پایه چهارم ابتدایی دارای هم دختر و هم پسر، فقـط دختـر،    چند درصد کل

 فقط پسر می باشد؟

 چند درصد از دانش آموزان درکل تصاویر دختر، پسر می باشد؟  
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 نتایج تحلیل محتوای تصاویر کتاب علوم پایه چهارم ابتدایی از لحاظ جنسیت:   9جدول شمار

 

 عنوان

 

 جلد

 

 فهرست

 

 مقدمه

 مجموع شماره درس

 درصد فراوانی 10 12 11 13 5 6 1 4 9 0 0 2 1

A - - - - - 2 - - - - - - - - - - 2 1/1 

B 1 - - 1 - 0 - 1 - - - 2 - - 1 2 12 6/02 

C - - - 1 - 1 1 - 1 - 2 2 4 - - - 10 93 

D 1 - - 0 - 10 - 1 - - - 0 - - 5 1 06 1/06 

E - - - 1 - 6 1 - 11 - 11 2 1 - - - 01 6/91 

تصاویر هم دختـر  % 1.1، درکتاب علوم سال چهارم ابتدایی، 9ها در جدول شماره براساس یافته

ازکـل دانـش   % 06.1تصاویر فقـط پسـر دارد و   % 93تصاویرفقط دخترو% 02.6و هم پسر دارد، 

 .پسر است% 91.6آموزان موجود در تصاویر دختر و 

بطور مثال در درس سوم کتاب علوم سال چهارم ابتدایی تعداد تصـاویر دارای هـم دختـر و         

تا است و تعداد  1و تعداد تصاویر دارای فقط پسر 0و تعداد تصاویر دارای فقط دختر  2هم پسر 

 .تا است 6و تعداد پسران در کل تصاویر درس سوم  10ان در کل تصاویر  دختر

ویر کتاب علوم پنجم ابتدایی دارای دختر و پسر، فقط دختـر، فقـط پسـر    چند درصد از کل تصا

 می باشد؟ 

 چند درصد از دانش آموزان درکل تصاویر دختر، پسر می باشد؟     
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 نتایج تحلیل محتوای تصاویر کتاب علوم پنجم ابتدایی از لحاظ جنسیت افراد:  4جدول شماره 

، درکتاب علوم سـال پـنجم ابتـدایی، تصـویری کـه هـم       4ها در جدول شماره براساس یافته     

تصـاویر فقـط   % 45.9تصاویر فقـط دختـر و   % 03.0دختر و هم پسر داشته باشد، وجودندارد و 

 .پسر است% 41ازکل دانش آموزان موجود در تصاویر دختر و% 02.5پسر دارد و 

بطور مثال در درس یازدهم کتاب علوم سال پنجم ابتدایی تعداد تصاویر دارای هم دختر و       

اسـت و تعـداد    1و تعداد تصاویر دارای فقط پسر  1و تعداد تصاویر دارای فقط دختر  3هم پسر 

 .  است 2و تعداد پسران در کل تصاویر درس دهم  1ان در کل تصاویر  دختر

یر کتاب علوم ششم ابتدایی دارای دختر و پسر، فقط دختـر، فقـط پسـر    چند درصد از کل تصاو

 می باشد؟ 

 چند درصد از دانش آموزان درکل تصاویر دختر، پسر می باشد؟ 

 

 

 عنوان

 

 جلد

 

 فهرست

 

 مقدمه

 مجموع شماره درس

 درصد فراوانی 12 11 13 5 6 1 4 9 0 0 2 1

A - - - - - - - - - - - - - - - 3 3 

B - - - - - - 2 0 2 0 - 1 - 1 - 10 0/03 

C 1 - - 0 - - - 6 12 1 2 0 - 1 - 02 9/05 

D - - - - - - 6 0 6 1 - 1 - 2 - 03 5/02 

E 1 - - - - - - 12 12 10 11 13 - 2 - 41 1/41 
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 نتایج تحلیل محتوای تصاویر کتاب علوم پایه ششم ابتدایی از لحاظ جنسیت افراد: 1جدول شماره 

 

 عنوان

 

 جلد

 

 فهرست

 

 مقدمه

 مجموع شماره درس

 درصد فراوانی 10 10 12 11 13 5 6 1 4 9 0 0 2 1

A - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1/2 

B - - - - - 1 0 4 2 0 1 - - - - 2 - 15 0/91 

C - - - 1 - - - 2 0 0 - - 1 - - 0 2 11 5/09 

D - - - - - 1 4 4 0 13 2 - - - - 0 - 02 0/90 

E - - - 1 - - - 2 11 0 - - 1 - - 1 2 26 4/04 

تصاویر هم دختر و % 2.1، درکتاب علوم سال ششم ابتدایی، 1ها در جدول شماره  براساس یافته

% 90.0تصـاویر فقـط پسـر دارد و همچنـین     % 09.5تصاویر فقط دختر و % 91.0هم پسر دارد، 

 .باشد پسر می% 04.4ازکل دانش آموزان موجود در تصاویر دختر و

بطور مثال در درس سیزدهم کتاب علوم سال ششم ابتدایی تعداد تصاویر دارای هـم دختـر        

تـا اسـت   0و تعـداد تصـاویر دارای فقـط پسـر      2و تعداد تصاویر دارای فقط دختر  1و هم پسر 

 .تا است1و تعداد پسران در کل تصاویر درس دهم  0ان در کل تصاویر  وتعداد دختر

 
 تصاویر دارای فقط دختر یا پسر یا هردو در هرپایه تحصیلیتعداد : 1نمودار
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 پایه ششم پایه پنجم پایه چهارم پایه سوم پایه دوم پایه اول

 دارای دختر، پسر و هردو تعداد تصاویر: 8نمودار
            A            B 
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 تعداد دختران و پسران در کل تصاویر هرپایه تحصیلی: 2نمودار

 

 درصد مقوله های در هر پایه:  6جدول
 درصد

 پایه
A% B% C% D% E% 

 93 93 00.2 91.2 9.0 پایه اول

 99.4 00.0 05.2 04.1 0.4 پایه دوم

 90 09.5 04.0 92.1 1.0 پایه سوم

 91.6 06.1 93 02.6 1.1 چهارم پایه

 41 02.5 45.9 0.0 3 پایه پنجم

 04.4 90.0 09.5 91.0 2.1 پایه ششم

 90.14 09.19 93.19 09.49 0.49 میانگین کل

 

 بحث و نتیجه گیری

صاحب نظران معتقدند پنج منبع برای توسعه نیازهای انسانی وجود دارد، آموزش و پرورش،      

تـرین   ها اصلی تغذیه و سالمت، محیط زیست، اشتغال، آزادی سیاسی و اقتصادی، که در بین آن

ی نیروی انسانی که درکلیه کشـورها بایـد مـورد توجـه قـرار       ترین منبع رشد و توسعه و اساسی
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 پایه ششم پایه پنجم پایه چهارم پایه سوم پایه دوم پایه اول

 پسر درکل تصاویر/تعداد دختر: 2نمودار

          D            E 
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ی تحصیلی  هردوره(. 1050عابدینی بلترک ولیاقت دار ومنصوری ،)وپرورش است  شگیرد، آموز

دوره ابتدایی بـه  . کند ی سنی را مشخص می های مشخص هر دوره هایی دارد که سیاست ویژگی

توانـد دورنمـای مشخصـی از چگـونگی      های تحصیلی، می عنوان نقش قائده هرم در تمامی دوره

رضـوی و نظرعلـی،   )هـای متخصـص و کارآمـد ایجـاد کنـد       نیروی منظور تربیت ریزی به برنامه

وپرورش کشور ایران محتوای برنامـه درسـی موضـوع مـدار      از آنجاییکه سیستم آموزش(. 1064

ای و حیـاتی در   های درسی در این نظام آموزشی نقش بسیار برجسـته  وکتاب محور دارد، کتاب

 یدرسـ  زانیـ پـس برنامـه ر   (.1069اشتیانی ، میر)آموزان به عهده دارند  ی دانش رشد و توسعه

تا  رندیقرارگ یو بازنگر لیمورد تحل دیبادرسی کتب محتوای  اریعهده دارند زی برنیسنگ وظیفه

 یو هنجارهـا  یجامعه و فلسـفه اجتمـاع   یازهایشود، هم با ن نگهماه رانیفراگ یازهایهم با ن

حبیبی بردبری و رئیسی شیخ ویسی و ) رافراهم آورد یجامعه همسان باشد و هم اهداف آموزش

نظران و پژوهشگران، محتوای آموزشی  است که صاحب این واقعیت باعث شده(. 1054محمدی، 

های تحصیلی را با توجه به نیازهای فراگیران تحلیـل و بررسـی کننـد کـه ایـن تحلیـل و        دوره

صـیحیح در تهیـه و   ریزان کتب درسـی را جهـت اتخـاذ تصـمیمات      بررسی ها، مولفان و برنامه

عریضـی و عابـدی،   )نمایـد   تدوین کتب درسی از جمله کتب علوم تجربی دوره ابتدایی یاری می

ها وقوائد اجتماعی زمانـه وجامعـه بـه     مدرسه نهادی است که نقش آن، آموزش ارزش  .(1062

هـای جامعـه    داوری حضور تبعیض جنسیتی در کتب درسی بازتاب دهنده پـیش . کودکان است

لذا با تفکیـک دنیـای زن و   . تواند تبعیض جنسیتی به زنان ودختران را تقویت کند که میاست 

های انسانی و به عبارتی دوقطبی کردن دنیای انسانی بـه اعتبـار اینکـه     مرد و شقه کردن ارزش

هـا همیشـه در جهـانی     زنان مظهر عطوفت و لطافت و مردان مظهر اقتدار ودانـایی انـد، انسـان   

 (. 1051آب روشن و ارجمندی، )ند زیست بعدی خواه تک

های اخیر با توجه به تغییرات مهمی که در کتب درسی و مواد درسی دوره ابتـدایی   در سال     

مـورد   56-55است؛ در پژوهش حاضر تصاویرکتب درسی علوم شش پایـه ابتـدایی   گرفته صورت

ه در کتب علوم شـش پایـه   بطور میانگین نتایج حاصل از پژوهش نشان داد ک. تحلیل قرارگرفت

درصد مربوط به جنسـیت   93.19درصد ازکل تصاویر مربوط به جنسیت دختر، 09.49ابتدایی، 
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درصد از کل  90.14درصد و 09.19همچنین، . درصد مربوط به هر دو جنسیت است0.49پسر، 

 در یـک نگـاه کلـی نتـایج پـژوهش     . آموزان موجود در تصاویر به ترتیب دختر و پسر است دانش

داد که تصاویرکتب درسی علوم شش پایه ابتدایی بطور تقریبا یکسـان بـه دختـر و     حاضر نشان 

عدالت جنسیتی در کتب علوم . است و تبعیض جنسیتی قابل توجهی مشاهده نشد پسر پرداخته

این درحالی اسـت کـه در پیشـینه پـژوهش،     . بیشتر رعایت شده است55-56شش پایه در سال

بنابراین نتیجه پژوهش حاضر، متفاوت . درسی به وضوح مشاهده شد تبعیض جنسیتی در کتب

از نتایج پیشینه است و این بیـانگر تغییـرات مثبـت و مـؤثر کتـب درسـی در برقـراری عـدالت         

 .جنسیتی است

ترتیـب   آمـوزان دختـر و پسـر بـه     بیشترین و کمترین عدالت جنسیتی ازلحاظ تعداد دانش      

شد همچنین بیشترین وکمترین عـدالت جنسـیتی ازلحـاظ تعـداد     درپایه اول و پنجم مشاهده 

ترتیب در پایه دوم و پنجم مشاهده شد که مـورد دوم مشـابه نتـایج     آموز، به تصاویر دارای دانش

ی ابتـدایی اسـت؛    ی پنج ساله پژوهش بازنمایی کلیشه های جنسیتی درکتاب های فارسی دوره

در بین کتب فارسی ابتـدایی از لحـاظ متـون و    که در آن بیشترین وکمترین تبعیض جنسیتی 

 (.1051روشن، ارجمندی، آب)تصاویر به ترتیب کتاب پنجم و دوم ابتدایی بود 

  ازآنجایی که فراوانی تصاویری که دارای هم دختر و هم پسر باشد، بسیار کم بود؛ بر آموزش     

مبتنـی بـر شـرع و منطـق و      بخشی تعامل و ارتباط اجتماعی سالم و سازنده پرورش و آگاهی و 

است؛ و این غفلت  عرف اجتماعی دختران و پسران با یکدیگر در تصاویر کتب مذکور توجه نشده

ها در جامعه خواهد داشت؛ بیشترین وکمترین توجـه بـه مـورد     اثرات منفی در نقش و رفتار آن

بـاط بـا آمـوزش و    تاکنون هی  پژوهشی درارت. ترتیب در پایه اول و پنجم مشاهده شد مذکور به

بخشی تعامل و ارتباط اجتماعی بین دو جنسیت براساس شرع و منطق و عرف اجتمـاعی   آگاهی

 .است در کتب ابتدایی صورت نگرفته

آموزان از کتب درسـی، الزم اسـت کتـاب علـوم      پذیری دانش با توجه به تاثیرپذیری و نقش     

نسیتی و کتاب علوم تجربـی تمـامی شـش    تجربی پایه پنجم ابتدایی از لحاظ برقراری عدالت ج
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ی   هـای الزم همچـون نحـوه    بخشـی مهـارت   و پرورش و آگـاهی  ی ابتدایی از لحاظ آموزش  پایه

ارتباط مؤثر و مشارکت فعال، سازندگی و سازگاری بـین دو جنسـیت، در چهـارچوب منطـق و     

ی نامطلوب؛ مـورد  آموزان ابتدایی جهت پیشگیری و رفع پیامدها شرع و عرف اجتماعی به دانش

 .بازبینی مجدد قرار گیرد

 منابع و ماخذ

 هـای  کتـاب  در جنسیتی های کلیشه بازنمایی(. 1051.)صدیقه ارجمندی، مصطفی؛ روشن، آب -

  .05-1صص ،( 0) ، پرورش و آموزش شناسی جامعه.ابتدایی ساله پنج دوره فارسی

های فارسـی   محتوای کتاب تحلیل کمی(. 1051.)آتشک، محمد؛ توفان، محوش؛ احمدی، امینه -

-1، صص 1(0)فصلنامه اخالق در علوم و فناوری، . از منظر اهداف اخالقی مصوب دوره ابتدایی

13. 

تحلیـل محتـوای   (. 1051.)استاد حسـنلو، حسـین؛ فرجـی خیـاوی، زلیخـا؛ شـکراللهی، رقیـه        -

ریـزی   مـه پـژوهش در برنا . های علوم تجربی چهارم و پنجم براساس اهداف آموزشی مریل کتاب

 .103-114، صص 5(4)درسی، 

طراحی مدل عدالت آموزشـی  (. 1051.)اسالمی هرندی، فاطمه؛ کریمی، فریبا؛ نادی، محمدعلی -

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت، . جهت نظام آموزش و پرورش رسمی و عمومی و اعتباریابی آن

 .26-1صص 

 تولیدزبا. (1066) .هسمی  ی،فاضـل نجـف آبـاد    عباس؛ ،شنوند یعسکر ؛ضار علیسید  ،فشانیا -

 .131-61، صص (1)پژوهش زنان، .   درکتاب های فارس اول ابتدایی جنسیتی یها شنق

تامین و گسـترش  (. 1061.)بابادی عکاشه، زهرا؛ شریف، سید مصطفی؛ جمشیدیان، عبدالرسول -

، 13(01)راه اجتمـاعی،  . ها و عدالت آموزشی در آموزش و پرورش اسـتان فـارس   برابری فرصت

 .9-0-261صص 

تبیـین  (.1051.)ترکاشوند، سینا؛ کشاورز، سوسن؛ صـالحی، اکبـر؛ میرزامحمـدی، محمدحسـن     -

هـای آن در عرصـه    شناختی عدالت از دیدگاه فارابی به منظور استخراج داللـت  ملزومات معرفت

 .030-061، صص29(0)مطالعات معرفتی در دانشگاه آزاد، . عدالت تربیتی

تحلیل محتوای کتای های درسی علوم تجربی دروه ابتدایی ایران (. 1051.)هرندی، رضا جعفری -

 .140-101، صص 10(0)های نوین تربیتی،  اندیشه. های تفکر ادواردوبونو براساس مولفه
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 یمحتـوا   لیتحل(. 1054. )حبیبی بردبری، رضا؛ رئیسی شیخ ویسی، احمد؛ محمدی، علیزمان -

دوفصـلنامه  . م تجربی پایـه ششـم ابتـدایی   علو یکتاب درس یو متن نوشتار ریتصاو نیارتباط ب

 .112-50، صص  0(4)، و مشاوره یتیدر آموزش علوم ترب شیپو

اول دبسـتان  ( 1)تحلیل محتـوای کتـاب تربیـت بـدنی    (. 1064. )رضوی، آمنه؛ نظرعلی، پروانه -

 .26-19، صص ( 11)پژوهش در علوم ورزشی، . 1015آموزش و پرورش

دومین کنفرانس روانشنلسی و . اصول و اهداف آموزش و پرورش(. 1050. )اسمیعی درونه، رض  -

 .علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شادگان

 نقـش  بازنمـایی (. 1050. )سـیروس  منصوری، جواد؛ محمد لیاقتدار، میمنت؛ بلترک، عابدینی  -

 و زن هشـی پژو-علمـی  فصـلنامه . ابتـدایی  دوره ششم سال درسی های کتاب در جنسیتی های

 .00-15 صص ، 9(0) جامعه،

ی ابتـدایی   هـای درسـی دوره   کتاب تحلیل محتوای(. 1062.)عریضی، حمیدرضا؛ عابدی، احمد  -

 .92-25، صص 2(9)های آموزشی،  فصلنامه نوآوری. ی پیشرفت برحسب سازه انگیزه

فراتحلیـل فلسـفه   (. 1059. )فالح یخدانی، فائزه؛ اخوات، علی محمد؛ نـاظمی اردکـانی، بتـول     -

هـای   دومـین کنفـرانس بـین المللـی پـژوهش     . وجودی درس علوم تجربـی در مقطـع ابتـدایی   

 .های اجتماعی ایران کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب

ای  تحلیـل محتـوای مقایسـه   (. 1050.)نـوروزی  ضاعلی،ر وحید؛ قاسمی، رعنا؛ نژاد، محمدتقی  -

 شناسـی  جامعـه . هـای جنسـیتی   های درسی ایران و سوریه با تاکیـد بـر نـابرابری    تصاویر کتاب

 .06-11صص  ،24(1) کاربردی،

بررسـی عـدالت جنسـی در محتـوای برنامـه      (. 1052.)اله منصوریف سیروس؛ مرزوقی، رحمت  -

همـایش ملـی تغییـر    . غییر برنامه درسی با رویکـرد جنسـی  درسی دوره ابتداییک گامی برای ن

 .های آموزش و پرورش برنامه درسی دوره

نقـد و بررسـی نقـش آموزشـی تصـویر در      (. 1059.)نظری منظم، هـادی؛ موسـوی، سیدرضـا     -

األدب العربـی، اثـر    کتاب تاریخ: بررسی موردی) ها زبان های آموزش زبان عربی به غیرعرب کتاب

 .00-24، صص(05)پژوهش و انتشار کتب دانشگاهی، . (حنا الفاخوری

 نشرگویش نو: تهران. تحلیل برنامه درسی دوره ابتدایی ایران(. 1065.)نوریان، محمد  -

هـای درسـی    راهنمای عملـی تحلیـل محتـوای کمـی و کیفـی کتـاب      (. 1059.)نوریان، محمد  -

 .نشر شورا: تهران. ابتدایی دوره

: گرایش به ارتبـاط بـا جـنس مخـالف    (. 1050.)دی، فردیننوغانی دخت بهمنی، محسن؛ محم  -

 .160-140، صص1(1)مسائل اجتماعی ایرن، . ای درباب نوجوانان پسر مشهدی مطالعه
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 در جنسیتی های کلیشه محتوای تحلیل(. 1065.)شهربانو ، محمودی رحمتی محسن؛ نوغانی،  -

 دانشـگاه  شناسـی  زبـان  و فارسـی  ربـان  آمـوزش  ملی همایش اولین ابتدایی، دوره درسی کتب

 . فردوسی

کودکـان  (. 1065.)آبـادی، عبـداهلل، یونسـی، غالمرضـا     هدایتی، مهرنوش؛ قائدی، یحیی؛ شفیع  -

بـر  « فلسفه بـرای کـودک  »مطالعه تحقیق پیرامون تأثیر برنامه –فردی موثر  متفکر روابط میان

، 1(1)تفکر و کودک، پژوهشگاه علوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی،    . ارتباطات اجتماعی کودک

 .109-129صص


