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چکیده
هدف پژوهش حاضر تحلیل رویکرد یادگیری برای باهم زیستن در برنامهی درسی مطالعات اجتماعی دوره
دوم ابتدایی بود .پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع تحلیل محتوا میباشد.
جامعه آماری پژوهش شامل محتوای تمامی کتابهای مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی در سال تحصیلی
 1361-69بوده و نمونه آماری نیز منطبق با جامعه آماری بود .ابزار پژوهش ،سیاهه تحلیل محتوای کتب
مطالعات اجتماعی برحسب رویکرد یادگیری برای باهم زیستن بود که برای برآورد روایی سیاهه تحلیل از
روایی محتوایی استفاده شد .پایایی سیاهه تحلیل نیز از طریق روش اسکات  62درصد محاسبه شد .برای
تجزیه و تحلیل دادهها از سنجش فراوانی و روش آنتروپی شانون استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد که
میزان توجه به مؤلفههای رویکرد یادگیری برای باهم زیستن در محتوای کتابهای درسی از یک توزیع نرمال
برخوردار نمیباشند بهگونهای که مؤلفه آموزش صلح از بیشترین میزان توجه و مؤلفههای آموزش سالمت،
آموزش محیطزیست از کمترین میزان توجه برخوردار میباشد و به مؤلفههای چند فرهنگی ،شهروندی،
حقوق بشر توجه چندان مطلوبی نشده است؛ که نیازمند توجه و تجدیدنظر در برنامههای درسی مطالعات
اجتماعی دوره دوم توسط مسؤوالن ذیربط میباشد.
کلیدواژهها :تحلیل محتوا ،دوره دوم ابتدایی ،کتابهای مطالعات اجتماعی ،یادگیری برای باهم زیستن.

 -1دانشیار گروه برنامهریزی درسی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
* :نویسنده مسئول
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 .2مقدمه
در گذشته نه چندان دور ،میشد تصور کرد که نظامهای تعلیم وتربیت بدون توجه به تنوع و
گوناگونی فرهنگها و باورهای مردم دیگر سرزمینها و بدون توجه به آنچه خارج از مرزهای
جغرافیایی مرزهای قراردادی میگذرند برنامهریزی کنند؛ اما امروز با از میان رفتن مرزهای
قراردادی سنتی و با توجه به تأ ثیر تحوالت یک منطقه بر دیگر مناطق جهان ناگزیر باید در
امر برنامهریزی آموزشی و در محیطها ی آموزشی به موضوع یادگیری برای زندگی کردن
باهم در صلح و هماهنگی توجه نمود (حیکمزاده و همکاران .)2002 ،موضوع یادگیری برای
زندگی کردن باهم توسط یونسکو 1و دیگر سازمانهای بینالمللی ذیربط مثل یونیسف،2
بهعنوان چتری بهمنظور اجرای طرحهایی برای کاهش خطر درگیریهای مسلحانه و ترویج
روشهای غیر خشونتآمیز حل مشکالت فردی ،ملی و بینالمللی در نظر گرفته شده است
(سینکالیر.)2002 ،3
یادگیری برای باهم زیستن یکی از موضوعات عمده در تعلیموتربیت امروزه است .این نوع
یادگیری برای طراحی یک فرم آموزش ضروری است که این نوع آموزش از کشمکشها
اجتناب میکند و یا آنها را بهصورت مسالمتآمیز از طریق یادگیری برای زندگی کردن باهم
و همچنین از طریق توسعه روحیه احترام به ارزشهای کثرتگرایی و درک متقابل حل
میکند (چریف .)2009 ،4در سالهای اخیر ،سازمان علمی ،فرهنگی و آموزشی ملل متحد
(یونسکو) با برگزاری کنفرانسهای بینالمللی ،دیدگاه جدیدی را به آموزش قرن بیست و
یکم گشوده است .این دیدگاه بر لزوم تجهیز افراد برای بهرهمند شدن از فرصتهای
یادگیری در سراسر زندگی ،هم از بعد افزایش دانش ،مهارت و نگرش و هم از بعد هماهنگی
با جهان پیچیده ،وابسته و در حال تغییر تأکید دارد .در گزارش کمسیون بینالمللی آموزش
برای قرن بیست و یکم با عنوان «یادگیری به گنج درون »1نیز چهار اصول مهم تأکید قرار
گرفته است:
* یادگیری برای دانستن :9دستیابی به ابزار فهم؛
* یادگیری برای بهکار بستن :2انجام عمل خالقانه در محیط؛
1. Unesco
2. Unicef
3. Sinclair
4. Cherif
5. Learning the Treasure Within
6. Learning To Know
7. Learning To Do
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* یادگیری برای زندگی کردن باهم :همکاری کردن با دیگر افراد در تمام فعالیتهای
انسانی؛
* یادگیری برای با هم بودن :1توسعه بهتر شخصیت و عمل کردن با استقالل ،قضاوت و
مسؤولیت شخصی (دلورز.)21 :1669 ،2
بنابراین آموزش فقط یادگرفتن یک تخصص ،یک توانایی ،یک مهارت و یک دانش نیست؛
یادگیریِ چگونگی زیستن و چگونگی با همزیستن هم هست» .چون فردی که در جامعه
مدرن زندگی می کند هویت شخصی اش را در سبک زندگی خویش متجلی می سازد(رسول
زاده اقدم و همکاران .)1364 ،پس آموزشی که چگونگی با هم زیستن را که در نتیجه با هم
بودن به دست میآید را قطع کند آموزش چندان خوبی نیست؛ بنابراین مدارس تیزهوشان
روندی مخالف روند فعلی آموزش و اهداف فعلی آموزش در دنیا دارد که به سمت «باهم
زیستن »3پیش میرود.
بدین ترتیب ،نهاد آموزش و پرورش و به دنبال آن برنامههای درسی نقش مهمی را در
افزایش و انتقال سرمایه اجتماعی در جامعه ایفا مینمایند .رویکرد اجتماعی برنامههای
درسی ،دریچهای است که به فرد در بستر و شرایط اجتماعی مینگرد (میلر 1623 ،به نقل از
مهر محمدی .)1363 ،لذا ،مدارس میتوانند مؤثرترین سازماندهیهای سرمایه اجتماعی هم
در داخل کالس و هم خارج از آن باشند .زیرا سرمایه اجتماعی مانند شکل های دیگر
سرمایه مولد است و دستیابی به برخی اهداف را که در نبودن آن ،دست نیافتنی خواهد بود،
امکان پذیر می کند(امیراحمدی ،نوابخش و زنجانی .)1361،برای تحقق این هدف میبایست
فعالیتهای جدیدی در برنامهریزی درسی مدارس قرار گیرد .بهعنوان نمونه ،مهارتهای
چون احترام به دیگران ،اعتماد ،یکدلی و مهارتها گروهی مانند حل کشمکش ،حل مسأله
مشارکتی و تصمیمگیری منطقی باید بهعنوان آموزشهای اساسی در محتوای برنامه درسی
مدارس وارد شود (ویلس .)1662 ،اندرسون بر این باور است که القای مفاهیمی نظیر احترام
به اعضای خانواده ،دوستان ،معلمان و تقویت حس اعتماد به دیگران ،صداقت و همدلی در
درون روابط گروهی به همراه مهارتها ی پایان دادن به منازعه و کشمکش ،آموختن
سپاسگذاری از زحمات دیگران ،همگی بخش کوچکی از تکوین و گسترش سرمایه اجتماعی

1. Learning To Be
2. Delors
3. tnimaertsniam

211

تحلیل رویکرد یادگیری برای با هم زیستن در سیمای...

و طرق همزیستی مسالمتآمیز با دیگران است که در دوره آموزش عمومی باید مورد توجه
قرار بگیرید (اندرسون ،2002 ،ترجمه لعل علیزاده و مقدس.)1322 ،
مفاهیم و مؤلفههای یادگیری برای باهم زیستن در این پژوهش از کتاب «یادگیری برای
زندگی کردن با هم در صلح و هماهنگی (یونسکو )1662 ،و همچنین از مقاله یادگیری برای
زندگی کردن با هم که در سال  2002توسط سینکالیر منتشر شد و دیگر منابع مرتبط
اقتباس شده است .این مفاهیم منحصر به جامعهی خاصی نیست و از مفاهیم مشترک
انسانها در هزارهی سوم بهشمار میرود مهمترین این مفاهیم عبارتاند از :آموزش صلح،1
آموزش چند فرهنگی ، 2آموزش شهروندی ،آموزش حقوق بشر ،آموزش سالمت ،آموزش
محیطزیست.
آموزش صلح؛ آموزش برای یادگیری ایجاد عدالت به شیوهی مسالمتآمیز و بدون
خشونت ،حل درگیریها و اختالفات به نحو مسالمتآمیز ،احترام متقابل ،مشارکت با دیگران
و احساس مسؤولیت میباشد (دفتر بینالمللی تعلیم و تربیت و یونسکو.)1666 ،
آموزش شهروندی؛ ارایه فرصتهایی به دانشآموزان قلمداد میشود که بهمنظور تسهیل
پرورششان بهعنوان انسانهایی فعال ،متعهد ،اجتماعی و سیاسی در نظر گرفته میشود
(قلتاش و محمد جانی.)2011 ،
آموزش چند فرهنگی در پی رهاسازی کودک از محدودیتها و سختگیریهایی است که
در محور قومی -نژادی وجود دارد؛ بنابراین رسالت اساسی چنین آموزشی آگاهسازی کودک
از وجود فرهنگهای دیگر جوامع است (سجادی.)1324 ،
آموزش حقوق بشر؛ مجموعهی حقوقی است که از افراد و گروهها در برابر تجاوز دولتها
نسبت به حقوق شناخته شده بینالمللی آنها حمایت میکند؛ بنابراین «هدف حقوق بشر
حمایت از افراد و گروههایی است که حقوق و آزادیهای اساسی آنها که در اسناد بینالملل
یا عرف بینالمللی تضمین شده است ،توسط دولتهای آنان نقض میشود (مهرپور:1322 ،
.)61
آموزش سالمت؛ تأمین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی نه فقط نبودن بیماری و
نقص عضو (شجاعی تهرانی و فردآذر.)1321 ،

1. Peace Education
2. Multicultural Education
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آموزش محیطزیست؛ بهدنبال تعلیم شهروندی است که از محیطزیست بیولوژیکی و
مسائل مربوط به آن مطلع بوده و مشتاق کار کردن برای اجرای راهحلها است (زمانی مقدم
و سعیدی.)2013 ،
براساس آنچه گفته شد ،هدف اصلی مطالعه حاضر تحلیل رویکرد یادگیری برای باهم
زیستن در سیمای کتابهای درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی است.
 .1پیشینه پژوهش
امروزه با از میان رفتن مرزهای قراردادی سنتی و با توجه به تأثیر تحوالت یک منطقه بر
دیگر مناطق جهان ،ناگزیر باید در امر برنامهریزی آموزشی و در محیطهای آموزشی به
موضوع یادگیری برای زندگی کردن باهم در صلح و هماهنگی توجه نمود .بدیهی است که
اهتمام به این موضوع در جوامع مختلف از نظر قومی و فرهنگی از اهمیت بسیار باالتری
برخوردار است .به هر حال در این زمینه تجارب موفقی در سایر کشورها وجود دارد .کشور
تاجیکستان ازجمله کشورهایی است که با همکاری یونیسف برنامهای را در مورد آموختن
روش زندگی در کنار یکدیگر طرحریزی و اجرا کرده است .هدف از اجرای این طرح کمک به
کودکان تاجیکی بود که در طول جنگ داخلی در معرض خشونت قرار گرفته و دچار
مشکالت رفتاری شده بودند (خبرنامه دفتر همکاریهای علمی بینالمللی.)1326 ،
نتایج پژوهش کاﻇمپور و همکاران ( )2012تحت عنوان " تأثیر برنامه آموزش صلح در
تربیت شهروند جهانی" نشان میدهد که برنامه آموزش صلح در بهبود تربیت شهروند جهانی
و همچنین در افزایش دانش ،توانش ،نگرش شهروند جهانی فراگیران تأثیر دارد.
نتایج پژوهش قلتاش و همکاران ( )2012نشان میدهد که به تربیت شهروندی
پیشرفتگرا در مجموع در کتب تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی به میزان  20/04درصد در
پایه اول راهنمایی 22 ،درصد در پایه دوم راهنمایی 20/14 ،درصد در پایه سوم راهنمایی
توجه شده است که نشان از عدمتوجه کافی و شایسته به مؤلفههای تربیت شهروند
پیشرفتگرا در کتب درسی مذکور دارد.
خوشنویسان و همکاران ( )2012در طی تحقیقی با عنوان "بررسی و تحلیل محتوای
کتابهای درسی تعلیمات اجتماعی و فارسی دوره ابتدائی و راهنمایی ایران بر مبنای
مؤلفههای آموزش جهانی" به این نتیجه رسیدند که باالترین ضریب اهمیت در محتوای
کتاب درسی تعلیمات اجتماعی با ضریب  0/62مربوط به آموزش چندفرهنگی و کمترین
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ضریب اهمیت مربوط به آموزش رسانه و فناوری اطالعات با ضریب  0/42میباشد .در
محتوای کتاب فارسی بیشترین و کمترین ضریب اهمیت با ضریب  0/21و  0/26مربوط به
آموزش محیطزیست و آموزش رسانه و فناوری اطالعات بوده است همچنین نتایج نشان
میدهد توجه متعادل و جامعی به خرده مؤلفههای آموزش جهانی در محتوای کتابهای
درسی مورد بررسی نشده است.
یافتههای پژوهش وید ( )2011محتوا و موادی را که برگرفته از تجارب شخصی
دانشآموزان ،سوابق فرهنگی و خانوادگی ،ایدهها و عالیق ،یادگیری و سطح پیشرفت
دانشآموزان را برای آموزش حقوق بشر مناسبتر دانستهاند و تکنیکهای آموزشی مؤثرتری
(شبیهسازی ،بازی نقش ،پروژههای عملی ،استفاده از ادبیات کودکان) را پیشنهاد کردهاند.
نتایج پژوهش زید سلیمان ( )2010نشان داد با توجه به کاستیها و ضعف برنامهها و
کتب درسی باید فهرستی از حقوق انسانی (حقوق شهروندی ،حقوق اقتصادی ،حقوق
سیاسی ،حقوق اجتماعی و فرهنگی) در برنامهها و کتب درسی گنجانده شوند.
نتایج پژوهش عزیزی ،بلندهمتان و سلطانی ( )1326در مورد وضعیت آموزش چند
فرهنگی در مراکز تربیتمعلم سنندج نشان داد که مدرسان مراکز تربیتمعلم در آموزشهای
خود به مفاهیم و موضوعات آموزش چند فرهنگی بهصورت کم و خیلیکم تأکید میکنند.
نتایج پژوهش جعفرثانی ،یوسفآبادی و سیفی ( )1322نشان داد که به مؤلفههای
آموزش صلح ،حقوق بشر در محتوای کتابهای درسی دورهی ابتدایی به میزان کمی توجه
شده است.
شیخاوندی ( )1329در تحلیل محتوای کتابهای مطالعات اجتماعی دورهی ابتدایی و
دوره راهنمایی به این نتیجه رسیدند که در طراحی و تدوین این کتابها از پرداختن به
مقوالت هویت و فرهنگ قومی پرهیز شده و بیشتر بر روی ویژگیهای فردی ،مردانه و
شهری تأکید شده است.
صالحی عمران و همکاران ( )2006طی پژوهشی تحت عنوان «تحلیل محتوای کتابهای
درسی دوره ابتدائی بر مبنای مؤلفههای جهانیشدن» به این نتیجه رسیدند که به هر سه
مؤلفه آموزش جهانی یعنی آموزش صلح ،آموزش محیطزیست و آموزش سالمت به یک
نسبت ولی با توجه به حجم کتابها یعنی  3346صفحه در حد کم پرداخته شده است و این
در حالی است که هریک از خردهمؤلفههای آموزشهای مذکور بهصورت متوازن مورد توجه
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قرار نگرفته است و کتب درسی نیز به یک نسبت مؤلفههای آموزش جهانی را تحت پوشش
قرار ندادهاند.
پژوهشی در خصوص «آمـوزش صـلح و آمـوزش محیطـی» توسط هریس و میسچه
( )2003انجام گرفت .این پژوهش اشاره میکند کـه رشـتههـای آمـوزش محیطی و آموزش
صلح میتوانند از همدیگر درباره صلح و استراتژیهای مختلف برای صلح ،آموزش ببینند.
هریس ده هدف از آموزش صلح را بـه شـرح زیـر اعالم کرد :درک مهمترین مفهوم صلح
جهت برخورد با ترس ،فـراهم کـردن اطالعـات الزم در مـورد سیـستم امنیتی ،درک رفتـار
خـشونتآمیـز توسـعه درک درون ،فرهنگی ،ایجاد تشخیص موقعیت در آینده ،یـاد دادن و
آموزش صلح بهعنوان یک روند ،ارائه مفهوم صلح کـه شامل عدالت اجتماعی نیز میباشد
تخمین احترام برای ،زندگی و پایان خشونت .او همچنـین تأکیـد کـرد کـه آموزش
صلحآمیز بایستی به هر تالشـی بـرای تـدریس صلح وابـسته باشـد.
عالءالدین ( )1626در طی مقالهای با عنوان آموزش برای آگاهی جهانی بیان میدارد که
دلمشغولی نسبت به آموزش جهانی در محتوای کتابهای درسی نمود مییابد ،ولی
مفاهیمی مانند؛ صلح بینالمللی ،اشــتراک جهــانی ،همکــاری مــشترک انــسانهــا و
مطالعــات مربــوط بــه ســازمانهــای بینالمللی ،به هم پیوستگی مردم جهـان و آگـاهی
در مـورد فرهنـگ و آداب و رسـوم مـردم دیگـر را از مواردی برمیشمارد که باید در
زمینههای مسائل جهانی مورد توجه قرار گیرد.
به این ترتیب با توجه به اهمیت پرداختن به مؤلفههای یادگیری برای باهم زیستن و
نقش اساسی کتابهای درسی در انتقال این مفاهیم و نیز عواقبی که بیتوجهی به آنها
میتواند در نسلهای بعدی بههمراه داشته باشد ،نتایج پژوهش پیشرو میتواند برای
تصمیمگیرندگان نهادهای فرهنگی کشور در راستای تقویت سرمایههای فرهنگی ،ارتقای
جامعهپذیری نوجوانان بهعنوان شهروندان آینده و توسعه همه جانبه کشور ،شاخصی باشد تا
به بازنگری در شیوه تدوین محتوای برنامههای آموزشی و درسی و اتخاذ تصمیمات بهتر و
مقتضیتر در زمینه یاد شده همت گمارند و در صورت لزوم بتوانند از ﻇرفیتهای برنامههای
درسی پنهان و فوق برنامه در دستیابی به اهداف فوق نائل آیند که این امر ،مستلزم توجه به
نقش دانشآموزان در اجتماع است .بدینسان ،ضرورت تحقیق حاضر در بررسی جایگاه
مؤلفههای یادگیری برای باهم زیستن در کتابهای درسی دوره دوم ابتدایی آشکار میگردد.
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 .1سؤاالت پژوهش
میزان توجه به «آموزش صلح» در کتابهای مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی تا چه حد
میباشد؟
میزان توجه به «آموزش چند فرهنگی» در کتابهای مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی تا
چه حد میباشد؟
میزان توجه به «آموزش شهروندی» در کتابهای مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی تا چه
حد میباشد؟
میزان توجه به «آموزش حقوق بشر» در کتابهای مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی تا
چه حد میباشد؟
میزان توجه به «آموزش محیطزیست» در کتابهای مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی تا
چه حد میباشد؟
میزان توجه به «آموزش سالمت» در کتابها ی مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی تا چه
حد میباشد؟
 .1روش پژوهش
شیوه مورد استفاده در این پژوهش روش تحلیل محتوا 1میباشد از آنجاییکه هدف این
پژوهش مشخص کردن وضعیت کتابهای مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی در سال
تحصیلی  1361-1369از منظر توجه به مؤلفههای یادگیری برای باهم زیستن میباشد،
پژوهش توصیفی به حساب میآید .همچنین به لحاظ هدف ،در زمره پژوهشهای کاربردی و
از لحاظ ماهیت دادههای پژوهشی و ابزارهای اندازهگیری در دستهبندی کمی به شمار می-
رود تحلیل محتوا اغلب مستلزم انجام مراحل زیر است:
 .1مرحلهی قبل از تحلیل (آمادهسازی و سازماندهی)؛
 .2مرحلهی بررسی مواد (پیام)؛
 .3مرحلهی پردازش دادهها (سرمد ،بازرگان و حجازی.)1361 ،
جامعهی آماری این پژوهش کتابهای مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی ،شامل  3جلد
کتاب ،در سه عنوان مطالعات اجتماعی پایه چهارم ،مطالعات اجتماعی پایه پنجم ،مطالعات
اجتماعی پایه ششم بود که توسط دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی در سال 1361
1. Content Analysis
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تألیف و چاپ شده بود .برای افزایش دقت بررسی حجم نمونه آماری منطبق بر جامعه آماری
بوده است .روش نمونهگیری هدفمند و در جهت سؤاالت پژوهش بوده و کتابهای مطالعات
اجتماعی از ایـن جهـت مـورد توجه قرار گرفت که توقع طرح مسائل روز جهانی در آن
وجود دارد.
در این تحقیق ابزار اساسی تحلیل محتوا ،ســیاهه تحلیــل بــود که از طریق مطالعه ادبیات
تحقیق و بررسی مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در حوزه جهـانیشــدن بهمنظور میزان
توجه کتاب هـای درسی دوره ابتدایی و برای شـش مؤلفه آموزش شـهروندی ،آموزش صـلح،
آموزش چند فرهنگی ،آمــوزش شــهروندی ،آموزش سالمت ،آمــوزش محیطزیست و آموزش
حقوق بشر تنظیم شد.
 .1روایی و پایایی ابزار اندازهگیری
برای بررسی روایی صوری و محتوایی سیاهه تحلیل ،مؤلفههـا و شـاخصهـای تـدوین شـده
پژوهش به متخصصان فن و دو نفر از اسـاتید جامعـهشناسـی ارائـه گردیـد و پس از دریافت
نقطهنظرات ایشان ،تجدیدنظرها و تغییراتی بعمل آمد و فهرست نهایی تنظیم گردید .پایـایی
سیاهه تحلیل نیز از طریق روش اسـکات  62درصـد بـهدسـت آمـد .بـرای تجزیـه و تحلیـل
داده های پژوهش از دو روش آمار توصیفی و روش آنتروپی شـانون اسـتفاده گردیـد .چراکـه
بسیاری از صاحبنظران عقیده دارند که با استفاده از روش آنتروپـی شـانون تحلیـل دادههـا،
بسیار قویتر و معتبرتر انجام خواهد شد (آذر.)1320 ،
 .2-1مراحل روش آنتروپی شانون
مرحلهههه او  :اول بهدست آوردن ماتریس فراوانیهای جدول فراوانی ،بهنجار شده ،براساس
فرمول زیر:

هنجار شدهی ماتریس فراوانی = ،Pفراوانی مقولـه= ،Fشـماره پاسـخگو= ،iشـماره مقولـه=،j
تعداد پاسخگو=m
مرحله دوم  :محاسبهی بار اطالعاتی هر مقوله و قرار دادن آنها در ستونهای تعیین شـده بـا
کمک فرمول زیر:
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هنجار شدهی ماتریس فراوانی = ،Pشماره پاسخگو=  ،iشماره مقوله= ،jتعداد پاسخگو=m

مرحلهه سهوم :بـا اسـتفاده از بـار اطالعـاتی مقولـههـا ) )j=1,2,…,nضـریب اهمیـت هـر
یک از مقولـههـا محاسـبه میشود برای محاسبهی ضریب اهمیت از فرمـول زیر استفاده شد.

درجهی اهمیت = ،Wjبار اطالعاتی هر مقوله= ،Ejشماره مقوله= ،jتعداد مقولهها=n

 .1یافتهها
در این بخش یافتههای برآمده از تحلیل متون کتابهای مورد مطالعه بهترتیب سؤاالت
پژوهش ارائه میگردد.
سؤال اول :میزان توجه به «آموزش صلح» در کتابهای مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی
تا چه حد میباشد؟
یافتههای جدول ( )1نشان میدهد که در میان مؤلفههای آموزش صلح بهترتیب بیشتر به
مؤلفه همکاری ،احساس مسؤولیت ،دوست داشتن دیگران ،احترام به خود و دیگران و احترام
به کار دیگران پرداخته شده است و کمترین توجه بهترتیب به مؤلفهی شجاعت ،فداکاری،
وفاداری ،حس آشتی ،حل مسالمتآمیز مشکالت ،تصمیمگیری جمعی شده است در
حالیکه چنین مؤلفهها و مقوالتی از موضوعات اساسی یادگیری برای با هم با زیستن
میباشند طوریکه مواجه شدن با دیگران از طریق گفتگو و مذاکره یکی از ابزارهایی است
که تعلیموتربیت در قرن بیست و یکم به آن نیازمند میباشد.

سال ششم -شماره  – 11پاییز و زمستان 1931

دوفصلنامه پژوهشهای جامعهشناسی معاصر

212

جدو  :2توزیع فراوانی توجه به مؤلفههای آموزش صلح در مطالعات اجتماعی پایههای
چهارم ،پنجم و ششم ابتدایی
احترام به کار دیگران

احترام به خود و دیگران

احساس مسئولیت

حل مسالمتآمیز مشکالت

همکاری

تصمیمگیری جمعی

دوست داشتن دیگران

شجاعت

جمع کل

19

22

21

12

42

13

23

0

6

2

1

حس آشتی

مطالعات
اجتماعی ششم

11

6

6

1

21

1

9

0

4

9

4

وفاداری

مطالعات
اجتماعی پنجم

2

6

6

9

13

2

6

0

3

0

0

کتاب درسی

فداکاری

مطالعات
اجتماعی چهارم

3

4

2

1

14

9

2

0

2

1

1

مؤلفهها

همینطور از نظر ضریب اهمیت مؤلفههای آموزش صلح ،دادههای جدول ( )2نیز مؤید
آن است که مؤلفههای همکاری ،احساس مسؤولیت ،دوست داشتن دیگران ،احترام به خود و
دیگران ،تصمیمگیری جمعی ،حس آشتی ،احترام به کار دیگران و حل مسالمتآمیز
مشکالت دارای بیشترین ضریب اهمیت و مؤلفههای وفاداری؛ فداکاری و شجاعت دارای
کمترین اهمیت بودهاند .مقایسه نتایج برآمده از این دو رویکرد تحلیل در خصوص میزان
تأکید برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی بر مؤلفههای آموزش صلح با کمی
تفاوت در ترتیب با اهمیتترین و کماهمیتترین مؤلفههای مورد مطالعه تقریباً همسو بوده و
در هر دو شیوه تحلیلی بر مؤلفههای مشترکی به عنوان نقاط قوت و ضعف برنامههای درسی
دوره ابتدایی در امر آموزش صلح تأکید شده است.
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جدو  :1دادههای بهنجار شده ،بار اطالعاتی و ضریب اهمیت مربوط به شاخصهای آموزش صلح
احترام به کار دیگران

احترام به خود و دیگران

احساس مسئولیت

حل مسالمتآمیز مشکالت

همکاری

تصمیمگیری جمعی

شجاعت

حس آشتی

وفاداری

فداکاری

کتاب درسی

دوست داشتن دیگران

مؤلفهها

مطالعات
اجتماعی
چهارم

0/16

0/12

0/22

0/02

0/26

0/49

0/31

0

0/22

0/14

0/20

مطالعات
اجتماعی پنجم

0/13

0/41

0/39

0/10

0/22

0/11

0/36

0

0/33

0

0

مطالعات
اجتماعی ششم

0/96

0/41

0/39

0/42

0/44

0/32

0/29

0

0/44

0/29

0/20

Ej

0/29

0/61

0/66

0/24

0/62

0/62

0/66

0

0/62

0/32

0/49

Wj

0/03

0/04

0/04

0/03

0/04

0/04

0/04

0

0/04

0/02

0/02

در همین راستا ،در نمودار ( )1مالحظه میگردد با توجه به تحلیل بهعملآمده از محتوای
کتابهای مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی میتوان گفت که بیشترین مؤلفههای که از
آموزش صلح در محتوای کتابهای مذکور مورد توجه و تأکید قرار گرفته است ،بهترتیب
مؤلفههای همکاری ،احساس مسؤولیت ،دوست داشتن دیگران و احترام به خود و دیگران
است .در حالیکه دیگر مؤلفههای آموزش صلح ازجمله؛ حس آشتی ،فداکاری ،وفاداری،
شجاعت و حل مسالمتآمیز مشکالت که از موضوعات اساسی برای آموزش صلح در دنیای
پر از جنگ و خشونت امروزه میباشد ،چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

نمودار  :2وضعیت توجه به مؤلفههای آموزش صلح در مطالعات اجتماعی پایههای چهارم،
پنجم و ششم ابتدایی
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سؤال دوم :میزان توجه به «آموزش چند فرهنگی» در کتابهای مطالعات اجتماعی دوره
دوم ابتدایی تا چه حد میباشد؟
دادههای جدول ( )3نشان میدهد که در میان مؤلفههای آموزش چند فرهنگی در
محتوای کتابهای درسی مطالعات اجتماعی دورهی دوم ابتدایی بیشترین توجه بهترتیب به
مؤلفههای انعکاس تنوع قومی ،مذهبی و محیطی و مطالعه فرهنگ دیگر مردم جهان بوده
است و به مؤلفههای پذیرش و درک تفاوتهای فرهنگی و احترام به تفاوتهای فردی کمتر
پرداخته شده است.
جدو  :1توزیع فراوانی توجه به مؤلفههای آموزش چند فرهنگی در مطالعات اجتماعی پایههای
چهارم ،پنجم و ششم ابتدایی
تفاوتهای فرهنگی

پذیرش و درک

مردم جهان

مطالعه فرهنگ دیگر

مذهبی و محیطی

انعکاس تنوع قومی و

مطالعات اجتماعی چهارم

فردی

کتاب درسی

احترام به تفاوتهای

مؤلفهها

4

1

6

2

مطالعات اجتماعی پنجم

1

14

14

2

مطالعات اجتماعی ششم

9

13

2

2

جمع کل

11

22

31

9

همینطور از نظر ضریب اهمیت مؤلفههای آموزش چند فرهنگی ،دادههای جدول ()4
بیانگر آن است با وجودی که مؤلفههای انعکاس تنوع قومی ،مذهبی و محیطی و مطالعه
فرهنگ دیگر مردم جهان بهترتیب از بیشترین اهمیت برخوردار بودهاند .نکته قابلتوجه در
مقایسه یافتههای حاصل از دو شیوهی تحلیل بیانگر آن است که نتایج حاصل از این دو
رویکرد در ارتباط با میزان تأکید برنامه درسی دوره دوم ابتدایی بر مؤلفههای آموزش چند
فرهنگی کامالً همسو بوده و در هر دو شیوه تحلیلی بر مؤلفههای مشترکی بهعنوان نقطه
قوت و ضعف برنامههای درسی دوره ابتدایی در امر آموزش چند فرهنگی تأکید شده است.
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جدو  :1دادههای بهنجار شده ،بار اطالعاتی و ضریب اهمیت شاخصهای مربوط به آموزش چند فرهنگی
فرهنگی

تفاوتهای

پذیرش و درک

مطالعه فرهنگ

دیگر مردم جهان

محیطی

انعکاس تنوع

قومی و مذهبی و

احترام به

کتاب درسی

تفاوتهای فردی

مؤلفهها

مطالعات اجتماعی چهارم

0/39

0/04

0/26

0/33

مطالعات اجتماعی پنجم

0/06

0/10

0/41

0/33

مطالعات اجتماعی ششم

0/11

0/49

0/29

0/33

Ej

0/23

0/21

0/62

1

Wj

0/03

0/03

0/04

0/04

همچنین در نمودار ( )2مالحظه میشود از میان مؤلفههای آموزش چند فرهنگی؛
مؤلفههای انعکاس تنوع قومی ،مذهبی و محیطی و مطالعه فرهنگ دیگر کشورها بیشتر مورد
توجه و تأکید قرار گرفته است .البته الزم به ذکر است که در مؤلفهی مطالعه فرهنگ دیگر
کشورها بیشتر به زبان ،وضعیت اقتصادی ،شغل و وضع طبیعی کشورهای همسایه توجه
شده است و در رابطه با مؤلفهی تنوع قومی ،مذهبی و محیطی بیشتر به تنوع محیطی ایران
پرداخته شده است.

نمودار  :1وضعیت توجه به مؤلفههای آموزش چند فرهنگی در مطالعات اجتماعی پایههای چهارم ،پنجم و
ششم ابتدایی

سؤال سوم :میزان توجه به «آموزش شهروندی» در کتابهای مطالعات اجتماعی دوره
دوم ابتدایی تا چه حد میباشد؟
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یافتههای جدول ( )1نشان میدهد که در بین مؤلفههای آموزش شهروندی در محتوای
کتابهای درسی مطالعات اجتماعی دورهی دوم ابتدایی بیشترین توجه بهترتیب به
مؤلفهها ی داشتن روحیه قانون مداری و احترام به قوانین و مقررات جامعه و معرفی
سازمانهای دولتی و وﻇایف دولت میباشد و بهترتیب به مؤلفههای روحیه پرسشگری و
مشارکت فعاالنه در تصمیمگیریهای جامعه و توجه به فعالیتهای گروهی کمتر پرداخته
شده است.
جدو  :1توزیع فراوانی توجه به مؤلفههای آموزش شهروندی در مطالعات اجتماعی پایههای
چهارم ،پنجم و ششم ابتدایی
و وظایف دولت

معرفی سازمانهای دولتی

قوانین و مقررات جامعه

قانونمداری و احترام به

داشتن روحیه

روحیه پرسشگری

گروهی

توجه به فعالیتهای

تصمیمگیریهای جامعه و

کتاب درسی
مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

2

2

3

4

مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

9

13

1

2

مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

2

2

1

4

جمع کل

11

12

6

10

مشارکت فعاالنه در

مؤلفهها

همینطور از نظر بار اطالعاتی و ضریب اهمیت مؤلفههای آموزش شهروندی ،دادههای
جدول ( )9بیانگر آن است که بهترتیب به مؤلفههای داشتن روحیه قانونمداری و احترام به
قوانین و مقررات جامعه ،معرفی سازمانهای دولتی و وﻇایف دولت ،مشارکت فعاالنه در
تصمیمگیریهای جامعه و توجه به فعالیتها ی گروهی و روحیه پرسشگری از بیشترین به
کمترین اهمیت برخوردارند.
جدو  :1دادههای بهنجار شده ،بار اطالعاتی و ضریب اهمیت شاخصهای مربوط به آموزش شهروندی
دولت

دولتی و وظایف

معرفی سازمانهای

مقررات جامعه

احترام به قوانین و

قانونمداری و

داشتن روحیه

روحیه پرسشگری

فعالیتهای گروهی

جامعه و توجه به

تصمیمگیریهای

کتاب درسی
مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

0/42

0/12

0/33

0/40

مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

0/40

0/29

0/19

0/20

مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

0/13

0/12

0/11

0/40

Ej

0/60

0/91

0/21

0/69

Wj

0/04

0/03

0/04

0/04

مشارکت فعاالنه در

مؤلفهها

211

تحلیل رویکرد یادگیری برای با هم زیستن در سیمای...

همچنین نمودار ( )3نشان میدهد که از میان مؤلفههای آموزش شهروندی؛ مؤلفههای
داشتن روحیه قانونمداری و احترام به مقررات جامعه و معرفی سازمانهای دولتی و وﻇایف
دولت بیشتر از روحیه پرسشگری و مشارکت فعاالنه در تصمیمگیریهای جامعه و توجه به
فعالیتها ی گروهی مورد توجه قرار گرفته است .با توجه به اطالعات بهدست آمده میتوان
گفت که مؤلفههای آموزش شهروندی دارای بیشترین میزان توجه در مطالعات اجتماعی پایه
پنجم ابتدایی میباشد.

نمودار  :1وضعیت توجه به مؤلفهها ی آموزش شهروندی در مطالعات اجتماعی پایههای
چهارم ،پنجم و ششم ابتدایی

سؤال چهارم :میزان توجه به «آموزش حقوق بشر» در کتابهای مطالعات اجتماعی دوره
دوم ابتدایی تا چه حد میباشد؟
یافتههای جدول ( )2بیانگر آن است که در بین مؤلفههای آموزش حقوق بشر در محتوای
کتابهای درسی مطالعات اجتماعی دورهی دوم ابتدایی بیشترین توجه به ترتیب به
مؤلفهها ی حق تفریح و استراحت ،حق آموزش و پرورش ،آزادی بیان و عقیده و آزادی
مذهب و فکر و وجدان میباشد و به مؤلفههای منع بردگی و خرید و فروش انسانها ،حق
ازدواج و تشکیل خانواده و حق دفاع از سالمتی کمتر توجه شده است.
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جدو  :1توزیع فراوانی توجه به مؤلفههای آموزش حقوق بشر در مطالعات اجتماعی پایههای چهارم ،پنجم
و ششم ابتدایی
حق دفاع از سالمتی

مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

1

3

4

9

0

0

11

جمع کل

3

10

2

11

0

0

12

وجدان

مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

0

1

2

1

0

0

3

خانواده

مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

2

2

2

0

0

0

4

کتاب درسی

فروش انسانها

آزادی بیان و عقیده

آزادی مذهب ،فکر و

حق آموزش و پرورش

حق ازدواج و تشکیل

منع بردگی و خرید و

حق تفریح و استراحت

مؤلفهها

دادههای جدول ( )2نشان میدهد که بیشترین میزان بار اطالعاتی و ضریب اهمیت
بهترتیب به مؤلفههای حق تفریح و استراحت ،حق آموزشوپرورش ،آزادی بیان و عقیده و
آزادی مذهب و فکر و وجدان و کمترین میزان بار اطالعاتی و ضریب اهمیت به ترتیب به
مؤلفههای منع بردگی و خرید و فروش انسانها  ،حق ازدواج و تشکیل خانواده و حق دفاع از
سالمتی میباشد.
جدو  :1دادههای بهنجار شده ،بار اطالعاتی و ضریب اهمیت شاخصهای مربوط به آموزش حقوق بشر
سالمتی

حق دفاع از

آزادی بیان و عقیده

و وجدان

آزادی مذهب ،فکر

پرورش

حق آموزش و

تشکیل خانواده

حق ازدواج و

و فروش انسانها

منع بردگی و خرید

استراحت

کتاب درسی

حق تفریح و

مؤلفهها

مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

0/92

0/20

0/21

0

0

0

0/20

مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

0

0/10

0/21

0/41

0

0

0/12

مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

0/33

0/30

0/10

0/11

0

0

0/91

Ej

0/12

0/64

0/61

0/93

0

0

0/21

Wj

0/02

0/04

0/04

0/03

0

0

0/04

همانطور که نمودار ( )4نشان میدهد وضعیت توجه به مؤلفههای آموزش حقوق بشر در
محتوای کتابهای درسی مطالعات اجتماعی دورهی دوم ابتدایی از توزیع نرمال برخوردار
نبوده و بیشترین توجه به مؤلفه حق آموزشوپرورش و کمترین توجه به مؤلفههای منع
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بردگی و خرید و فروش انسانها ،حق ازدواج و تشکیل خانواده میباشد .در همین راستا،
توجه به سایر مؤلفهها در حد متوسط بوده و نکتهای که اینجا قابل توجه میباشد این است
که مؤلفه حق دفاع از سالمتی و آزادی بیان و عقیده که از ضروریات یک شهروند مطلوب
میباشد در این کتب کمتر مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است.

نمودار  :1وضعیت توجه به مؤلفههای آموزش حقوق بشر در مطالعات اجتماعی پایههای چهارم ،پنجم و
ششم ابتدایی

سؤال پنجم :میزان توجه به «آموزش محیطزیست» در کتابهای مطالعات اجتماعی دوره
دوم ابتدایی تا چه حد میباشد؟
یافتههای جدول ( )6بیانگر آن است که از میان مؤلفههای آموزش محیطزیست بیشترین
توجه به مؤلفههای مشکالت محیطزیست و لزوم حفظ محیطزیست و حفظ جنگلها،
اهمیت درختکاری و فضای سبز و کمترین توجه بهترتیب به مؤلفههای رعایت حقوق
حیوانات و مهربانی با آنها و اهمیت حیوانات در زندگی میباشد.

سال ششم -شماره  – 11پاییز و زمستان 1931

دوفصلنامه پژوهشهای جامعهشناسی معاصر

211

جدو  :1توزیع فراوانی توجه به مؤلفههای آموزش محیطزیست در مطالعات اجتماعی پایههای چهارم،
پنجم و ششم ابتدایی
زندگی

اهمیت حیوانات در

با آنها

حیوانات و مهربانی

رعایت حقوق

و فضای سبز

اهمیت درختکاری

حفظ جنگلها،

محیطزیست

زیست و لزوم حفظ

کتاب درسی
مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

2

1

10

14

مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

1

0

2

12

مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

1

0

2

10

جمع کل

6

1

20

39

مشکالت محی

مؤلفهها

اطالعات جدول ( )10نشان میدهد که بیشترین میزان بار اطالعاتی و ضریب اهمیت
مربوط به مشکالت محیطزیست و لزوم حفظ محیطزیست بهترتیب ( )0/66و ( )0/04و
حفظ جنگلها ،اهمیت درختکاری و فضای سبز بهترتیب ( )0/29و ( )0/04و کمترین آن
مربوط به رعایت حقوق حیوانات و مهربانی با آنها ( )0و اهمیت حیوانات در زندگی بهترتیب
( )0/92و ( )0/03میباشد.
جدو  :21دادههای بهنجار شده ،بار اطالعاتی و ضریب اهمیت شاخصهای مربوط به آموزش محیطزیست

زندگی

اهمیت حیوانات در

و مهربانی با آنها

رعایت حقوق حیوانات

سبز

درختکاری و فضای

حفظ جنگلها ،اهمیت

محیطزیست

و لزوم حفظ

کتاب درسی

مشکالت محیطزیست

مؤلفهها

مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

0//22

1/00

0/10

0/36

مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

0/11

0

0/40

0/33

مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

0/11

0

0/10

0/22

Ej

0/92

0

0/29

0/66

Wj

0/03

0

0/04

0/04

نمودار ( )1بیانگر آن است که در میان مؤلفههای آموزش محیطزیست بیشترین میزان
توجه به شاخص مشکالت محیطزیست و لزوم حفظ محیطزیست میباشد .در همین راستا،
به مؤلفههای حفظ جنگلها  ،اهمیت درختکاری و فضای سبز ،رعایت حقوق حیوانات و
مهربانی با آنها و اهمیت حیوانات در زندگی کمتر توجه و پرداخته شده است .در حالیکه با
توجه به اهداف دوره ابتدایی انتظار میرفت که حداقل به مؤلفههای آموزش محیطزیست تا
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حد مطلوبی پرداخته شود و دانشآموزان هر چه بیشتر در مطالعات اجتماعی با مسائل
مربوط به آموزش محیطزیست ازجمله رعایت حقوق حیوانات و مهربانی با آنها آشنا شوند.

نمودار  :1وضعیت توجه به مؤلفههای آموزش محیطزیست در مطالعات اجتماعی چهارم،
پنجم و ششم ابتدایی

سؤال ششم :میزان توجه به «آموزش سالمت» در کتابهای مطالعات اجتماعی دوره دوم
ابتدایی تا چه حد میباشد؟
یافتههای جدول ( )11نشان میدهد که در میان مؤلفههای آموزش سالمت بهترتیب
بیشتر به شاخصهای ارتباطات سالم با دیگران و همدلی و همدردی با انسانها پرداخته شده
است و به مؤلفههای بهداشت محیط ،نظافت خانه و مدرسه و کوچه و بهداشت جسمانی،
نظافت شخصی و سالمت بهطور متوسط توجه شده است.
جدو  :22توزیع فراوانی توجه به مؤلفههای آموزش سالمت در مطالعات اجتماعی پایههای چهارم ،پنجم و
ششم ابتدایی
انسانها

همدردی با

ارتباطات سالم با

دیگران و همدلی و

مدرسه و کوچه

نظافت خانه و

بهداشت محیط،

سالمت

نظافت شخصی و

کتاب درسی
مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

3

1

3

مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

2

2

1

مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

3

3

2

جمع کل

14

9

9

بهداشت جسمانی،

مؤلفهها
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یافتههای جدول ( )12نشان میدهد که در میان مؤلفههای آموزش سالمت بیشترین
میزان بار اطالعاتی و ضریب اهمیت مربوط به هر سه شاخص بوده و هر یک از شاخصها و
مؤلفههای آموزش سالمت از ضریب اهمیت باالتری برخوردار میباشند.
جدو  :21دادههای بهنجار شده ،بار اطالعاتی و ضریب اهمیت شاخصهای مربوط به آموزش سالمت
همدردی با انسانها

ارتباطات سالم با

دیگران و همدلی و

مدرسه و کوچه

نظافت خانه و

بهداشت محیط،

سالمت

نظافت شخصی و

کتاب درسی

بهداشت جسمانی،

مؤلفهها

مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

0/21

0/12

0/10

مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

0/12

0/33

0/12

مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

0/21

0/10

0/33

Ej

0/26

0/62

0/62

Wj

0/04

0/04

0/04

نمودار ( )9بیانگر آن است که در محتوای کتابهای درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم
ابتدایی بیشترین میزان توجه به شاخص ارتباطات سالم با دیگران ،همدلی و همدردی با
انسانها بوده و به شاخص بهداشت محیط ،نظافت خانه و مدرسه و کوچه کمتر پرداخته
شده است.

نمودار  :1وضعیت توجه به مؤلفههای آموزش سالمت در مطالعات اجتماعی پایههای چهارم،
پنجم و ششم ابتدایی
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 .1بحث و نتیجهگیری
هدف مقاله حاضر تحلیل رویکرد یادگیری برای باهم زیستن در سیمای کتابهای درسی
مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی بود .نتایج حاصل در ارتباط میزان و نحوه توجه
کتابهای درسی مورد مطالعه به مؤلفهی آموزش صلح حاکی از آن است که توجه کتب
مورد مطالعه به همهی مؤلفهها از یک توزیع نرمال برخوردار نبوده است .با وجودی که در
متون درسی مورد مطالعه بیشترین تأکید بر شاخصهای همکاری ،احساس مسؤولیت،
دوست داشتن دیگران ،احترام به خود و دیگران و احترام به کار دیگران بوده است؛ اما توجه
و تأکید کمتری بر شاخصها ی شجاعت ،فداکاری ،وفاداری ،حس آشتی ،حل مسالمتآمیز
مشکالت ،تصمیمگیری جمعی شده است این در حالی است که چنین مؤلفهها و مقوالتی از
موضوعات اساسی برای با هم زیستن میباشد؛ طوریکه مواجهشدن با دیگران از طریق
گفتگو و مذاکره یکی از ابزارهایی است که تعلیموتربیت در قرن بیست و یکم میبایست در
جهت نهادینه کردن و تعمیم آن بکوشد .بر این اساس در مؤلفهی احساس مسئولیت به
احساس مسؤولیت در برابر دیگران و اموال آنها و احساس مسؤولیت در برابر خانواده و در
مؤلفه همکاری به همکاریهای بشردوستانه و همکاری تیمی و در مؤلفهی شجاعت به
شجاعت روحی بیشتر پرداخته شده است .یافتهها این مقاله با نتایج پژوهش جعفرثانی،
یوسفآبادی و سیفی ( )1322و نتایج پژوهش جینگ لین ( )2002همسو است .از طرف
دیگر میزان توجه کتابهای درسی به مؤلفهها ی آموزش چند فرهنگی با توجه به اهمیت
بیشتر این بسیاری از محققان در این زمینه معتقد هستند که چنین بیتوجهی به برنامههای
آموزشی چند فرهنگی ناشی از ترس سیاستگزاران طبقات حاکم و اکثریت به عواقب
اجتماعی و سیاسی آموزش چند فرهنگی مانند برابر خواهی ،تالش در جهت دسترسی به
مطالبات قومی و نژادی و تغییرات اجتماعی گروههای حاشیه و اقلیتها میباشد (مازاچی،
 ) 2012چنین نتایجی همچنین با پیام و هسته اصلی آموزش چند فرهنگی که در آن همه
دانش آموزان بدون در نظر گرفتن جنسیت ،طبقه اجتماعی ،خصوصیات قومی ،نژادی،
فرهنگی و مذهبی باید دارای فرصتهای برابر در مدرسه برای یادگیری باشند ،مغایرت دارد
(بانک.)2010،
در بین مؤلفههای آموزش چند فرهنگی بیشترین اهمیت بر روی شاخصهای انعکاس
تنوع قومی ،مذهبی و محیطی و مطالعه فرهنگ دیگر مردم جهان بوده و مؤلفهی پذیرش و
درک تفاوتهای فرهنگی و احترام به تفاوتهای فردی کمترین اهمیت را به خود اختصاص
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داده بودند .در مؤلفهی مطالعه فرهنگ سایر کشورها بیشتر به زبان ،وضعیت اشتغال ،صنایع
دستی ،انواع شغلها و وضعیت طبیعی سایر کشورها پرداخته شده بود البته الزم به ذکر
است تنها کشورهای همسایه در محتوای کتابها بیان نشده بود .در این مؤلفه به آثار ادبی،
نژاد و سایر مقوالت مرتبط با فرهنگ سایر کشورها کمتر توجه شده است و در مؤلفهی
انعکاس تنوع قومی ،مذهبی و محیطی بیشترین تأکید محتوای کتابها بهترتیب بر روی
مذهب رسمی کشور ،تنوع محیط زندگی ،جاذبههای طبیعی و تنوع آبوهوا در ایران بوده و
تنوع قومی کمتر مورد توجه قرار گرفته است .در کل نقطهی توجه به آموزش چند فرهنگی
در محتوای کتابهای درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی به مؤلفهی مطالعهی
فرهنگ سایر کشورها نه به تمام کشورها بلکه به کشورهای همسایه و بیشتر به زبان و وضع
طبیعی این کشورها اشاره شده است و در مؤلفهی تنوع قومی ،مذهبی و محیطی نیز بیشتر
به جاذبههای طبیعی و تنوع آبوهوایی در ایران اشاره شده است .این یافتهها ،با نتایج
مطالعه عزیزی ،بلندهمتان و سلطانی ( )1326که مؤلفههای آموزش چند فرهنگی را در
محتوای کتابهای تربیتمعلم تحلیل کرده بودند ،مطابقت دارد .بنا به نتایج مطالعه مذکور
به مؤلفههای آموزش چند فرهنگی که شامل قومیتهای مختلف ،نژادهای مختلف ،دو زبانه
یا چند زبانه بودن ،تفاوتهای جنسی ،آداب و رسوم اقوام مختلف  ...در محتوای کتابهای
تربیتمعلم توجه کافی نشده است .نتایج پژوهشهای هاشمی و همکاران (،)1326
شیخاوندی ( )1329و همچنین پژوهش سجادی ( )1324مبنی بر تشویق روحیه
مسالمتجویی در میان دانشآموزان و توجه به کثراتگرایی فرهنگی و تعلیموتربیت مبتنی
بر کثرت گرایی فرهنگی با نتایج پژوهش حاضر همسو است .در تبیین این یافته پژوهش
میتوان گفت در حالیکه با وجود اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران و تنوع فرهنگی کشور
و لزوم توجه بیشتر به این امر ،متأسفانه شاهد آن هستیم که توجه بسیار کمی به این
موضوع شده است این واقعیت حاکی از گفتمان غالب در نظام اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی
کشور است که بر سیاستها و برنامههای آموزشی و درسی نظام آموزش رسمی کشور سایه
انداخته است.
بخش دیگری از نتایج مربوطه به حقوق بشر با تحقیقات (زید سلیمان 2010 ،و وید،
 )2011بیانگر این نکته است که اکثر تحقیقات صورت گرفته ،به بررسی کلی در ارتباط با
حقوق بشر پرداختهاند و همانند پژوهش حاضر بهصورت جزء به بررسی مفاهیم نپرداختهاند،
نتایج همهی تحقیقات ،گویای اهمیت آموزش حقوق بشر میباشد .بهعنوان مثال ،زید
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سلیمان ( )2010که به بررسی اصول حقوق بشر در کتابهای درسی مطالعات اجتماعی
دورة ابتدایی پرداخت ،به این نتیجه رسید که در کتابهای مذکور عدمتناسب در اصول
حقوق بشر وجود داشت .در صورتیکه در پژوهش حاضر ،ما مؤلفههایی را که میتوان برای
حقوق بشر منظور نمود را مبنای کار خود قرار دادیم و امکان افزودن مؤلفههای دیگر نیز
وجود دارد .البته عدمتناسبی که عنوان شده به نوعی در پژوهش حاضر نیز وجود داشته
است؛ و لذا نتایج حاصل از این دو پژوهش در یک راستا قرار میگیرند .وید ( )2011در
پژوهش خود با عنوان «آموزش حقوق بشر در مدارس ابتدایی» بود در خصوص پاسخگویی
دانشآموزان پایه چهارم به برنامهی درسی حقوق بشر با محوریت فعالیت اجتماعی و
دموکراتیک؛ بیان نمود که تجربههای شخصی دانشآموزان ،سطوح پیشرفت ،سوابق فرهنگی
و خانوادگی قویاً بر ایدهها ،عالیق و یادگیری متوالی آنها در خصوص حقوق بشر تأثیرگذار
است .در صورتیکه هدف پژوهش حاضر میزان حضور مؤلفههای حقوق بشر در کتابهای
درسی بوده است.
همچنین نتایج مقاله حاضر و نیز تحقیقات مشابه در این زمینه (ولوسو ،1662 ،جعفری،
 ،1324حاجی رشیدی ،1322 ،زارعی و همکاران )2010 ،بیانگر این است که با وجود
اهمیت آموزش حقوق بشر ،هنوز توجه درخور و شایستهای به این مهم صورت نگرفته ،به
حدی که فقط به برخی از مؤلفههای حقوق بشر به میزان اندک توجه شده و بعضی از
مؤلفهها در محتوای برنامه درسی و فعالیتهای آموزشی در نظر گرفته نشدهاند .این عدم
توجه و ضعف در آموزش این مقولهی مهم تحت تأثیر عدم نیازسنجی و بسترسازی برای
آموزش مؤلفههای حقوق بشر در مرحله تدوین سیاستها ،هدفگذاری ،طراحی و تدوین
محتوای برنامهی درسی و نیز عدم توجه به شرایط یادگیرندگان و مدرسان در جامعه و
فرهنگ حاکم و همچنین زمان پیشبینیشده برای آموزش میباشد و سبب گردید
آنچنانکه شایستهی آموزش این مؤلفههاست در عمل به مرحله ﻇهور نرسد.
بخشی دیگر از نتایج مربوط به مؤلفههای آموزش محیطزیست نیز بیشترین توجه را
کتاب مطالعات اجتماعی سال چهارم ابتدایی دارا میباشد و از بین شاخصهای مؤلفه
آموزش محیطزیست مشکالت محیطزیست و لـزوم حفـظ محـیطزیست بیشترین میزان
توجه را در کتب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی دارد و در حالـت کلـی شـاخصهـای
آمـوزش محیطزیست در مطالعات اجتماعی سال ششم ابتدایی مـورد غفلـت قرارگرفتـه
اسـت الزم به ذکر است که در هر سه پایه (چهارم ،پنجم ،ششم) شاخصهای رعایت حقوق
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حیوانات و مهربانی با آنها و اهمیت حیوانات در زندگی بهندرت مورد توجه قرار گرفته است
در حالیکـه بـا توجه به اهداف دوره ابتدایی انتظار میرفت که حداقل به مؤلفههای آموزش
محیطزیست تا حد مـورد قبول پرداخته شود و دانشآموزان هر چه بیشتر در کتاب
مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بـا مـسائل مربوط به آموزش محیطزیست ازجمله رعایت
حقوق حیوانات و مهربانی با آنها و اهمیت حیوانات در زندگی آشنا شوند.
نتایج دیگر در رابطه با مؤلفه آموزش سالمت نشان داد که بیشترین میزان توجه
شاخصهای ارتباطات سالم با دیگران و همدلی و همدردی با انسانها پرداخته شده است و
به زیر مؤلفههای بهداشت محیط ،نظافت خانه و مدرسه و کوچه و بهداشت جسمانی ،نظافت
شخصی و سالمت بهطور متوسط توجه شده است و از آنجا که طبق محققانی چون
تحقیقات شنفالک و اسبراند ( )2009هدف از آموزش ارتقاء دانش فراگیران برای زنـدگی در
یک جامعه جهانی و آماده شدن برای آیندهای مبهم و بهدسـت آوردن دانـش الزم بـرای
رویـارویی بـا پیچیدگی و ابهامات موجود میباشد و نیز برای نسلهای آینده برقراری روابط
سالم با دیگـران ضـروری است و طبق نظریه عمل نیز توجه به مسائل جهانی ضروری
میباشد بنابراین واضـح اسـت در کتـب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی بیشترین توجه
را از بین شاخصهای آموزش سالمت شاخص برقـراری روابط سالم با دیگران دارا میباشد .با
توجه به نتایج این پژوهش مسؤوالن و عوامل اجرایی آموزشوپرورش باید در برنامههای
درسی و موضوعات کتاب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی نسبت به مؤلفههای آموزش
سالمت و حفظ و نگهداری و اهمیت دادن به محیطزیست و تأثیر آن در زندگی روزمره ما
انسانها تجدیدنظر کنند و نسبت به احیای این امر مهم برنامهریزی دقیقتری پیاده کنند تا
دانشآموزان با محیط زیست و سالمت و بهداشت روحی و روانی بیشتر و بهتر آشنا شوند و
بهکار ببندند.
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