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دهیچک  

 0596سال چاپ  دبستان پنجم یاجتماع مطالعات کتاب یمحتوا لیتحل باهدفر  اض پژوهش

 .است گرفته انجام جامعه و ادهخانو در مردان با سهیمقا در زنان نقش به توجه زانیم ازلحاظ

 شامل یآمار ی جامعه. باشد می محتوا لیتحل آن روش و یفیک- یکم نوع، پژوهش  اضر از

 یبرابر با جامعه آمار یو نمونه آمار بوده دبستان پنجم هیپا یاجتماع مطالعات یدرس کتاب تمام

تید این  وزه مورد محق  ساخته است که اعتبار آن توسط اسا لیست چک پژوهشابزار  است.

 ییروا شد. استفاده یفراوان درصد و یفراوان شاخص زا ها داده لیتحلجهت  وقرار گرفت  تأیید

تواف   روش از آن ییایپا وقرار گرفت  موردبررسی گریتوسط دو پژوهشگر د کدگذاری ییمحتوا

 پژوهش جینتا ترین عمده .شد برآورد (%93) ییبازنما و (%61( )یهولستضری  ) کدگذاران

  ضور به مربوط ریتصاو %55 و در خانواده مردمربوط به  ضور  ریتصاو %87  که است آن انگریب

 آن %51 ومربوط به مردان  %61 است. از کل تصاویر مربوط به  ضور در جامعه خانوادهدر  زن

ت کلما %57 و کلمات مربوط به  ضور مرد در خانواده% 75 متعل  به زنان است. از کل کلمات
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گویای  آن %97کل کلمات مربوط به  ضور در جامعه  است. از خانواده در زن  ضورمربوط به 

جمالت مربوط به  %31 جمالتاز کل . است جامعه در بیانگر  ضور زنانآن  %5 ضور مردان و 

جمالت مربوط به  %65جمالت مربوط به  ضور مرد در خانواده و % 31 ضور زن در خانواده 

 جامعه است. مربوط به  ضور زن در %07 وامعه در ج ضور مرد 

 

 زنان. محتوا، لیتحلی، اجتماعمطالعات  :یدیکل واژگان

  



  11.... در مردان با مقایسه در زنان نقش به توجه میزان بررسی                                                                  

 مقدمه

از افراد  یخانواده را گروه یبرخ. است بوده همراه یراتییتغ با زمان طول در خانواده

 کی یط در و اند ارتباط در یکدیگربا  ییو زناشو یفرزندپرور که از راه خون، دانند می

 دنزیگ یآنتون (.057: 0576)کوئن  کنند می یزندگ یکدیگر با نامشخص یزمان ۀدور

 وندیپ مستقیماً یشاوندیکه با ارتباطات خو داند میاز افراد  یرا گروه خانواده( 0565)

 یهاوندیپ ند.دار عهدهمراقبت از کودکان را بر  تیبزرگسال آن مسئول یو اعضا افتهی

تبار   یاز طر ای ازدواج برقرار شده،  یاز طر ایافراد است که  انیارتباطات م یشاوندیخو

 .سازد میمرتبط  یکدیگررا با  یخون شاوندانیاست که خو

 در و فرزندان اجتماعی هویت تعیین و نسل تولید وسیع، سطح در خانواده اساسی وظایف

 است بزرگساالن تیشخص تعادل  فظ و استحکام و کودکان کردناجتماعی خرد، سطح

 شود  فظ یخانوادگ نظام و دیبرآ خود فیوظا  فظ عهده از بتواند خانواده که آن یبرا و

 اساس بر نیز جامعه نظام که گونه همان. شوند تفکیک یکدیگر از مرد و زن های نقش باید

 کیتفک از کل جامه است، ینظام ۀپار که هم خانواده بنابراین. است تخصص و تفکیک

 درآمد و شغلی پایگاه دارای باید مرد که ترتی  بدین کند می جادیا زن و مرد را فیوظا

 خانواده رهبرنقش اوست که او را  نیو هم دینما فایرا در خانواده ا آوری نان و نقش باشد

 یدر اجتماع زین مؤسسات ریسا که هرچند. است عاطفی زندگی مدار زن، اما  سازد می

 از. گیرد می صورت خانواده در شدن اجتماعی نایاساس  کنیل هستند، میکردن افراد سه

خانواده دچار اختالل  یهماهنگ کند، فایرا در منزل ا آوری ناننقش  زن اگر (پارسنز) نظر

 (.055 :0534 شل،ی)م گردد می

به  یتیجنس های نقشدر خصوص  یو تفکرات قالب یتیجنس های کلیشه، طورکلی به

 قتی ق در یاجتماع نقش .یابد می گوناگون و درجات مختلف انعکاس های شکل

 نقش است، مهیضم خاص یاجتماع گاهیپا کی به که است «یانتظارات» مجموعه

 به را خاص فیوظا یفایا ما چراکه دارند انتظار فرد از گرانید که است یرفتار

 یمفهوم نقش نیبنابرا  ایم کرده اشغال را یمشخص گاهیپا آنکه ای و میدار عهده

 (.55: 0564،یجند) رود می انتظار فرد از که است ییزهایچ آن بر یمبتن و یهنجار



   تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی -فصلنامه علمی    11 

تبعیض  با مسئله خیطول تار در زنان .دهند می لیتشک را یانسان جامعه از یمین زنان

در  برای زنان ای شیشهوجود سقف  رغم علی. اند بوده گریبان به دست جنسیتی

 ،نییان و مکان و نژاد و رنگ آفارغ از زم نیبر زم شیدایجهان از آغاز پ نیا یجا همه

 نیا که رساندن بلوغ به وپروردن ، زادن  را بر دوش داشته است ژهیو یتیبار مسئول

زنان در  کنیم میزن در جامعه نگاه  گاهیبه نقش و جا یوقت است زن اتی  از یبخش

آن هماهنگ  گرید یجامعه هستند که اگر با اجزا نیا یاز اجزا یکیجامعه ساختار 

در جامعه  یاریبس یکارکردها زنان شود می جادیند در کل اجتماع اختالل انباش

 یواقع یهنرمند، شاغل و هنرمند، دار خانه، پرستار، همسر مادر، عنوان بهزن . دارند

 ،یاقتصاد ،یفرهنگ های عرصه یتمام درزنان  است. یزندگ های عرصه یدر تمام

  ال در چه و گذشته در چه. کنند یم فایا را ییسزا به های نقش یاجتماع و یاسیس

 که چنان اند داشتهو سهم بزرگی در موفقیت مردان  بودند مردان همراه همواره زنان

 پشت هر مرد موف  یک زن قرار دارد. گویند می

 جامعه در آنان دهند می لیتشک زنان را کشور کی تیجمع از یمین که نیا به توجه با

 جامعه در آن تیاهم و خود نقش از زنان دیبابراین بنا دارند زین یمختلف یکارکردها

 ی یابند.آگاه

در  تر شیبمردان  یخانگ های نقشو انجام دادن  یسنت های نقشدر قال   عمدتاًزنان 

 دهیکش ریخارج از خانه به تصو های فعالیتو انجام دادن  یسنت ریغ های نقشقال  

 یراستا در مال ظه درخور های رفتپیش رغم به که رسد می نظر به ن،یبنابرااند   شده

 در کماکان یتیجنس های کلیشه، (09980 وایتلی،)ی تیجنست عدال به توجه

که اندرسون و  ای پدیده(. 5،0991  پترسون5،5114)اپل دارنده غلب یدرس های کتاب

در  را آن (5114) اپل و 4«یپدر نامرئ» اصطالح قال  در راآن  (5113) لتونیهم

 زنان .اند کرده یمعرف «یعلم دانش» و یساز ییعقال چون هم هایی واژه قال 

هستند. در قبال  فرزند و ... تیترب بزرگ کردن، ،یخانه مانند فرزند آور یکارها دار عهده

                                                             
1 -whitely 
2 -Apple 

3 -Peterson 

4 -The invisible father 
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 را خانه حتاجیما تأمین و درآمدزایی منزل، از رونیب یکارهامانند  گریدایف مردان وظآن 

 .دارند عهده بر

 یدارندگ که داشته یمادرساالر کهن دوران در که دارد را نام انهم یرانیا فرهنگ درزن 

 را درگذشتن و مردن که است «مرّت» شهیر از مرد ازآنجاکه .گردد یبازم او به خانه

 به زنان یبرا رانیا در هنوز اگرچه .است خانه ی دارنده ی نشانه به زن نام ،پاژ .رساند می

 خود به زین گرید ایهنام یرانیا فرهنگ در زن ،سال هزار چند طول در اما رود می کار

 همان)از  «کایجن» بر افزون اوستا در نز .است نگرش ی شایسته که است گرفته

 در «یرینئ» .است شده خوانده زین «کایرینائ» نام پاژ با( کن و ژن و جن ی ریشه

 به واژه نیهم و شده یم گفته پهلوان مردان به و است پهلوان و جنگاور و ریدل اوستا،

واژه در  نیا «کایرینائ. »است رفته بکار زین آور نام و ریدل زنان یبرا نهیماد ی گونه

 دانشمند ریوز نوشته بزرگمهر ادگاری در کاررفته به «کیرینائ» ی گونهبه  یزبان پهلو

 هنوز آوا نیهم با و است ادشدهی یبزرگ به کیهمسر ن ای کیرینائ از روان،یانوش زمان

 دوران در یرانیا زن که یگرید نامپاژ . دارد کاربرد زن و همسر یبرا یارمن زبان در

 است ییروشنا و فروغ اوستا در که است «بانو»همان  دارد بر خود تاکنون ییاوستا

 بانو و است خانه «کد» آن در که است «کدبانو» زنان یهمگان نام «پاژ» یفارس در

 ی همه)همکار و در  همدوش را خود زنان مردان، نیا برافزون  .است ییروشنا همان

برابر است(  جا همهکه با مرد در همه کار و  یهمسر )کس ای (یزندگ یکارها

 .(44:0564ی،دیجن) خوانند می

 :شود میدر این زمینه اشاره  شده انجامجهت بررسی بیشتر نقش زنان به تحقیقات 

نقش زنان  یبررس به خود شدار کارشناسی ی نامه پایان در (0578) یپورعربرسول سین 

 دهد مینشان   یتحق نیانتایج  .ستا پرداختهشهرستان رامسر  ییروستا های فعالیتدر 

مکمل درآمد  اقتصادی تیفعال کی ی داقل دارا ،ییاز زنان روستا %98از  شیکه ب

 لعواماز  ای مجموعه تأثیرآنان تحت  یاقتصاد های فعالیت زانیاما نوع و م  خانواده بودند

 زنان که دهد می نشان همچنین نتایج. است یفرهنگ و یاقتصاد ،یاجتماع ییایجغراف

 دلیل همین به ستندین دیعوامل تول مالک خود خانواده، و روستا اقتصاد در فعال روستایی

 موانع با یدولت اعتبارات از استفاده در یاقتصاد های فعالیت در گسترده  ضور رغم علی
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 زنان% 67 از شیب تیفعال ی انگیزه که دهد می نشان  یتحق نیا. دهستن رو روبه یمتعدد

 دار خانه زنان  ضور تیاهم مسئله نیا. است بوده خانواده یاقتصاد یازهاین، موردمطالعه

 رهاندن و خانواده اقتصاد به کمک جهت در یاقتصاد متعدد های فعالیت در را ییروستا

 .دده می نشان مطل  فقر از ییروستا خانواده

. اند پرداخته زنان اجتماعی نقش تغییر تحول سیر بررسی به مختلفی مطالعات تاکنون

 صیدی،  0565جوکار،  0575 فرنچ، مارلین  0575   ساراالنگه،0560طل ،شادی)

  قوقی عوامل نقش بر مطالعات این های یافته(. 0560 افظیان،  0579  اجیان،  0563

 تغییر روی ها جنبش تأثیر (،0561) افظیان، انقالب آثار و عوامل ،(63 صیدی،)

 زنان پیشرفت در ای توسعه های چالش بر مؤثر عوامل ،(0579  اجیان،) زنان های نقش

، (0575 النگه،) مرد و زن برابری بر تأکید با زنان تواناسازی ،(60طل ،شادی)

 .اند کرده تأکید (0575 فرنچ، مارلین) زنان نیافتگی توسعه پدرساالری و

نقش  جمله از مختلف  های دیدگاهدر تحلیل محتوای کت  درسی به جنسیت از 

از این  ای نمونهاست  شده پرداخته، تبعیض جنسیتی ای کلیشه های نقشجنسیتی، 

 تحقیقات به شرح زیرند:

بازتولید »( در تحقیقی تحت عنوان 0566) آبادی نجفافشانی، عسکری و فاضل 

که تصاویر جنس مذکر دریافتند « فارسی مقطع ابتدایی های کتابجنسیتی در  های نقش

کودکی و نوجوانی و  های نقشاست. زنان بیشتر در  مؤنثبیشتر از تصاویر جنس  وضوح به

، خویشاوندان چنین هم. اند شدهبه تصویر کشیده  سالی بزرگ های نقشدر  عمدتاًمردان 

. اگرچه در سالیان اند هشدمنعکس  مؤنثبیش از خویشاوندان  گیر چشممذکر به نحوی 

بیشتر شده، ولی نسبت مشاغل زنانه کمتر و  شده معرفیاخیر تعداد و تنوع مشاغل 

ی به زنان دار خانهنسبت مشاغل مردانه بیشتر شده است. بر اساس نتایج، انتساب نقش 

است. برخالف سایر  یافته افزایشو تخصصی  ای  رفه های نقشکاهش و ترسیم زنان در 

 جنسیتی زنان بیش از مردان بود. های نقشر معرفی والدین، انعکاس موارد، د

درسی  های کتابجنسیتی در  پذیری جامعه»( در تحقیقی با عنوان 0569فروتن )

 طور بهدرسی اسامی و تصاویر مردان  های کتابنتیجه گرفت در تمامی « مدارس ایران

ورزشی سوگیری به نفع  های فعالیت درنمایان بر اسامی و تصاویر زنان غلبه دارد.  کامالً
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داخل و خارج از  های نقشجنسیتی  تفکیک برالگوی سنتی ناظر  و  مردان وجود دارد

 واضحی در کت  درسی بازنمایی شده است. کامالً طور بهخانه 

جنسیتی در  های کلیشهبازنمایی » عنوان( در تحقیقی با 0590روشن و ارجمندی )بآ

 574 تصویر 565نتیجه گرفتند  از مجموع  «ابتدایی ساله جپنفارسی دوره  های کتاب

مورد مربوط به زنان است. در رابطه با اشتغال در  019مورد مربوط به مردان و فقط 

  س مسئولیت و فرماندهی، مربوط با اقتدار و ابتکار، های فعالیتبیرون از خانه و 

مردان بسیار بیشتر از زنان  اکتشاف و رو یه ماجراجویانه، جمالت و تصاویر مربوط به

 است.

 یدرس های کتاب یفیک یمحتوا لی( در تحل0594)ی و منصور یمرزوق  یتحق جینتا

از منظر  یو مطالعات اجتماع یفارس ،یسمانآ های هدیهشامل کت   ییابتدا ۀدور

و  دست ریو ز یا ساس ینشان داد که زنان معموالً در نقش افراد جنسیتی یریگ جهت

. در رابطه با اند ظاهرشده ردهندهخردمحور و دستو یتیشخص یها یژگیومردان با 

از خانه و زنان در قال  مشاغل مربوط به  رونیمردان در مشاغل ب ،یشغل یها نقش

اند. راجع به  نقش کرده یفایا یو پرستار ی داکثر در مشاغل آموزگار ای یدار خانه

مصلحان  ،یاسیس یرهبر یگوهامردان در قال  ال زین یاسیو س یاجتماع یالگوها

زنان در قال   یبرا شده ارائه یاند و در مقابل، الگو و صا بان خرد ظاهر شده یاعاجتم

 مجسم شده است. یو همسر یمادر

 ای مقایسهبررسی انتقادی و »( در تحقیقی با عنوان 0594)صوفی و همکاران علی 

از روش تحلیل « ی میشلعلوم ابتدایی بر اساس الگو های کتابتبعیض جنسیتی در 

که در کت  علوم ابتدایی  تحقی  نشان داد های یافته. است نمودهکیفی و کمی استفاده 

واژگان، تصاویر و مشاغل سوگیری جنسیتی به نفع مردان وجود دارد و  مؤلفهسه  ازنظر

 خانوادگی زنان  ضور چشمگیری دارند. های نقشتنها در 

 های کتاب ریتصاو ای مقایسه یمحتوا لیتحل منظور به (0594نژاد، قاسمی و نوروزی )تقی

درسی  های کتاب، تصاویر جنسیتی های نقش یبر نابرابر دیبا تأک هیو سور رانیا یدرس

مقطع دبستان و راهنمایی ایران و سوریه با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، مقایسه 

مربوط به جنس مذکر و  دود تصاویر  %81نگر آن است که  دود ابی ها داده .اند نموده
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 مربوط به جنس مؤنث است. جنس مؤنث بیشتر در سنین کودکی به تصویر ها آن 41%

  اند قرارگرفتهتر در نقش مادری، معلمی و پرستاری الشده است و در سنین با کشیده

مشاغل  دار عهدهکه  اند شده ولی جنس مذکر بیشتر در سنین جوانی نمایش داده

 تولیدی و خدماتی هستند. های فه رتخصصی، سخت، 

 منظر از یاجتماع مطالعات کتاب یمحتوا لیتحل به قاتیتحق از ای پاره در اما

در تحقیقی با عنوان  (0567است، شیخاوندی ) شده پرداخته متعددی های شاخص

ابتدایی و اجتماعی آموزش  تعلیمااات های کتابجنساایتی در  های هویتبازتاااب »

هشت کتاب درسی را بررسی کرد و نتیجه گرفت  در « تحصیلی راهنمایی ۀدور

اجتماعی مردان  های نقشمربوط به  های عکستعلیمات اجتماعی ابتدایی  های کتاب

از زنان است. تنها در کتاب تعلیمات اجتماعی سال اول راهنمایی تا  تر بیش وضوح به

اما در   است رشدهبرقرا دی آگاهانه تعادلی در تکوین هویت جنسی دختر و پسر 

 دوم و سوم راهنمایی هویت جنسی دختران کمرنگ است. های کتاب

 و یاجتماع مطالعات های کتاب یمحتوا لیتحل به زین (0595) سانیخوشنو و چهارباشلو

 انیب و اند پرداخته کود  ی قوق های مؤلفه بر اساس ییابتدا ی دوره آسمان های هدیه

 ای گونه به شده بررسی یدرس کت  یمحتوا در کود   قوق های مؤلفه به که دارند می

 یفیتوص ی جنبه محتوا در شده اشاره های گزاره شتریب و است نشده توجه جامع و متوازن

 .یعمل ی جنبه تا دارند

 گاهیجا و یاخالق تیترب یبررس ی زمینه در خود ی مطالعه در( 0598 سنی و وجدانی )

 یبرا ادیز تالش باوجود که اند رسیده جهینت نیا به یاجتماع مطالعات های کتاب در آن

 و عام طور به یارزش تیترب یبرا یمفهوم یالگو کی یارزش تیترب ندیفرآ به دهی سازمان

 .شود مین مال ظه خاص طور به یاخالق تیترب

 های کتاب یمحتوا لیتحلدرزمینۀ خود  ی مطالعه در (0597)ی صادق و یزدانیینیع

 و معلول و ناتوان افراد که افتندیدر یفرهنگ چند آموزش اساس بر یاجتماع مطالعات

 نشان یاجتماع علوم یدرس های کتاب در یکاف ی اندازه به مختلف های قومیت با مردم

 .شود می گزارش اند  اریبس زین یفرهنگ چند های ارزش به توجه زانیم و اند شدهن داده
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مطالعات  های کتابلیل محتوای ( در تح0593شریف )اسماعیلی، خورشیدی و رضایی

 جنسیتی نتیجه گرفتند  در کت  مذکور های کلیشهپنجم و ششم ابتدایی بر اساس 

صفات قدرتمند شخصیتی مانند توانایی رهبری به مردان و صفات ا ساسی، عاطفی مثل 

این خود نشان از تبعیض در کت   که  است شده دادهمهربانی بیشتر به زنان نسبت 

 تماعی دارد.مطالعات اج

در  یتیجنس های کلیشه یمحتوا لیتحل»( در تحقیقی با عنوان 0599و ا مدی ) آور نام

مطالعات  های کتاباعالم کردند  « ابتدایی دوره یمطالعات اجتماع یدرس های کتاب

 ای کلیشهمنفی نقشی نداشته و بازتاب باورهای ذهنی و  های کلیشه در ترویجاجتماعی 

 گنجانده نشده است. ها کتابمی و الهی در محتوای این مغایر با سنت اسال

بررسی نقش زنان در مقایسه با مردان در خانواده و  درزمینۀبا توجه به پیشینه تحقی  

اجتماع تحقیقی در تحقیقات در دسترس یافت نشد. با توجه به این کمبود و با عنایت به 

انتظار توجه  ویژه بهه این مقوله اهمیت نقش زنان در خانواده و جامعه و توجه آموزش ب

بیشتر کت  مطالعات اجتماعی به این مورد به بررسی کت  مطالعات اجتماعی از  یث 

و اجتماع الزم و ضروری به نظر  خانوادهپرداختن به نقش زنان در مقایسه با مردان در 

 .رسد می

 رانیا ییابتداپنجم  یکتاب مطالعات اجتماع 0یمحتوا لیتحل باهدفپژوهش  اضر 

توجه به نقش زنان در خانواده  زانیم ازلحاظکتاب  یتوجه محتوا زانیتا م است درصدد

 ذیل پاسخ دهد: سؤاالتو به  دهد قرار موردبررسی رابا مردان  سهیو جامعه در مقا

 سهیمقا در زنان نقش به زانیم چه به دبستان پنجم هیپا یاجتماع مطالعات کتاب در (0

 است؟ شده توجه هخانواد در مردان با

 سهیمقا در زنان نقش به زانیم چه به دبستان پنجم هیپا یاجتماع مطالعات کتاب در (5

 است؟ شده توجه جامعه در مردان با

 مردان و زنان نقش به زانیم چه به دبستان پنجم هیپا یاجتماع مطالعات کتابدر  (5

 است؟ شده توجه جامعه و خانواده در یقیتلف صورت به

                                                             
1- content analysis 
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 پژوهش روش

 شدهاستفاده  یو کاربرد یفیک- یکممحتوا  لیتحل روشپژوهش از  نیانجام ا یبرا

 وهیش به ارتباطات وتحلیل تجزیه و مطالعه روش را محتوا لیتحل (0595) 0کرلینجر .است

 (0594) 5ندورفیکرپ .کند می فیتعر رهایمتغ گیری اندازه یبرا یکم و ینیع ،دار نظام

 از معتبر و تکرارپذیر استنباط یبرا است یپژوهش یکیتکن امحتو لیتحل استمعتقد 

 یکیتکن را محتوا لیتحل (0594)  جازی و بازرگانسرمد  .ها آن متن مورد در ها داده

 جملهو  لمه، کعکس لیتحل وا د .دانستند یکم اطالعات به یفیک یها داده لیتبد یبرا

آشکار یا تلویحی به نقش زنان یا  طور به که اند شدهشمارش  یو جمالت ها پاراگرافبوده و 

 .اند داشتهمردان اشاره 

و نمونه برابر با جامعه  است دبستان پنجم هیپا یاجتماع مطالعات کتاب ،یآمار ۀجامع

وا د تحلیل، جمله،  و لیست( چک) محتوا لیتحل فهرست اطالعات آوری جمع ابزاراست. 

 شده استفاده نخبگان نظر از پژوهش اعتبار صوری نییتع یبرا. باشد میواژه و تصویر 

 قرار محتوا لیتحل نخبگان از یکی اختیار در مربوطه لیست چک که ترتی  این به. است

 ییشناسا را مقوالتدقی  وا دهای تحلیل،  یبررس با پژوهشگرسپس  شد. تأییدو  گرفت

ر چند مورد از مصادی  هر یک از مقوالت د .وارد نمود یوارس فهرست در و نموده

 است. شده ارائه( 5( و )0) های جدول

 و جمالت مربوط به زن در جامعه و خانواده از تصاویر، کلمات ای نمونه - 0جدول شماره 

 عناوین مشخصات دقیق ها مؤلفه

کتاب، صفحه  0 صفحه عکس زن در جامعه

 ، پایین صفحه0ابتدایی فصل 

عکس دانش آموزان دختر و معلمشان در 

 گردش علمی

کتاب، باالی صفحه،  5صفحه  در جامعه عکس زن

 سمت چپ

آموز دختر در  ال  عکس معلم و دانش

 کردن و توضیح دادنراهنمایی

کتاب، باالی صفحه،  6صفحه  عکس زن در جامعه

 سمت چپ

 عکس دانش آموزان دختر در کنار یکدیگر

                                                             
1 -Kerlinger 

2 -Krippendroff 
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، پاراگراف دوم، 001صفحه  اسم زن در جامعه

 خط چهارم

 گوهرشاد

، 5فعالیت  کتاب، 3صفحه  جامعهاسم زن در 

 0جمله 

 فهیمه

، 5کتاب، فعالیت  3صفحه  اسم زن در جامعه

 4جمله 

 آزاده

کتاب، فعالیت سوم،  3 صفحه جمله زن در جامعه

 جمله اول

ای را  خانه مجله فهیمه روی پیشخوان کتاب

بیند. دوست دارد آن را بردارد و ورق  می

 گوید. یبزند برای همین به خانم کتابدار م

کتاب، فعالیت سوم،  3صفحه  جمله زن در جامعه

 جمله چهارم

آزاده در  یاط مدرسه  زنگ تفریح است،

اش به  دود که ناگهان تنه طرف دوستش می به

آموزان کالس دوم برخورد یکی از دانش

 کند. می

کتاب، فعالیت،  9 صفحه جمله زن در جامعه

 سؤال پنجم

هایی  ه راهپرسد چ آموز از معلم می دانش

برای برطرف کردن ا ساس غم وجود دارد؟ 

 دهد. معلم به او پاسخ می

کتاب، باال صفحه،  5صفحه  عکس زن در خانواده

 سمت راست

عکس مادر و دختر در  ال صحبت کردن 

 با یکدیگر

کتاب، پایین صفحه،  8صفحه  خانواده عکس زن در

 سمت راست

 عکس دختر در  ال تعج  کردن از دیگری

کتاب، پایین صفحه،  7صفحه  کس زن در خانوادهع

 تصویر )ب(

 عکس دختر در  الت عصبانیت از دیگری

کتاب، پاراگراف  64صفحه  اسم زن در خانواده

 سوم، خط اول

 مادربزرگ سارا

، پاراگراف دوم، 67صفحه  اسم زن در خانواده

 خط دوم

 مادر

کتاب، پاراگراف  61صفحه  اسم زن در خانواده

 ط چهارماول، خ

 سارا

کتاب، پاراگراف  65صفحه  جمله زن در خانواده

 اول، خط اول

ها غار  را نیز در نزدیکی  مادر سارا گفت: بچه

های مقدس  شهر مکه قرار دارد و از مکان

 است.

کتاب، پاراگراف  64صفحه  جمله زن در خانواده

 دوم، خط اول

ها نشان  که عکسی را به بچه مادر در الی

دید و گفت: اتفاقاً هتل ما در داد خن می
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 طال  بود. نزدیکی شع  ابی

کتاب، پاراگراف  64 صفحه جمله زن در خانواده

 دوم، خط دوم

مادر ادامه داد: پس از چندی کافران باهم 

پیمان بستند که رابطه خود را با مسلمانان 

ها خریدوفروش و ازدواج  قطع کنند و با آن

 نکنند.

 

 و جمالت مربوط به مرد در جامعه و خانواده از تصاویر، کلمات ای نمونه - 5جدول شماره 

 عناوین مشخصات دقی  ها مؤلفه
کتاب، پایین صفحه،  5صفحه  عکس مرد در جامعه

 سمت راست

 تصویر پسر در  ال خرید کردن

کتاب، پایین صفحه،  5صفحه  عکس مرد در جامعه

 سمت چپ

آموزان پسر در  ال صحبت تصویر دانش

 در کالس درس کردن

کتاب، باالی صفحه،  3صفحه  عکس مرد در جامعه

 سمت چپ

آموز پسر در  ال  تصویر تعداد زیادی دانش

 صحبت کردن

کتاب، پاراگراف  63صفحه  اسم مرد در جامعه

 چهارم، خط سوم

 ص() پیامبر

کتاب، پاراگراف  35صفحه  اسم مرد در جامعه

 پنجم، خط اول

 امام خمینی )ره(

کتاب، پاراگراف  68صفحه  در جامعه اسم مرد
 دوم، خط اول

 ص() پیامبر

کتاب، پاراگراف  64صفحه  جمله مرد در جامعه

 سوم، خط اول

ص( این خبر را به ) ابوطال  عموی پیامبر

مشرکان داد و از آنان خواست که عهدنامه 

 را بیاورند.

کتاب، پاراگراف  68صفحه  جمله مرد در جامعه

 دوم، خط اول

ین کار پیامبر در شهر مدینه ساختن نخست

 مسجد و تشکیل  کومت اسالمی بود.

کتاب، فعالیت سوم،  3صفحه  جمله مرد در جامعه

 جمله سوم

امین در اتوبوس نشسته است که پیرمردی 

شود و جای  شود، امین بلند می وارد می

دهد و پیرمرد از او تشکر  خود را به او می

 کند. می

کتاب، پایین  00صفحه  عکس مرد درخانواده

 صفحه، سمت چپ

 عکس پسر در  ال ا ساس ترس در خانه

 عکس مرد در  ال شستن در  یاط خانهکتاب، باال صفحه،  50صفحه عکس مرد در 
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 سمت راست خانواده

عکس مرد در 

 خانواده

پایین سمت  کتاب، 50 صفحه

 راست

عکس مرد در  ال شستن ماشین در 

  یاط خانه

کتاب، فعالیت  8صفحه  وادهاسم مرد در خان

 چهارم، جمله دوم

 مرتضی

کتاب، پاراگراف  66صفحه  اسم مرد در خانواده

 اول، خط اول

  سن

کتاب، پاراگراف  66صفحه  اسم مرد در خانواده

 دوم، خط اول

 عماد

کتاب، پاراگراف  60صفحه  جمله مرد در خانواده

 اول، خط اول

ان پدر پاسخ داد بله. ما به کشور عربست

 رفتیم.

کتاب، پاراگراف  60صفحه  جمله مرد در خانواده
 دوم، خط اول

برادر سارا پرسید: چرا مکه شهر مقدسی 
 است؟

کتاب، پاراگراف  66 صفحه جمله مرد در خانواده

 چهارم، خط دوم

ی  عماد گفت: کربال در کشور همسایه

 ایران، عراق قرار دارد.

 

 یبرا و نمود مبادرت شده گردآوری یها داده لیتحل به نسبت پژوهشگر پس از کدگذاری

. برای تعیین پایایی نتایج شد استفاده 0درصد و یفراوان های شاخص از منظور نیا

 از دو شیوه استفاده شد. آمده دست به

 نیا به. شد استفاده 5مجدد آزمون - آزمون کیتکن از بخش نیا در: 5یهمساز. الف

 گر تحلیل توسط مجدداً روز چند یزمان ی فاصله در ،شده تحلیل یمحتوا کل که صورت

 .شد لیتحل یاصل

 که صورت نیا به. شد ستفادها 3آزمون_ آزمون کیتکن از بخش نیا در: 4ییبازنما. ب

 قرار لیتحل مورد گرید گر تحلیل کی توسط ،شده تحلیل یمحتوا کل از درصد چند

 .گرفت

                                                             
1 - frequency 

2 -consistency 
3 -test - retest 

4 -reproducibility 

5 -test - test 
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درصد تواف  کدگذاران جهت محاسبه شده بررسینمونه  -5جدول شماره   

 صفحات

 شده بررسی

 یفراوان

 پژوهشگر

(0) 

کدگذار  یفراوان

 (2) دیگر
 توافق درصد توافق

 011% 05 05 05 55 تا 51 صفحات

 67% 7 6 7 33 تا 81 صفحات

 99% 059 051 059 90 تا 93 صفحات

 

 .شد استفاده یهولست فرمول از ییایپا زانیم محاسبه یبرا بخش هردو در

a فرمول نیا در ،شده مشاهده تواف  زانیم یمعنابه  و کدگذار دو نیب های تواف  دادعت 

na  وnb تعداد موارد کدگذاری شده توسط کدگذار اول و دوم است. 

PAO=
  

     
 

 

یی با توجه به جدول و در بخش بازنما %61 تواف   یضر یهمساز بخش در مطالعه نیا در

 محتوا لیتحل در % محاسبه شد.93 با استفاده از ضری  هولستی ( درصد تواف  کدگذاران5)

 کارشناسان وجود بااین و ندارد وجود ییایپا  یضرا مورد در قضاوت یبرا یمنطق مال 

 .(0565 همکاران، و واجارگاه یفتح) .رفتندیپذ را( دهم 8)همان  درصد% 81 مال 

 ها یافته

 نقش به زانیم چه به دبستان پنجم هیپا یاجتماع مطالعات کتابدر اول تحقی :  سؤال

 .است شده توجه خانواده در مردان با سهیمقا در زنان

و جمالت کتاب که مربوط به  ضور زنان و  یاسام ر،یتصاواول تحقی ،  سؤالپاسخ  یبرا

و  یشامل فراوان که آن جیقرار گرفتند و نتا موردبررسی دقت بهمردان در خانواده است 

 ( آمده است.4) شمارهجدول  درت اس یدرصد فراوان
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 مردان در خانواده با سهیمقا درزنان  نقش یو درصد فراوان یفراوان زانیم-4شماره  جدول  

 یفراوان تیجنس

 ریتصاو

 درصد

 یفراوان

 ریتصاو

 یفراوان

 کلمات

 درصد

 یفراوان

 کلمات

 یفراوان

 جمالت

 درصد

 یفراوان

 جمالت

 یفراوان

 کل

 09 31% 4 57% 00 55% 4 زن

 40 31% 4 75% 59 87% 6 مرد

 81 011% 6 011% 41 011% 05 جمع
  

 ریتصو 4، یرتصو 05 انیاز م  شود می( مشخص 4) جدول شمارهی ها دادهبر اساس 

. است خانواده در مردان  ضور به مربوط ریصوت 6 و خانواده در زنان  ضور دهنده نشان

مربوط به  ضور مردان  ریواتص %87 و ضور زنان در خانواده  دهنده نشان ریواتص 55%

مربوط به  ضور زنان در  کلمه )سارا و ...( 00 (،اسمکلمه ) 41 انیم از. در خانواده است

 %011 انیم از. است در خانواده مردان  ضور به مربوط کلمه )رضا و...( ،59خانواده و 

% کلمات 75و مربوط به  ضور زنان در خانواده  ی(اسامکلمات ) %57 ی(،اسامکلمات )

جمله  4 یمحتوا جمله، 6 انیم ز. امربوط به  ضور مردان در خانواده است ی(اسام)

جمله مربوط به  ضور مرد در خانواده  4 ینچن هم ضور زن در خانواده و  دهنده نشان

 و در خانواده ضور زن  دهنده نشانجمالت  %31 یمحتوا جمالت، %011 انیاست. از م

 بوط به  ضور مرد در خانواده است.جمالت مر %31 ینچن هم
 

پنجم دبستان به چه میزان به نقش  در کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ دوم تحقی : سؤال

 زنان در مقایسه با مردان در جامعه توجه شده است؟

و جمالت کتاب که مربوط به  ضور زنان و  یاسام ر،یتصاومذکور  سؤالپاسخ  یبرا 

و  یشامل فراوان که آن جیقرار گرفتند و نتا وردبررسیم دقت بهاست  مردان در جامعه

 است. شده ارائه( 4) شمارهجدول  دراست  یدرصد فراوان

 همردان در جامع با سهینقش زنان در مقا فراوانیو درصد  یفراوان زانیم-3شماره  جدول

 یفراوان تیجنس

 ریتصاو

 درصد

 یفراوان

 یفراوان

 کلمات

 درصد

 یفراوان

 یفراوان

 جمالت

 درصد

 یفراوان

 یفراوان

 کل
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 جمالت کلمات ریتصاو

 45 07% 8 5% 9 51% 56 زن

 590 65% 51 97% 530 61% 001 مرد

 454 011% 58 011% 581 011% 056 جمع

 

 ریتصو 56 ،یرتصو 056 انیاز م  دهد مینشان ( 3شماره )جدول  یها دادهچنانکه 

ه جامعط به  ضور مردان در مربو ریتصو 001و  در جامعه زنان  ضور دهنده نشان

 ریواتص %51ر،یواتص %011 انیاز م دهد مینشان  4 جدول شماره یها داده. است

ه جامعمربوط به  ضور مردان در  ریواتص %61و ه جامع ضور زنان در  دهنده نشان

مربوط به  ضور زنان در  )آزاده، فهیمه و ...( کلمه 9( اسم) کلمه 581 انیم از .است

 انیاز م .است جامعهمربوط به  ضور مردان در  و...( ینام ) سن، کلمه 530 و جامعه

 %97مربوط به  ضور زنان در جامعه و  ی(اسامکلمات ) %5 ی(اسامکلمات ) 011%

 8 یمحتوا ،جمله 58 انیم از مربوط به  ضور مردان در جامعه است. ی(اسام) کلمات

مربوط به  ضور مرد در  لهجم 51 یمحتوا و جامعهدر  زن  ضور دهنده نشان جمله

 ضور زن در  دهنده نشانجمالت  %07 یمحتوا ،جمالت 011%انیم . ازاست جامعه

 جمالت مربوط به  ضور مرد در جامعه است.% 65و جامعه 

 به زانیم چه به دبستان پنجم ۀیپا یاجتماع مطالعات کتابدر سوم تحقی :  سؤال

 است؟ شده توجه جامعه و هخانواد در یقیتلف صورت به مردان و زنان نقش

و جمالت کتاب که مربوط به  ضور زنان  یاسام ر،یتصاوسوم تحقی   سؤالپاسخ  یبرا

قرار گرفتند و  موردبررسی دقت به ،استو جامعه  در خانواده یقیتلف صورت بهو مردان 

  شده است. دادهنشان ( 8) شمارهآن در جدول  جینتا
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 و جامعه خانواده در یقیتلف صورت به مردان و نانز نقش یفراوان زانیم-8شماره  جدول

 یفراوان کل جمالت یفراوان ریتصاو یفراوان تیجنس

 50 5 59 و مرد زن

 50 5 59 جمع

 

مربوط به  یقیتلف صورت به ریتصو 59  دهد مینشان  (8) جدول شماره یها دادهچنانکه  

 یقیتلف صورت به ملهج 5 یمحتوا نیهمچن .استدر خانواده جامعه   ضور زن و مرد

 است. و جامعه خانواده در مرد و زن  ضور به مربوط

 گیری یجهنتبحث و 

شد  یو سع یی انجامپنجم ابتدا هیپا یکتاب مطالعات اجتماع ی اضر با هدف بررس مقاله

 یبررس و نقد مورد در کتاب مذکور جامعه و خانواده در مردانبا  سهیدر مقا رانقش زنان 

 یدرصد فراوان نیشتریب درمجموع ،شود می گیری یجهنت ها یافته به وجهت با .دهد قرار

 جمالت یو درصد فراوان یو اسم مربوط به  ضور مردان در خانواده است و فراوان عکس

( 5ت. با توجه به جدول شماره )اس برابر یکدیگر با خانواده در مرد و زن به مربوط

 به مربوطاسم و جمله  ، عکس،یاوانو درصد فر یفراوان نیشتریب درمجموعهمچنین 

 یقیتلف صورت به جمله 5 یمحتوا و ریتصو 59 درمجموع .است جامعه در مردان  ضور

 یرتصاو در مورد  یتحق جینتا و جامعه است. خانواده در مردان و زنان  ضور به مربوط

 و انمرد تیشخص ابعاد ارائه درباره (3( و )4(، )5) یها جدولی با توجه به درس کتاب

راس ( و ویت زمن، هوکادا، 0591) یپورخرم و ی اضر قاتیتحق بادر کت  درسی  زنان

( 0594)نوروزی قاسمی و  نژاد،تقی یها پژوهش. نتایج دارد ییهمسو گرانید و (0975)

با پژوهش  اضر همسویی دارد به این صورت که  ضور مردان و جنس مذکر در 

امروزه  ینکها باوجوداز  ضور زنان است.  تر بیشو بسیار  %81درسی  دود  های کتاب

که در  آنچهدر اجتماع  ضور دارند با  کرده یلتحصموج عظیمی از زنان شاغل و 

درسی زنان  های کتابدرسی شاهد آن هستیم تفاوت زیادی وجود دارد. در  های کتاب
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 های قشنزنان در تاریخ ملی و مذهبی  که یدرصورتو نامرئی دارند  ای یه اش های نقش

پزشکی،  های عرصهدر  توانند یمبر عهده داشتند. دختران محصل  یا برجستهبسیار 

خود را در کتاب و در قال   یها جنس همپرستاری و ...کار کنند اما وقتی تصاویر 

 یابد میو میل به تحصیل در آنان کاهش  نفس عزت بینند یم ای یه اش های نقش

و بقا و پیشرفت جامعه متضمن  دهند میا تشکیل زنان نیمی از جمعیت ر که ییازآنجا

. ماند یبازماست جامعه از پیشرفت  یکدیگر ضور زنان و مردان در جامعه و در کنار 

از مشاغلی است که  تر متنوعمشاغلی که در تصاویر برای مردان آمده است بسیار بیشتر و 

ن از خانه و در قال  برای زنان ارائه شده است. مردان بیشتر در کارهای سخت و بیرو

ی، نقش دار خانه یها در نقشزنان  که یدرصورتمتفاوت مشغول به کارند  یها شغل

 .شوند یمپرستاری و معلمی دیده  یتاًنهامادری، تربیت فرزند و 

( 0569نتیجه تحقی   اضر است. در تحقی  فروتن ) یدمؤ( 0569)نتایج تحقی  فروتن 

از اسامی مربوط به جنس  تر گستردهذکر بسیار نیز اسامی و لغات مربوط به جنس م

 تر بیشاست که بسیار « مادر»است. تنها استثنا موجود در این زمینه فقط کلمه  مؤنث

 ارزش واالی نقش مادری است. دهنده نشاناست و  کاررفته به تی از کلمه پدر 

 یدرس های ابکت دهند می انجام مردان و زنان که یا  رفه و یشغل های نقش با رابطهدر 

 یدار خانهکه به عنوان  اند دادهنشان  یخانگ یدر  ال انجام کارها را زنان موارد اغل  در

برنج  برداشت، زاریشال در کار مانند خانه رونیب یکارها هم یموارد درو  آید یم  ساب به

 مردان امااست  یکه زنان دارند معلم یو  داکثر شغل اجتماع دهند میانجام  یچا ای

  است زنان به نسبت ها آن شتریب درآمدو  ها آنبودن  آور نان معرف که دارند ییها لشغ

 ها آن .ستیزنان ن ییو توانا یعلم سطح بودن نییپا دهنده نشان کتاب کردیرو نیا اما

 نیا یرانیکه در فرهنگ ا شود می محسوب یخانگ کار شتریب که دهند می انجام ییکارها

 ای یصهنق ای امر خدشه نیا و شود می محسوبارزش  شینه براماندن او در خاو  ها شغل

ویتزمن،  قاتیتحق نتایج با  یتحق از بخش نیا جینتا. کند مین جادیا زن یواال ارزش در

 .دارد یهمخوان (0563( و  جازی )0994) 5، بیالسکیکرب (،0975) 0هوکادا، راس

                                                             
1- Ross, Hokada Weitzamn 

2 -Crabb, Bielawski 
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 یو اجتماع یاسیس های نقشاز  )مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی( کتاب نیا در زنان

. نقش اجتماعی زنان در است یو همسر یهمان مادر موردنظر یو الگو برخوردارند یکم

و خانواده  جامعه در که بودند فعال یعضو عنوان به ربازید از زنان کتاب کمرنگ است.

 زیو اکنون ن شده شروعاز دوران باستان  صهیخص نیمختلف بودند ا های نقش یفاکنندها

 جامعه کی از فعال یبه عنوان عضو زنان .افتی خواهد ادامه چنان هم و دارد امهاد

ی، اسیس های عرصه ی همه درفعال و آگاه و روشنفکر  یما به زنان ی جامعه هستند

 ...و پرست خرافه و کننده مصرفو فقط  کار یب ییروین نه دارد ازین یاقتصاد و یاجتماع

 (.0594)مرزوقی و منصوری، 

 های عرصهدرسی به تحوالت جامعه و  ضور زنان در  های کتابمحتوای  یرکلطو به

ترسیم نکرده  یخوب بهاست و یک نگاه سنتی دارد و جایگاه زنان را  تفاوت یبمختلف 

برای رشد و شکوفایی جامعه نیازمند  ضور زنان و مردان در کنار  که یدرصورتاست. 

تی است که این نتایج با نتایج تحقیقات موجود سن یها نگرشهستیم اما هنوز  یکدیگر

 ( هم سویی دارد.0594) و همکاران علی صوفی

 و زناناسامی  از یدرس های کتابدر ، شود میپیشنهاد  آمده دست بهبا توجه به نتایج 

 و علم بزرگان، نیدبزرگان  :شامل زنان ریمشاه. شود استفاده برابر صورت به مردان

وجه به نقش الگویی آنان در کت  ابتدایی بیشتر معرفی با ت ... و دانشمندان ادب،

 که یریتصاو و مشارکت اجتماعی در خانوادهشوند و با توجه به نقش زنان 

مردان  ،  داقل به میزان برابر بااست جامعه و خانواده در زنان  ضور ی دهنده نشان

 ارائه شود.

 منابع 

های جنسیتی در  ولید کلیشهبازت(. 0590اب روشن، مصطفی و ارجمندی، سمیه. ) -
، وپرورش آموزش شناسی جامعهفصلنامه علمی ساله ابتدایی.  های فارسی دوره پنج کتاب

 .59-7، صص: 5شماره 
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بازتولید  .(0566. )سمیه ،آبادی نجففاضل  و عباس ،عسکری ندوشن  سیدعلیرضا ،افشانی -
-67، صص:(0) 7 ،پژوهش زنان. های فارسی مقطع ابتدایی های جنسیتی در کتاب نقش

017. 

 .. چاپ نخست. نشر بلخباستان رانی قوق جهان در ا(. 0564. )دونیفر ،یدیجن -

 ، داستان ناگفته. تهران: اندیشه برتر.زنان و انقالب(. 0560. )محمد سین افظیان،  -

 یدر کت  فارس تیجنس ییبازنما(. 0590. )رضا علی ،ی، ا مدپورخرممحمد علی ،ی اضر -
زن در توسعه و  .0566-0569 یلیدر سال تحص رستانیو دب ییهنمارا یلیمقاطع تحص

 .73-98، صص: 5 شماره، 01دوره ، استیس

 سوی به یراه ییهای دوره ابتدا زن در کتاب یمایاصالح س .(0563الهه. ) ،ی جاز -
، صص 67 یاپی، پ5، شماره تیو ترب میتعل ی نامه فصل .برابر های فرصتبه  یابی دست

043-050. 

از  یمطالعات اجتماع یفیک یمحتوا لیتحل(. 0598فاطمه. ) ،یمحمد، وجدان ،ی سن -
 صص ،53 شماره، 05 دوره .یاسالم تیترب یپژوهش-یفصلنامه علم .یاخالق تیمنظر ترب

34-59. 

 .مدلی برای مطالعات مطبوعات زنان در ایران .(0590خانیکی، هادی و معصومه کیهانی. ) -
 .53-83 صص، 56وره هشتم، شماره د ،مطالعات فرهنگی و ارتباطات

مناط   یاقتصاد های فعالیتنقش زنان در  یبررس(. 0578. )نی س ،عربی پوررسول  -
 .کرمان باهنر دیشه دانشگاه ارشد، یکارشناس ی رساله .شهرستان رامسر ییروستا

. یدر علوم رفتار  یتحق های روش .(0531الهه. ) ،یسرمد، زهره  بازرگان، عباس و  جاز -
 .ان: آگاهتهر

 .. تهران: قطرهزنان ایران های چالشتوسعه و (. 0560شادی طل ، ژاله. ) -

تعلیمات اجتماعی  های کتاب درجنسیتی  های هویتبازتاب  (.0563شیخاوندی، داور. ) -
-95صص: ، 67 فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره .و دوره راهنمایی تحصیلی آموزش ابتدایی

051. 

بررسی انتقادی و  .(0594وفی، امین و علی صوفی، رامین. )علی صوفی،  لیمه. علی ص -
 (.0969های علوم ابتدایی بر اساس الگوی میشل ) ای تبعیض جنسیتی در کتاب مقایسه
 .404-453:صص ابتدایی، آموزشمقاالت همایش ملی  مجموعه

 یهای درس کتاب یمحتوا لیتحل. (0597). رضایعل ،یصادقو  دی م ،یزدانی ،اکرم ،یسیع -
 .یفرهنگ چند آموزشهای  بر اساس مؤلفه ییدوره دوم ابتدا یمطالعات علوم اجتماع

 .058-030:صص ،50 شماره، 03ی، دوره درس ی برنامهپژوهش 
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فتحی واجارگاه، کوروش، شمس مورکانی، غالمرضا، لورائی، محمدرضا و عقیلی،  -

دوره  یدرس های های  قوق بشر در کتاب مؤلفه لیو تحل یبررس (.0565)سیدرمضان 
 .7-54 صص ،49 شماره زدهم،یسال سی، آموزش های نوآوری .ابتدایی

زن در  .های درسی مدارس ایران پذیری جنسیتی در کتاب جامعه(. 0569فروتن، یعقوب. ) -

 .508-093، صص:5 شماره، 6 دورهتوسعه و سیاست، 

. طهوشردر گفتمان عصر م تیجنس یدئولوژیا ییبازنما(. 0566. )روزهیف ن،یفرورد -
 یی.دانشگاه عالمه طباطبا یدانشکده علوم اجتماع ،شناسی جامعهرشته  نامه پایان

 های کتابتحلیل محتوای  .(0595). فاطمه سان،یخوشنو ن،ی س چهارباشلو، ،ییحی ،یقائد -
 قوق  های مؤلفهآسمان دورۀ آموزش ابتدایی بر اساس  های هدیهدرسی تعلیمات اجتماعی و 

 .60-014صص: ،0 ، شماره3ی، سال فرهنگ مطالعات و یانسان ومعل پژوهشگاه .کود 

. ترجمه  سن یپژوهش در علوم رفتار یمبان(. 0595. )کلزین کیفردر نجر،یکرل -

 نور. یزند. تهران: آوا یو جعفر نجف یفیپاشاشر

 .ی. تهران: نشر نیبیترجمه هوشنگ نامحتوا.  لی(. تحل0594کلوس. ) پندروف،یکر -

 .05و فاضل. ص: ی. ترجمه غالم عباس توسلشناسی جامعه یمبان(. 0576کوئن، بروس. ) -

 .45. ص:توسعه نشر. تهران. یدیسع اصغر علی. ترجمه جهان رها شده(. 0565. )یآنتون دنز،یگ -

 سیدر های کتاب کیفی ایمحتو تحلیل (.0594) سیروس ،یو منصور اهلل ر مت ،یمرزوق -
 ،4 رهشما، 05 دوره ،توسعه و سیاستدر  زن. یگیرجنسیتی جهت منظراز  ییابتددورۀ ا

 .483-469: صص

 یمحتوا لیتحل(. 0594.)رضا ،ینوروزیو عل دیو  ،ینژاد، رعنا، قاسم یمحمدتق -
 ی.تیجنس های نقش یبر نابرابر دیبا تأک هیو سور رانیا یهای درس کتاب ریتصاو ای مقایسه
 .47-95. شماره اول. صص: یکاربرد شناسی جامعه

 کار یروین دستمزدهای و وری بهره یاقتصاد لیتحل(. 0576. )مهرنوش ،یفقبا ییرزایم -
 یکارشناس ی رساله .کرمان استان یمورد ی مطالعه یکشاورز بخش در مردان و زنان

 .رازیش دانشگاه ارشد،

دانش  –. تهران: گنجینه علوم انسانی روش تحلیل محتوا(. 0569محمدی مهر، غالمرضا. ) -

 نگار.

 :تهران. اردالن سیفرنگ ی ترجمه. ازدواج و خانواده شناسی جامعه. (0534) .آندره، شلیم -

 تهران دانشگاهانتشارات 
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در  یتیهای جنس کلیشه یمحتوا لیتحل. (0599. )وایش ،یا مد ی، مائده و اله دادآور نام -
در علوم  قاتیفصلنامه مطالعات و تحق. ییدوره ابتدا یمطالعات اجتماع یهای درس کتاب

 .47-39. صص: 5 شماره. سال دوم، یرفتار

آن در انقالب  تأثیرتحول نگرش نسبت به زن و (. 0564) نرگس. ،یقمصر خواه نیک -
 چاپ و نشر عروج. موسسه تهران: .یاسالم
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