
 

 زهینگا ،یتیجنسی برابر با انطباق لحاظ ازیی ابتدا پنجم هیپای تجرب علوم کتابی محتوا لیتحل

 غالبی ها تیفعال و شرفتیپ

 1یادیص صلب الیل

  2یطالب بهنام دکتر 

 دهیچک

ی هاهزیانگ غالب، یهاتیفعال ،یتیجنس یبرابر با انطباق زانیم منظر از ییابتدا پنجم علوم کتابی محتوا لیتحل حاضر پژوهش از هدف

 نمونه عنوان به کتاب لک که بود پنجم هیپای تجرب علوم کتاب پژوهش نیا در مطالعه مورد جامعه .است بوده یمعرف مورد مشاغل و شده جادیا

 مدارس از تجربه با علمانم وی تیترب علوم متخصصان توسط آنیی روا که  بود ریتصاو اطالعات،ی گردآور ابزار. گرفت قرار لیتحل وی بررس مورد

ی عنی یعدد شمارش کیتکن از . در این پژوهشانددهیگرد یبندطبقه فوق یهامقوله یمبنا بر که بودند یریتصاو ل،یتحل واحد. شد دییتأ

 ،یامقوله لیتحلی هاهیظرن از  رو نیا از. است گرفته انجام اسکوئر یکا یآمار کیتکن براساس هایریگجهینت . است شده استفاده تقارن بیضر

 شده دهااستف شکست و تیموفق مورد در نریوا برنارد وی ساز برجسته مورد در نسونیاتک هینظر کللند، مک شرفتیپ زهیانگ ،یارزشی گفتارها

 نیهمچن و است گرفتهن قرار توجه موردی تیجنسی برابر و بودهی ارزشی ریگجهتی دارا پنجم هیپا علوم کتاب دهدیم نشان هاافته. یاست

 درصد 50 بای مهندس -ی فنی هاتیفعال مشاغل،ی معرف درحوزه شود،یم دهید کتاب در شرفتیپی هازهیانگ و بوده فعالیی نمای دارا کتاب

 . است داده اختصاص خود به رای معرف زانیم نیترنییپا درصد 1/9 با هنر و نیباالتر

 غالبی تهایفعال ،یتیجنس یبرابر شرفت،یپ زهیانگ ،ییابتدا پنجم یتجرب علوم محتوا، لیتحل  :ها واژه دیکل
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 مقدمه

 یبررس را آن که قدر هر و تحول، و رییتغ جنس از است یجهان میکنیم حرکت آن سمت به که یاندهیآ و میکنیم ستیز آن در که ییایدن

 و یناتوان به روزید در یمدرک و ییتوانا هر چگونه که کرد مشاهده توانیم یراحت به و مینیبیم تریجد آن در را اطالعات یداریناپا زانیم میکن

 حال در سرعت به که میانهاده گام یعصر در اکنون د.کنینم ما به یخاص کمک اطالعات یمقدار گرداشتنید و شودیم مبدل فردا در یسوادیب

 به یعنی . است یفکری هاتیقابل و هامهارت باشد یداریناپا نیا بر ما یاثرگذار و قدرت عامل بتواند آنچه رسدیم نظر به نیبنابرا است، رییتغ

 یدارهایپد و خود نیب خالق و فعال یارابطه بتوانند که کنند تیتقو را خود دنیشیاند دستگاه یزندگ یدادهایرو مقابل در که میاموزیب افراد

 فرد به را امکان نیا تفکر. است تفکر یروین از یبرخوردار و خود رفتار از یآگاه انسانی اساس یهایژگیو از یکی نیبنابرا . کنند برقرار اطراف

 تفکر به ازین امروز مدرن یایدن. دکنیم احاطه را یو روزه همه که کند جستجو یاطالعات و حوادث یختگیرهم به انِیم در را قتیحق که دهدیم

 را یکی آنها انیم از دیبا فرد نیا و شودیم شنهادیپ یمتفاوت و دیجد ینظرها و آرا کنند،یم یزندگ مدرن ۀجامع در که یافراد به چون دارد

 . کند انتخاب

 یفکر یهامهارت پرورش یبرا نده،یآ از قیدق و پربار، ع،یوس یریتصو کردن طرح ضمن اند،ملزم یآموزش ینظامها هدف، نیا به لین در 

 و اندیادگیری و آموزش اساسی محورهای معلم، و کتاب برنامه، و متمرکز ایران پرورش و آموزش نظام که آنجا از. دکنن یزیربرنامه جوان نسل

 با تنها یادگیری و تدریس فرایند و دارد قرار معلم اختیار در که است آموزشی رسانه تنها درسی کتاب موارد، از بسیاری در که آن به توجه با

 و امتحانات تحصیلی، هایارزشیابی انواع دیگر، سوی از و پذیردمی صورت آن در شده مطرح هایارزش و مفاهیم درسی، برنامه محتوای به اتکا

 تعمق، جای شده، تلقی مهم بسیار آموزش برنامۀ منزلۀ به کتاب نقش  شود،یم انجام درسی هایبکتا محتوای مبنای بر متعدد هایگزینش

 به توجه با رای لیتحصی هادورهی آموزشی محتوای بررس پژوهشگران، و نظرانصاحب که است شده باعث تیواقع نیا .دارد فراوان تتبع و بررسی

 هنگام در تا کندیم کمکی درسی کتابها مؤلفان و زانیربرنامه به هالیتحل و هایبررس نیا دهند قرار لیتحل وی بررس مورد رانیفراگی ازهاین

ی هامیتصم است، مقاله نیا بحث موضوع کهیی ابتدا دورهی هاکتاب مورد در جمله از وی لیتحصی هادورهی برای درس کتاب انتخاب ایو نیتدو

-می فراهم را تحصیلی پیشرفت و رشد زمینۀ درسی، هایکتاب  محتوای و برنامه اصالح و نظرتجدید بازنگری، که چرا. ندینما اتخاذ رای حیصح

  (.1387 ،یدهقان وی زمان)آورد

ی ابیارز و سهیمقای درس برنامه اهداف با وی عملی بررس کتاب، در مندرجی باورها و هانگرش اصول، م،یمفاه تا کند،یم کمک محتوا تحلیل  

 استی آموزشی هاامیپ منظم وی نیع حیتشر وی بایارزشی برای علم روش کی محتوا، لیتحل و هیتجز(. 1391 ان،ینجار وی شکار)شوند

 (.1386 ،یشعبان)

ی درس متون لحاظ از هم که باشدیمی درسی کتابها است بودهی ادیز راتییتغ آبستن ریاخ دههی ط در کهیی فاکتورها ازی کی راستا نیا در 

 چه هر هدف با راتییتغ نیا همه که نمود اذعان دیبا و اند،دهید خود به رای ادیز راتییتغ هاکتاب نیا در شده استفاده ریتصاو جانب از هم و

ی درس کتاب موارد اکثر در میبدان که شودیم شتریبی زمان محتوا لیتحل تیحساس و است شده انجام درس کالس در آموزاندانش نمودن فعال



ی برا شده نیتدوی نوشتار مطالب بلکه ردیگیم قرار معلم اریاخت دری ریادگی -ی ده ادی ندیفرا در که استی آموزش رسانه تنها عنوان به تنها نه

 که چرا(. 1389 همکاران، وی قضاو)آنهاست شرفتیپ زهیانگ تیتقو منبع نیمهمتری ریتصو وی داستان ،یدرسی کتابها ات،یادب از اعم کودکان

. دیگرد مطرح 3یمورا توسط بار نینخست زهیانگ نیا مورد دری علم مطالعه. است شرفتیپ زهیانگی انسان رفتار کننده نییتعی ازهاین ازی کی

ی شیپ و گرانید با کردن تیرقا ،یعالی ارهایمع بهی ابیدست موانع، بر کردن غلبه به ازین از عبارت شرفتیپ به ازین که بود معتقد( 1938ی )مورا

 (.1376 ،یمحمد ترجمه ،4ویر) است کردنی زندگیی باال اریمع طبق و آنان از گرفتن

 دندا سازمان ای کردنی ستکارد افتن،ی مهارت دشوار،ی کارها دادن انجام با ارتباط در را شرفتیپ به ازین زاد،نروای ازهاین فیتوص در ،یو

 ودبهب باال،ی ارهایمع آوردن دست به موانع، بر شدن رهیچ ع،یسر و مستقل گونه به -هاشهیاند ای و هاانسان ،یکیزیف موضوعات از اعم- موضوعات

 .کرد فیتعر گرانید بای چشمهم و رقابت جستن،ی برتر باالخره و خود به دنیبخش

 اول، درجه در که بود برآنی و کوشش و داشت عالقه آنی اجتماعی امدهایپ و شرفتیپ زهیانگ شیدایپی چگونگ به( 1965)5کللند مک

 ایآ که دینما مشخص آنگاه د،ینمایی شناسا باشد داشته کارکردنی برای شتریب لیتما گرید فرد به نسبتی فرد شودیم باعث که رای ازهیانگ

 نیا در فراوانی نظر مطالعات و هایبررس انجام از پسی و. آورد وجود به ندارند کارکردن بهی رغبت کهی افراد در رای ازهیانگ نیچن توانیم

 : نمود نییتب ازین نیا فیتعری برا را ریز نه،اصولیزم

 .دارند تفاوت هم با کنندی تلق بخش تیرضای اتجربه را شرفتیپ کهی ادرجه لحاظ از افراد-1

 :کنندیم کاری سخت به آن در و داده حیترج را ریزی هاتیموقع ، دارند شرفتیپ به دیشد ازین کهی افراد-2

 خواهد حداقل در شرفتیپ به لیتما است اندک ای و ندارد وجودی امخاطره کهی موارد در رایز متوسط، حد در زیآممخاطرهی هاتیموقع: الف

 .شد نخواهد حاصلی شرفتیپ احتماال است زیآم مخاطره شدت به که زینی موارد در و بود

 قابل شرفتیپ ایآ بداند ستا لیما دارد شرفتیپپی برای ادیز زهیانگ کهی فرد دارد؛ وجود جینتا ازی آگاه امکان آنها در کهیی هاتیموقع: ب

 .نه ای است حصول

 او جزی کس هک شود مطمئن خواهدیم دارد شرفتیپ به شیگرا کهی شخص شود؛یم فراهمی فرد  تیمسئول آنها در کهیی هاعتیموق: پ

 .ردیگینم ازیامت شرفتشیپی برا

 (.1370 شکرکن ترجمه ،6مورمن)شوندیم جذب العمر،مادام صورت به نیکارآفر افراد حرفه به غالبا دارند، ادیز شرفتیپ زهیانگ کهی افراد -3

                                                             
3  -Murray 
4 -  Rio 
5  - McClelland 
6  -Murmen 



 روش دو به است ممکن مختلف افراد ، او اعتقاد به. داد گسترش را شرفتیپ زهیانگ نهیزم در کللند مک مطالعات( 1964) 7نسونیاتک 

 موجب شکست از اجتناب افراد، ازی بعض در که افتیدر او. شکست از اجتناب بای اعده و تیموفقی جو و جست بهی اعده شوند؛ ختهیبرانگ

)  شودیمی ختگیبرانگ موجب تیموفقی جو و جست گرید افراد در کهیحال در( شکست از کنندگان اجتناب)  شودیمی شتریبی ختگیبرانگ

 (.تیموفق کنندگان جو و جست

 و کنسونیات مثالی برا. است مشکلی لیخ ای و آسانی لیخ فیتکال انتخاب به آنها لیم شکست، از کنندگان اجتناب بارزی هایژگیو ازی کی

 و دوری لیخ ای هدف به نسبت که کردندیم انتخاب رای فواصل حلقه، پرتابی باِز در شکست از کنندگان اجتناب که افتندیدر(  1960) 8نیتویل

 (.1380 ور،یکد)کردندیم انتخاب رای متوسط فاصله ت،یموفق کنندگان جو و جست کهیحال در بود؛ کینزد ای

  دیگویم و نموده دیتاک "شکست" و "تیموفق" نهیزم دو دری ابیعلت مفهوم بر شرفت،یپ زهیانگ نییتب در( 1943) 9نریوا برنارد 

 از آنهای آت نتظاراتا و گراشرفتیپی رفتارها کننده نییتع که استی مهم عامل دارند، خود شکست ای تیموفق علت از افراد کهی اسناد: 

 .است نمودهیی شناسا شکست و تیموفق نییتبی برا را ریز  عمده علت چهاری و. باشدیم خودشان عملکرد

 (تالش عدم ا) ی تالش:  بیی(                           توانا عدم ایی) یتوانا:  الف

 (   بد ای خوب) شانس:   ت                     فیتکلی ( سادگ ای ) یدشوار:  پ

 :است نمودهی بند طبقه ر،یز شرح به جنبه، دو از را فوق علت چهار از کی هری و

 مهار گاهیجا:الف

 " و " فیتکلی دشوار " اما تند،ـهس خودش رلـکنت تـتح و گرفته اتـنش ردـف درون از رایز. دـانیدرونی اـهتـعل "تالش" و "ییتوانا"

 شکست ای تیموفق که دینما احساس فرد اگر گفت توانی م نیبنابرا. اندخارج فرد کنترل و اریاخت از غالباً رایز هستند،ی رونیبی هاعلت " شانس

 (.1370 ،یی اسای ترجمه همکاران، و 10ماسن) دینما تالش شدن، موفقی برا که داردی شتریب احتمال شود،یم کنترل خودش درون از او،

 ثبات عدم و ثبات جنبه:ب

                                                             
7  -Atkinson  
8  -Litwin 
9 -   Bernard Weiner 

 

 

10 - Masn & Henry 



. کندیم رییتغ و ستینی ثابتی ژگیو "تالش"ی ول کنند،ینم رییتغی سادگ به که هستندی ثابتی هایژگیو ،"فیتکلی دشوار" و "ییتوانا "

 گذاردیمی شـتریب ریتاث دارند، نـدهیآ از آنها کهی انتظار در امر، نیا بدانند، داریپای علتها ازی ناش را خود شکست ای تیموفق افراد اگر ن،یبنابرا

 .(1370 ،ییاسای ترجمه وهمکاران، ماسن)  بـدانند داریپانا ی هاعلت ازی ناش را خود شکست ای تیموفق کهی زمان تا

 انتقال محور بر ران،یا کشور رینظ توسعه، حال دری کشورها در مدارسی آموزشی هاتیفعال اعظم قسمت امروزه شد ذکر که گونههمان

ی مرزها فیتضع ای و دیتشد در تواندیم یدرسی هاکتابی محتوا که داشت اذعان توانیم رونیا از است، افتهی تمرکزی درسی هاکتابی محتوا

 بدو از که استی تفکر ازی ناش هاانسانی تیجنسی باورها و هانگرش ازی اریبس منشأ رایز(. 1391 ه،یقدس)دینما فایا رای مهم نقش زینی تیجنس

 در تواندیم کهی طیمح استی محرکی درس کتبی محتوا گرید عبارت به. شودیم القا آنان بهی درسی هاکتاب قیطر از درادامه و خانه در تولد

 سهولت و عیسر افتیدر سبب به ریتصاو که آنجا از. باشد موثر دختر ای پسر از اعم آموزاندانشی تیجنسی باورها تیموفق عدم ای تیموفق زانیم

 در مندرج ریتصاو از کیهر که فرض شیپ نیا با. دارند باورها و نگرشها جادیا دری ابالقوه آشکارارزشی معان بهی پنهانی معانی رمزگردان دری ذهن

 منجر مدت بلند در راتییتغ نیا و اندشده آورده آموزاندانشی هاتوانش و هانگرش ها،دانش ردرییتغ جادیا منظور به خود درذاتی درسی کتابها

 دیبا ریتصاوی محتوا لیتحل در که باشد، دیبا چگونه مرد و زن کی که آوردیم وجود به رای اعتقاد درآنان که شودیم آنان مطلوبی رفتارها به

 در دختران گاهیجا آورد ره .کند جادیا آنان در رای تیجنس مثبتی باورها تواندینم و ستین دختران نفع به محتوا زینی فیک لحاظ از گفت

 احساس و ندیآفریم وحشت انسان وجود در شهیهم بودن نیع در نبودن نیا و است نبودن احساس جادیا بودن،ی جا بهیی ابتدای درسی کتابها

 مردان آنان دامان از که باشندی دختران انسان نیا اگر و آوردیم وجود به درانسان رای ریناپذ جبرانی هاضربه ،ی کیزیف بودن نیع در بودن چیه

 نیا در(. 1389،ینادر افشار) شد نخواهد هموار توسعه راهی درسی کتابهای کنونی محتوا قیطر از هرگز ، روند نیا با شکی ب ابندی پرورش زین

 کلمات کهی دفعات مجموع از دهند؛یم نشان کنگ-هنگ دری سیانگل زبانی درسی هاکتابی رو بر قیتحق با( 2008) 11نزیکول وی ل خصوص،

(. 1390 فروتن، از نقل به) است شده ذکر مؤنث کلمه سپس و مذکر کلمه ابتدا موارد، درصد 94 در اندگرفته قرار گریکدی کنار در مؤنث و مذکر

 ضیتبعی هاشهیکل که داد نشان ،1981 سال در ونسکوی یسو از شده انجامی هاپژوهش جهینت( 1387ی )جعفری صادق از نقل به نیهمچن

( 1389ی) خرم وی حاضر. است زنان ضرر به ها آن عمده البته و دارد وجود مطالعه موردی کشورها همه کودکانی هاکتاب در ،یتیجنس زیآم

 از درصد 95 که دندیرس جهینت نیا به رستانیدب ویی راهنمای ـلیتحص مقاطعی فارس کتب در تیجنسیی نما باز عنوان با خود پژوهش در

 مردان را( متون در حاضری هاتیشخص هاودرس متون سندگانینو کتابها، مؤلفانی اسام به مربوط ریتصاو از اعمی )بررس موردی کتـابها ریتصاو

 40 حدود و مذکر جنس به مربوطی درسی کتابها ریتصاو از درصد 60 حدود که است نیا انگریب گریدی پژوهشی هاافته. یدهندیم لیتشک

 (.1394 ، همکاران و نژادی تق محمد) باشدیم مؤنث جنس به مربوط آنها درصد

ی هاکتاب رامونیپی قیتطبی امطالعهی )درس کتب دری تیجنس فرهنگ تحولی بررس عنوان با( 1392) حامد وی نانیمز تاج قیتحق جینتا

-یم دوره سه هر در احساسات ابزار و حاتیتفر ها،نقش فضا، شدنی تیجنس  دهندهنشان( 1382 ،1362 ،1357ی ها سالیی ابتدا اولی فارس

                                                             
11 - Lee and Collins 



 تر کمرنگ موضوع نیا آخر دوره در البته که است شده منعکس شدهی تیجنسی تیهو ،یبررس مورد دوره سه در دهدیم نشان هایبررس. باشند

 . است شده

های آموزشی برابر و پرداختن به نیازهای کشور در ایجاد فرصت 145انجام شد، نشان داد ایران در بین  2012تحقیقی که در ایران درسال 

 . (1392) حجازی، است 130و اقتصاد  126، سیاست 87، سالمت 101قرار دارد. رتبه تحصیل ایران  127دو جنس، در جایگاه 

 اساس بر بودن فعال ریغ و فعال منظر ازیی ابتدا اولی  هیپای تجرب علوم کتابی محتوا لیتحل عنوان با( 1394ی )توکل پژوهش نیهمچن

 بیضر با کتاب ریتصاو. استیپو و فعالی متن 44ی ریدرگ بیضر بای تجرب علوم کتاب متن که بود نیا نشانگر ،یروم امیلیو کیتکن و روش

 در( 1394) نسبی اسکندر نیمع. کندینم فراهم تیفعالی برا را نهیزم و است ریتصاو بودن ایپو ریغ و فعال ریغ دهنده نشان 37/ 6ی ریدرگ

 ارائهی پرسشها و متنها که دیرس جهینت نیا بهی روم امیلیو روش بایی ابتدا چهارم علوم کتاب یمحتوا لیتحل وی بررس عنوان تحت خود مقاله

 آنی لفظ جمالت نیهمچن و داردی کمتر تفکر وی پژوهش ارزشیی ابتدا چهارم علوم کتابی محتوا و بوده فعال ریتصاو خالف بر کتاب در شده

 دورهی درسی ها کتابی محتوا لیعنوان،تحل تحتی پژوهش در( 1382) احمد ،یعابد و درضایحم ،یضیعر و است شتریبی درک جمالت از

 شرفتیپ زهیانگ سازه بهی درس کتب ریسا از شیبی تجرب علوم وی اضیری ها کتاب که دندیرس جهینت نیا به شرفتیپ سازه حسب بریی ابتدا

 . اند نموده توجه

 است، نگرفته صورتی خاص کاریی ابتدا مقطع در حاضر پژوهش نهیزم در که نیا به توجه با شده، ذکر قاتیتحق نهیشیپ و اتیادب به نظر

 ریتصاو  بودن فعال ریغ ای بودن فعال سهیمقا با شمارش روش اساس بر محتوا لیتحل روش به را فوق کتاب دارد، نظر در حاضر پژوهش نیا بنابر

ی محتوا لیتحل  از عبارت پژوهش نیا هدف اساس، نیا بر. دینما لیتحل وی بررس شرفتیپ زهیانگ وی تیجنسی برابر با آن انطباق و مذکور کتاب

 .باشدیم غالبی تهایفعال و شرفتیپی هازهیانگ وی تیجنسی برابر با انطباق زانیم منظر ازیی ابتدا پنچم هیپای تجرب علوم کتاب

 

 پژوهش روش

. است شده استفاده اسکوئری کا آزمون ازی بررس مورد مواردی فراوان سهیمقای برا که باشدیم ییمحتوا تحلیل نوع ازی فیتوص تحقیق روش 

 .است شده استفادهی شمار تمام ای یسرشمار روش از پنجم، هیپای تجرب علوم کتابی محتوا لیتحل جهت

 یآمار نمونه و جامعه

 . باشدی م قیتحق نیای آمار نمونه و  جامعه 1394-1395ی لیتحص سال در رانیایی ابتدا آموزش نظام ابتدایی پنجم هیپای تجرب علوم کتاب

 : ها داده لیتحل و هیتجز روش

 .دیگرد استفاده درصدها و فراوانی جدول از که گرفت انجام توصیفی آمار وسیله به ها داده تحلیل و تجزیه



 :اطالعاتی گردآور ابزار

 .باشدیم کتاب نمت ریتصاو کل پژوهش، نیا در شده استفاده ابزار

 ها افتهی

 ییابتدا پنجم علوم کتابی محتوا لیتحل دری انفراد وی گروه تیفعالی فراوان عیتوز

 لیلـتح در هاتـیفعالی معرف از درصد 9/44 شودیم مالحظه شده انجام اسکوئریکا آزمون مطابق و( 1) شماره جدول اطالعات اساس بر

 تناسب گرددیم جهینت  P=0 /475   و   قـطب هـک تـاسی روهـگ درصد 1/55 وی رادـانفی هاتیـفعال به تابـکی تواـمح

 .است شده تیرعا پنجم کتاب دری گروه وی انفراد تیفعال به پرداخت

 

 یانفراد وی گروه تیفعالی فراوان عیتوز( 1) شماره جدول

 df p  انتظار مورد تعداد درصد تعداد 

 یانفراد تیفعال. 1

  یگروه تیفعال. 2

 جمع

22 

27 

49 

9/44 

1/55 

0/100 

5/24 

5/24 

 

51/0 1 475/0 

 

 

 یانفراد وی گروه تیفعالی فراوان عیتوز( 1) شماره نمودار

SUBJ

Cases weighted by N

SUBJ

2.001.00

P
e

rc
e

n
t

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00

55.10

44.90



 

 ییابتدا پنجم کتاب در ها تیفعال انجام در شدهی معرف تیجنسی فراوان عیتوز

 75/0 و دختران توسط هاتیفعال انجام از25/0 گرددیم مالحظه شده انجام اسکوئری کا آزمون مطابق و( 2) شماره جدول اطالعات اساس بر

 برابر سهیی محتوای نیع نظر از آنهای معرف و پسران تیفعال گرددیم جهینت  P=0 /000 و   آزمون طبق که باشدیم پسران توسط

 .است مدارانه پسری ارزشی ریگ جهتی دارا کتاب و است دختران

 

 تیجنسی فراوان عیتوز( 2) شماره جدول

 df p  انتظار مورد تعداد درصد تعداد 

 دختران. 1

 پسران. 2

 جمع

13 

39 

52 

0/25 

0/75 

0/100 

0/26 

0/26 

 

00/13 1 000/0 

 

 

 تیجنسی فراوان عیتوز( 2) شماره نمودار

 

 ییابتدا پنجم کتاب در دختران فعال ریغ و فعالی ریگجهتیی محتوا لیتحلی فراوان عیتوز

SUBJ

Cases weighted by N

SUBJ

2.001.00

P
e

rc
e

n
t

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00

75.00

25.00



 7/18 و فعالی ها تیفعال به متن و ریتصاو از درصد 3/81 شده انجام اسکوئری کا آزمون مطابق و( 3) شماره جدول اطالعات اساس بر

 .است کتاب در فعاالنهیی نما سمت بهی ریگجهت که شودی م جهینت P= 0/012 و   طبق که است فعال ریغ درصد

 ییمحتوا لیتحلی فراوان عیتوز( 3) شماره جدول

 df p  انتظار مورد تعداد درصد تعداد 

 فعال. 1

 رفعالیغ. 2

 جمع

13 

3 

16 

3/81 

7/18 

0/100 

8 

8 

 

25/6 1 012/0 

 

 ییابتدا پنجم علوم کتاب در توجه موردی هازهیانگ سهیمقا وی فراوان عیتوز

 درصد 34 ق،یتحق و مطالعه به درصد 7/37 شودیم مالحظه شده انجام اسکوئری کا آزمون مطابق و( 4) شماره جدول اطالعات اساس بر

 شغل و کار سپس و قیتحق و مطالعه به پنجم علوم کتابی ریگجهت که استی مذهب درصد 8/3 وی سرگرم و تنوع درصد 5/24 شغل، و کار

 .است داریمعن تفاوت نیا و P=0 /002 و  . است پرداخته شتریب

 توجه موردی هازهیانگ سهیمقا وی فراوان عیتوز( 4) شماره جدول

 df p  انتظار مورد تعداد درصد تعداد 

 قیتحق و مطالعه. 1

 شغل و کار. 2

 یسرگرم و حیتفر. 3

 یمذهب. 4

 جمع

20 

18 

13 

2 

53 

7/37 

0/34 

5/24 

8/3 

0/100 

3/13 

3/13 

3/13 

3/13 

 

69/14 3 002/0 

 



 

 توجه موردی هازهیانگ سهیمقا وی فراوان عیتوز( 4) شماره نمودار

 

 ییابتدا پنجم کتاب در پسران فعال ریغ و فعالی ریگ جهتیی محتوا لیتحلی فراوان عیتوز

 ریغ درصد 5/9 و فعاالنه پسرانی هاتیفعال از درصد 5/90 شده انجام اسکوئری کا آزمون مطابق و( 5) شماره جدول اطالعات اساس بر

 فعال ریغی هاجنبه از شتریبی عمل تیفعال موضوع زین پسرانی معرف حوزه در گرددیم جهینت P= 0/000 و   طبق که است فعاالنه

 .است گشتهی معرف و شده داده شینما فعال دختران از شتریب پسران کل دری ول. است

 ییمحتوا لیتحلی فراوان عیتوز( 5) شماره جدول

 df p  انتظار تعدادمورد درصد تعداد 

 فعال. 1

 رفعالیغ. 2

 جمع

13 

3 

16 

3/81 

8/18 

0/100 

8 

8 

 

5/27 1 000/0 

 

SUBJ

Cases weighted by N

SUBJ

4.003.002.001.00

P
e

rc
e

n
t

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
3.77

24.53

33.96

37.74



 

 ییمحتوا لیتحلی فراوان عیتوز( 5) شماره نمودار

 

 ییابتدا پنجم علوم کتاب در آنی ها حوزه و شدهی معرف مشاغلی فراوان عیتوز

 درصد 50 ،یانسان علوم مشاغل و هاتیفعال به ریتصو و متن صورت به درصد 6/13 شودیم مالحظه( 6) شماره جدول اطالعات اساس بر

-یمعن هانسبت تفاوت P=0 /014 و   طبق کهی هنر درصد 1/9 وی کشاورز درصد 3 ه،یپا علوم درصد 6/13 ،یمهندس -یفن

 .است مشاغلی معرف نظر از کتاب مباحث نصفی مهندس -یفن مشاغلی معرف و داراست

 

 توجه موردی هازهیانگ سهیمقا وی فراوان عیتوز( 6) شماره جدول

 df p  انتظار مورد تعداد درصد تعداد 

 یانسان. 1

 یمهندسی فن. 2

 هیپا علوم. 3

 یکشاورز. 4

 هنر. 5

 جمع

3 

11 

3 

3 

2 

22 

64/13 

00/50 

64/13 

64/13 

09/9 

0/100 

4/4 

4/4 

4/4 

4/4 

4/4 

 

54/12 4 01/0 

 

 

SUBJ

Cases weighted by N

SUBJ

2.001.00

P
e

rc
e

n
t

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00

18.75

81.25



 

 توجه موردی هازهیانگ سهیمقا وی فراوان عیتوز( 6) شماره نمودار

 

 یریگ جهینت و بحث.

ی محتوا لیـتحل در هاتیفعالی معرف از درصد 0/ 44  ،ییابتدا پنجم علوم کتابی محتوا لیتحل وی بررس از آمده دست به جینتا اساس بر -

 تیفعال به پرداخت تناسب گرددیم جهینت  P= 0/475 و   طبق که تـاسی روهـگ درصد 1/55 وی فرادـانی هاتیـفعال به ابـکت

 .است شده تیرعا پنجم کتاب دری گروه وی انفراد

  P= 0/000 و   آزمون طبق که باشدی م پسران توسط درصد 0 /75 و دختران توسط ها تیفعال انجام از درصد 25/0 -

 . است مدارانه پسری ارزشی ریگ جهتی دارا کتاب و است دختران برابر سهیی محتوای نیع نظر از آنهای معرف و پسران تیفعال گرددیم جهینت

 شودیم جهینت P=0 /012 و   طبق که است رفعالیغ درصد 8/18 و فعالی هاتیفعال به نـمت و ریاوـتص از درصد 3/81 -

 .است کتاب در فعاالنهیی نما سمت بهی ریگجهت که

 کتابی ریگجهت که استی مذهب درصد 8/3 وی سرگرم و تنوع درصد 5/24 شغل، و کار درصد 34 ق،یتحق و مطالعه به درصد 7/37 -

 .است داریمعن تفاوت نیا و P= /002 و  . است پرداخته شتریب غلـش و کار سـسپ و قیتحق و مطالعه به پنجم علوم

 حوزه در گرددیم جهینت  P=/0000 و   طبق که است رفعاالنهیغ درصد 5/9 و فعاالنه پسرانی هاتیفعال از درصد 5/90 -

ی معرف و شده داده شینما فعال دختران از شتریب پسران کل دری ول. است فعال ریغی هاجنبه از شتریبی عمل تیفعال موضوع زین پسرانی معرف

 .است گشته

SUBJ

Cases weighted by N

SUBJ

5.004.003.002.001.00

P
e

rc
e

n
t

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00

9.09

13.6413.64

50.00

13.64



 درصد 3 ه،یپا علوم درصد 6/13 ،یمهندس -یفن درصد 50 ،یانسان علوم مشاغل و هاتیفعال به ریتصو و متن صورت به درصد 6/13 -

 مباحث نصفی مهندس-یفن مشاغلی معرف و است داریمعن هانسبت تفاوت P=0 /014 و   طبق کهی هنر درصد 1/9 وی کشاورز

 .   است مشاغلی معرف نظر از کتاب

ی هازهیانگ کلند مک هینظر طبق و گرفت قرار دییتا مورد نریوا برناردی ارزش تفاوت هینظر:  آمده دست به جینتای مبنا بر و اساس نیبرا

 قرار توجه موردی تیجنسی برابر و بودهی ارزشی ریگ جهتی دارا مذکور کتاب که شد معلوم نیهمچن و داشت وجود کتاب نیا در شرفتیپ

 . است نگرفته

 کتاب ریتصاو نهیزم در (1394) نسبی اسکندر و( 1394ی)توکل پژوهش جینتا با حاضر پژوهش جینتا آمده، دست بهی هاافتهی به نوجه با

 ایپو ریغ و  فعال ریغ ریتصاو و ایپو و فعالی متنی تجرب علوم کتاب متن نسب،ی اسکندر و یتوکل قیتحق جینتا در ندارد،ی همخوانی تجرب علوم

ی هاافتهی به توجه با نیهمچن. باشدیم فعالیی  نمای دارا و بوده ایپو کتاب ریتصاو دهدیم نشان ما قیتحقی هاافتهی کهیحال در. باشدیم

 همسو( 1392ی) حجاز ،(1394) همکاران و نژادی تق محمد ،(1387ی)جعفری صادق ،(1389)پور احمد وی حاضر ،(1392) حامد وی نانیمز

یی نمای  دارا و داشته وجودی درس کتب دری تیجنسی نابرابر که شد مشخص حاضر پژوهش در هم و شده ذکر قاتیتحق در هم چون. باشدیم

 . باشدیم مدارانه پسر

 سازه بهی درس کتب در که هدیم نشان پژوهش دو هری ها افته. یباشدیم همسو حاضر پژوهش با زین( 1382ی) عابد وی ضیعر قیتحق 

 . است شده توجه شرفتیپ زهیانگ

یاد شده همتی  تصاویر کتابهای درسی علوم تجربی نسبت به تجدید نظر در متن و بر اساس نتایج تحقیق حاضر، الزم است مولفان برنامه -

ها تدوین نمایند. نظر به اینکه آموزان متناسب با سطح رشد و توانایی آنبه منظور درگیر کردن مناسب دانش ترمضاعف نمایند، و محتوایی فعال

ها به شیوه فعال که روحیه کتاب ها در آن از اهمیت باالئی برخوردارند، لذا تدوینباشد وکتابسیستم نظام آموزشی و درسی ما نیز متمرکز می

-آموزان به مباحث مطرح شده در این کتابتواند کمک شایانی به جذب شدن دانشآموزان برانگیزاند، میگری را در دانشکشف و تفکر و پرسش

 ماید.سطح و باالتر ایجاد نها بنماید؛ و یک ارتباط منطقی نیز از نظر وسعت و توالی با سایر کتب درسی  مقاطع هم

تر و هموارتر کند و این ندن نقش اجتماعی به یادگیرندگان، مسیر و روند جامعه پذیری آنان را منظماک نظام آموزشی باید بتواند با شناسی -

باشد. با های جنسی در کتابهای درسی منعکس میسر نخواهد بود؛ مگر این که الگوهای مناسب برای یادگیرندگان در همه موارد و دور از تبعیض

کنند، باید به مورد جنسیت آنها به یک میزان توجه شود و به دور توجه که همه پسران و همه دختران بطور یکسان از کتابهای درسی استفاده می

  کتابها دری تیجنس زیآمضیتبعی هاشهیکل وجود با و ج،ینتا نیا به توجه با نیهمچنداوریهای جنسی تصاویر و متون کتابها تدوین گردد.  از پیش

 .ردیبگ صورت دختران خصوص به جنس دوی ازهاین بهی دهپاسخ به پرداختنی برای زیربرنامه کی ما،ی آموزش مباحث در دیبا

 (باشدیم وستیپ به ریتصاو: ) مذکور کتاب از  14 تا 8 صفحاتی رو بر گرفته انجام لیتحل ازی انمونه



 ریتصو جز به. است فعال ریغ وی کیزیف راتییتغ ازی حاک که. دهدیم نشان( راتییتغ از بعد)  را مواد مختلفی شکلها ریتصو 6 هر ،8 ص در

 علوم به 4 ریتصو ،یکشاورز به 2و 3 شماره هنر، مشاغل به صفحه نیا در 1 شماره ریتصو. دارد فعالیی نما که(  روشن تیکبر)  6 شماره

  4 و 2 و 1 ریتصاو ر،یتصاو در موجودی هازهیانگ تحلبل در نیهمچن. شودیم مربوط هیپا علوم حوزه به 6 ریتصو و هنر به 5 ریتصو ،یانسان

 ریتصاو نیا در.  باشدیم قیتحق و مطالعه به مربوط 6  شماره ریتصو وی سرگرم و حیتفر زهیانگ به مربوط 5 ریتصو شغل، و کار زهیانگ به مربوط

-ینم دهیدی انفراد ای یگروه تیفعال ازی نمود صفحه نیا در. باشد ریتصو بودن مدار پسر بر دال تواندیم خورد،یم چشم به پسرانه لباس چون

 فعالیی نما ،10 ص ریتصو 3 هر. باشدیمی انفراد و فعال ریغ ریتصو. استی مهندس -ی فن حوزه به مربوط مشاغل جزو ،9 ص ریتصو. شود

ی هازهیانگ جزو صفحه نیا ریتصاو. استی انفراد صورت به تیفعال و ردیگیم صورت پسر جنس توسط شاتیآزما انجام 2 و 1 ریتصاو در. دارند

 ریتصو. دهند انجام گوناگون مواد با و کرده انتخابی سرگرم عنوان به را شاتیآزما نیا انواع توانندیم آموزاندانش چون. استی سرگرم و تنوع

 هیپا علوم حوزه در و بوده  قیتحق و مطالعهی هازهیانگ به مربوط که است گذاشته شینما به ریتصو کی در را ماده مختلفی هاشکل ،11 ص

 هیپا علوم به مربوط ریتصاو نیا. ردیگینم صورت ریتصاوی روی اتیعمل چیه چون است فعال ریغ ریتصاو همه ،12 شماره ریتصو در. داردی جا

 . شودیم داده پاسخی انفراد صورت به و بوده

 ،(2 شماره) همدان در نوشته سنگ ریتصو. شودیمی کشاورز بحث به مربوط و بوده فعال ریغ ،(1 شماره) بیس دنیرس ریتصو 14 ص در

 ،(3 شمارهی) کیمکان لیب با نیزم کندن ریتصو. باشدیمی انسان علومی هابحث به مربوط و بوده فعال ریغ که دهدیم نشان رای انوشتهسنگ

ی هابحث جزو  دهدیم نشان را شرفتیپ و توسعه که ریتصو نیا. ردیگیم انجام مردان توسطی گروه صورت به که باشدیم ایپو و فعالی ریتصو

ی ول باشدیمی مهندس -ی فن تیفعال و شرفتیپ و توسعه حوزه به مربوط ،(4 شماره)  دریگر با جاده کردن صاف نیهمچن. استی مهندس -ی فن

  که شودیم داده نشان ثابت ریتصاو صورت به فصل راتییتغ ،5 شماره ریتصو در. ردیگینم صورتی خاص تیفعال چون فعال؛ ریغ صورت به

 در توانندیم آموزاندانش چون. داد ارتباط زین و مذهب هنر حوزه به توانیمی ول شودیم هیپا علوم حوزه به مربوط فصل، راتییتغ نحوه حیتشر

 به و مذکر تیجنس گرنشان فعال، 3 شماره ریتصو صفحه، نیا در. بکشند ریتصو به فصل 4 قالبهای آفرینش را در زیبایی خودشان،ی نقاش

 .  است گرفته صورتی گروه صورت
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