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چكيده
این پژوهش با هدف بررسي ميزان توجه به مؤلفه های

راهنمایي 32/32 ،درصود در پایوه دوم راهنموایي22/39 ،

حقوووب بشوور در کتوود درسووي تاليمووات اجتموواعي دوره

درصوود در پایووه سوووم راهنمووایي18/23 ،درصوود بووه باوود

راهنمایي ایران انجام شده است .در این پوژوهش از روش

شناختي 7/36 ،درصد به باد عاطفي و  13/62درصود بوه

توصيفي جهت مشخص نمودن مؤلفه های حقووب بشور و

باد عملکردی در کتود درسوي تاليموات اجتمواعي دوره

از روش تحليل محتوا به منظوور بررسوي و تحليول کتود

راهنمایي توجه شده که بيشترین ميوزان توجوه مربووه بوه

درسي تاليموات اجتمواعي دوره راهنموایي اسوتفاده شوده

باد شناختي در ارتباه با مؤلفوه هوای حقووب بشور بووده

است .جاماه آماری پژوهش در بخش تحليل محتوا ،کتد

است.

درسي تاليمات اجتمواعي دوره راهنموایي بووده کوه کول

کليد واژه گاان :حقووب بشور ،کتواب درسوي ،تاليموات

جاماه ،برای مطالاه انتخاب شده است .ابوزار جموآ آوری

اجتماعي ،دوره راهنمایي.

اطالعات ،سياهه های تحليل محتوای کتد درسي بود کوه
پس از مطالاه مباني نظری و بسترهای قانوني و بر اسواس
طرح پيشنهادی ،تهيوه و تودوین شود و روایوي آن توسو
متخصصان علوم تربيتي و جاماه شناسي تايين شد .واحد
تحليل ،جمالت مندرج در متن کتد درسوي بووده اسوت.
مهم ترین یافته های این پژوهش عبارت بودند از اینکه به
حقوب بشر در مجموع به ميزان  22/66درصد در پایه اول
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مقدمه

نظام جمهوری اسالمي ایران ،جایگاه انسان و حفظ

حقوقي که به همه آحاد جاماه ،زن یا مرد ،دختر یا

حرمت و کرامت او بسيار مورد تأکيد قرار گرفته است.

پسر ،کوچک یا بزرگ تالق دارد ،حقوب بشر 1تلقي مي

با توجه به اهميت حقوب بشر از منظر اسالم و نقش

شود .حقوب بشر در عصر جدید ،تجسم مايارهای

حساس آموزش و پرورش در تربيت شهروندان آگاه به

بنيادیني است که بدون آن حقوب ،مردم نمي توانند شأن

حقوب خود و دیگران و تربيت شهروندان مسئوليت پذیر،

انساني خود را محقق سازند(گاندهي ،2337،2رابرت،3

لزوم تحول و بازنگری در برنامه درسي دوره های مختلف

 ،1889مارکوس ،2336 ،6ص .)232همچنين با در نظر

تحصيلي احساس مي شود .از طرفي پر رنگ نمودن

گرفتن اسناد بين المللي بشری و متون ماتبر حقوب

مفاهيم مرتب با حقوب بشر جهت ارتقاء و رشد این حوزه

بشری ،مي توانيم این حقوب را بدین صورت تاریف

بایستي یکي از دغدغه های مسئولين و برنامه ریزان به

کنيم" :حقوب بشر مجموعه ای از قواعد و مقررات

شمار رود .در مجموع در کشور ما تالش های پژوهشي و

حقوقي بين المللي است که در همه زمانها و مکانها از

علمي در حوزه حقوب بشر باید متناسد با سایر کشورها

مقام ،منزلت و کرامت انساني تمام افراد و یا گروهها صرف ًا

دو چندان شده و برنامه های درسي نيز یک عرصه

به دليل اینکه انسانند ،در مقابل همه دولتها حمایت مي

پژوهشي بسيار پویایي است که همت متخصصان برنامه

کند"(مهر پور ،1397 ،ص .)22توجه به جایگاه انسان و

ریزی درسي کشور را مي طلبد .در نظام آموزش و

منزلت او از عمده ترین مؤلفه ها و اصول حقوب بشر

پرورش کشور ما برنامه درسي مدارس یکي از اساسي

است(والدلن ،1886 ،2ليزبث ،2333 ،6ص .)633و به

ترین منابآ و مراجآ یادگيری دانش آموزان محسوب مي

مانای در نظر گرفتن شأن ویژه برای شخصيت انساني

شود و اکثر فااليت ها در چارچوب برنامه های درسي

است .این ارزش ،هم خصلت دروني دارد و هم اجتماعي

انجام مي گيرد .لذا با توجه به شرای

و در مجموع مدعي احترام به انسان است .البته پندار

حساس رشد در

دوره نوجواني و تمایالت و عادات خاص این دوره،

منزلت انسان ،ریشه در فلسفه یونان باستان دارد که این

تاامالت ،ارتباطات و جذابيت ها و ارزش های مذهبي و

منزلت را ناشي از آزادی اراده انسان مي دیدند .در اسالم

ملي موجود در حقوب بشر مي تواند در شکل گيری

انسان جانشين خدا و خليفه اهلل در زمين و صاحد کرامت

شخصيت دانش آموزان دوره راهنمایي به طور اعجاب

ذاتي است و در نهایت در دوران جدید و در قوانين

انگيزی مؤثر باشد.

اسالمي دولتهای مدرن ،منزلت انسان ،عالي ترین هنجار به

کنت تای )1888( 7با تأکيود بور اهميوت برناموه هوای

حساب مي آیود و خدشه ناپوذیر است .در قانوون مقدس

درسي جهان نگر به مطالاه در مورد برنامه های درسي در
 12کشور جهان پرداخت و نشان داد با توجه بوه قضوایای
1
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مشترک جهاني مواردی که بيشتر مورد توجه بوده عبوارت
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است از :محي زیست ،توساه ،ارتباطوات بوين فرهنگوي،

شده است .در درون هر مفهوم نيز مؤلفه هوای متاودد بوه

صلح ،اقتصاد ،فناوری ،حقوب بشر ،دموکراسي ،سازمانهای

صورت متوازن مورد توجه قرار نگرفته اسوت .شوکاری و

بين المللي ،جمايت ،بهداشت ،تبايض نژادی ،شوهروندی

حاجي رشيدی( )1399در پژوهشي تحت عنوان "بررسوي

جهاني .گولدشتاین و سلبي ) 2333( 1در کتاب "آمووزش

ميزان توجه به مؤلفه های حقووب بشور در برناموه درسوي

و پوورورش بوورای صوولح ،عوودالت اجتموواعي و محيطووي"

دوره متوسطه ایران" به این نتيجه رسويده انود کوه دانوش

مواردی را که برای تحقق چنين آموزشي باید در محتووای

آموووزان ،مالمووان و کارشناسووان برنامووه ریووزی درسووي بووا

برنامه های درسي ملحوظ داشت ،توضيح داده اند.

آموزش مفاهيم مطروحه حقوب بشر در حيطه های دانش،

آثار و مطالاات انجام شده به زبوان فارسوي در زمينوه

توانش و نگرش موافقند .ولي ميوزان توجوه بوه مفواهيم و

حقوب بشر از پيشينه طوالني برخوردار نيست ،به عبوارت

مؤلفه های حقوب بشور در حيطوه طراحوي برناموه درسوي

دیگر عمده مطالاات و کتد منتشره در این زمينوه پوس از

بسيار و نسبتاً کم ارزیوابي شوده اسوت .بررسوي وضوايت

انقالب اسالمي و به طور خواص پوس از جنوگ تحميلوي

موجود کتابهای درسي از این جهت مهم است که تصوویر

طي دو دهوه اخيور انجوام پذیرفتوه اسوت .در مقایسوه بوا

دقيقي از کم و کيف توجه به این مضامين بوه دسوت موي

کشورهای دیگر اگر چوه هنووز فاصوله زیوادی بوين آثوار

دهد و در حکم بررسي وضايت موجود ،بينش هوای الزم

فارسي زبان و آثار بين المللي دیده مي شود ،ولي واقايتوي

را برای برنامه ریزان و دست اندرکاران طراحي برنامه های

غير قابل انکار است که در ميان کشورهای در حال توساه

درسي جهت تدوین برناموه هوای درسوي و پوشوش دادن

و حتووي برخووي از کشووورهای توسوواه یافتووه ،تحوورک روز

حيطووه هووا و برنامووه هووای درسووي مرفووول فووراهم مووي

افزوني در کشورمان در این حيطه دیده مي شود و تشنگي

آورد(حکيم زاده و کيامنش و عطاران ،1396 ،ص.)6

زیادی به ویوژه ماطووف بوه عمول و اثرگوذاری عملوي و

آن چه که مسأله پژوهش حاضر را تشوکيل موي دهود

کاربردی و بهبود شرای جاماه دیده مي شود .حکيم زاده،

این است کوه در کتود درسوي تاليموات اجتمواعي دوره

کيامنش و عطاران( )1396در یک بررسي با عنوان "تحليل

راهنمایي چه ميزان به مفاهيم مرتب با حقوب بشور ماننود:

محتوای کتابهای درسي دوره راهنمایي با توجه به مسوایل

حق آزادی بيان ،حق آزادی عقيوده ،حوق آزادی انتخواب،

و مباحث روز جهاني" در حوزه برناموه درسوي بوا هودف

حق برخورداری از فرصتهای برابور بورای رشود و تربيوت

شناخت مفاهيم مرتب با مسایل و قضایای مشترک جهاني

(نبود تبايض) ،حق زندگي و حيوات ،حوق دسترسوي بوه

به مطالاه مواردی چون آموزش سالمت ،آموزش رسانه ها

دادرسي عادالنه ،حق برخورداری از حمایت قوانون ،حوق

و فنوواوری اطالعووات پرداختووه انوود .نتووایح حکایوت از آن

حاکميت مردم در تايين سرنوشوت ،حوق برخوورداری از

داشت ماداميکه به محي و آموزش چنود فرهنگوي توجوه

حقوب شهروندی ،حق تأمين اجتماعي ،حوق برخوورداری

شده است ،به آموزش سالمت و آموزش برابری و صلح و

از فرصتهای مشوارکت ،حوق داشوتن کوار و حرفوه ،حوق

حقوب بشر و آموزش رسانه ها کمتر از حد انتظوار توجوه

برخورداری از محي زیست سالم ،توجه به حقوب اقليوت
های مذهبي و قومي ،شناخت و توجه بوه حقووب زنوان و

- Gholdshtain & Selby

1

05

بررسی میزان توجه به مؤلفه های حقوق بشر در کتب  / ...قلتاش و همكاران

دیدگاه دین اسالم در مورد حقوب بشور و ماننود آن ارایوه

به زعوم برلسوون ( )2331تحليول محتووا شويوه ای از

شده است .تا از این طریق بستر مناسبي برای تجدید نظور

پژوهش است که در این شيوه محقوق بوه تشوریح و بيوان

و ارایه پيشنهادهای الزم جهوت تجدیود نظور و ترييور در

کمي ،منظم و عيني محتوای آشکار پيام مي پردازد (حسون

برنامه درسي فراهم شود .در این راستا سؤال های تحقيوق

مرادی ،1399 ،ص.)13
ارزش یافته های تحليل محتوا به دقت و صحت انجام

حاضر عبارتند از:

آن بستگي دارد .تحليل محتوا اغلد مستلزم انجام مراحول

سؤال اصلي:

زیر است:

ميزان توجه به حقوب بشر در کتد درسي تاليمات

 .1تاریف قالد محتوا

اجتماعي دوره راهنمایي چگونه است؟

 .2تصميم گيری درباره چگونگي انتخواب نمونوه ای از

سؤال های ویژه:

این محتوا

 )1ميزان توجه به حقوب بشر در کتاب درسي

 .3تدوین فهرستي از موضوع ها برای استفاده در طبقوه

تاليمات اجتماعي پایه اول راهنمایي چگونه است؟

بندی محتوایي

 )2ميزان توجه به حقوب بشر در کتاب درسي

 .6تايين شاخصهایي برایهریک از طبقههایمورد نظر

تاليمات اجتماعي پایه دوم راهنمایي چگونه است؟

 .2تاریف واحد مطالاه (واحود ثبوت داده هوا و واحود

 )3ميزان توجه به حقوب بشر در کتاب درسي

نمونه گيری متن)

تاليمات اجتماعي پایه سوم راهنمایي چگونه است؟

 .6آموزش داوران (همکاران مطالاه)

 )6ميزان توجه به آموزش مؤلفه های حقوب بشر

 .7تحليل محتوای مطالد

در ابااد شناختي ،عاطفي و عملکردی کتد درسي

 .9تايين پایایي و روایوي نتوایح (یارمحمودیان،1396 ،

تاليمات اجتماعي چگونه است؟

ص.)123
در این پژوهش بر اساس سياهه های تحليل محتوا که

روش پژوهش
روش انجام این پژوهش یک روش تلفيقي مي باشود؛

براساس مطالاات نظری مرحله اول تنظويم شود ،محتووای

که از روش توصيفي و تحليل محتوا استفاده شوده اسوت.

کتد درسي تاليمات اجتماعي دوره راهنمایي مورد تحليل

در مرحله اول روش انجوام پوژوهش ،در گوروه پوژوهش

قرار گرفت تا ميزان انطباب آنها با مؤلفه های حقووب بشور

های توصيفي است .در ایون مرحلوه بوا اسوتفاده از منوابآ

مشخص شود.

علمي و ماتبر از جنبه نظری و ابااد و مؤلفه هوای حقووب

جامعه و نمونه آماری پژوهش .جاماه آماری در ایون

بشر در جهان مورد مطالاه و بررسي قرار گرفت و داللوت

پژوهش در بخش مطالاه مباني نظری شامل کليوه منوابآ و

های تربيتي آنها برای برنامه درسي مشخص شود .مرحلوه

مطالد مرتب با حقوب بشر بوده که از سایت هوا و منوابآ

دوم انجام پژوهش ،تحليل محتوای کتد درسي تاليموات

ماتبر علمي تهيه شده است .در بخش دوم (تحليل محتوا)

اجتماعي دوره راهنمایي بوده است.

جاماه آماری کتد درسي دوره راهنمایي کشور بود کوه از
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این جاماه ،کتد درسي تاليمات اجتماعي پایه هوای اول،

روش تحليل داده هاا .بوه منظوور تحليول داده هوای

دوم و سوم راهنمایي برای مطالاه انتخاب شدند .در بخش

حاصل از سياهه های تحليل کتد درسي از روش تحليول

محتوا کتاب تاليمات اجتماعي مورد بررسي و تحليل قرار

محتوا استفاده شد .واحد تحليل جمالت موجوود در موتن

گرفت .شويوه نمونوه گيوری در بخوش دوم نمونوه گيوری

کتاب های درسي بود .پس از مطالاه هر صفحه ،جموالت

هدفمند بود ،چرا که انتظار مي رود دروس انتخابي بيشوتر

مربوه به مؤلفه هوای موورد نظور مشوخص گردیود و در

پوشش دهنده حقوب بشر باشند.

سياهه های مربوه وارد شد و در نهایت نسبت به محاسبه

ابزار گردآوری داده ها .این سياهه بر اساس مطالاات

فراواني ،درصد و ميانگووين و تفسوير و تحليول یافتوه هوا

نظری پژوهش درباره حقوب بشر ،به منظور ميوزان توجوه

اقدام شد.

کتد درسي تاليمات اجتماعي دوره راهنمایي و برای سوه

يافته ها

باد شناختي ،عاطفي و مهارتي تنظيم شد.

سؤال اول .ميزان توجه به حقوب بشر در کتد درسوي

روايي و پايايي ابزار .برای بررسي روایي محتووایي و

تاليمات اجتماعي دوره راهنمایي چگونه است؟

صوری ،سياهه ها در اختيار  13تن از استادان علوم تربيتي

در پاسخ به سؤال اول پوژوهش کوه ميوزان توجوه بوه

قرار گرفت و پس از اخذ نظرات آن ها تجدیود نظرهوایي

حقوووب بشوور در کتوود درسووي تاليمووات اجتموواعي دوره

به عمل آمد و فهرست نهوایي آن تنظويم شود .بوه منظوور

راهنمایي بود همان طور کوه جودول شوماره  1گویاسوت،

اطمينان از پایایي تحليل محتوا ،سياهه هوا در اختيوار یوک

چنين جمآ بندی شد که از  1793جمله منودرج در کتود

کارشناس ارشد برنامه ریزی درسي قرار داده شود کوه بوه

درس وي تاليمووات اجتموواعي دوره راهنمووایي 666 ،جملووه

صورت موازی و همگام با محقق برنامه درسوي موذکور را

موورتب بووا حقوووب بشوور در سووه پایووه (اول ،دوم ،سوووم)

تحليلمحتوا نمایند.مقدار ضریدتوافقبين اندازهگيری های

راهنموایي بوووده اسووت و بنوابراین در ایوون سووه پایووه دوره

مستقل دو محقق حودود  3/76بورآورد شود کوه نشوان از

راهنمایي 37/26 ،درصد از جمالت مرتب با حقووب بشور

پایایي ابزار مورد استفاده دارد.

مي باشد.

جدول شماره  . 9ميزان توجه به حقوق بشر در کتب درسي تعليمات اجتماعي دوره راهنمايي
پايه مورد تحليل
محتوای مورد تحليل
مجموع جمالت مرتبط با حقوق بشر
مجمااوع جمااالت کتااب درسااي

پايه اول راهنمايي

پايه دوم راهنمايي

پايه سوم راهنمايي

مجموع

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

952

22/61

293

32/32

361

02/53

116

33/26

101

606

135

9333

تعليمات اجتماعي

آنچه که در جدول شماره  2گویاست ،از مجموع 626

سؤال دوم .ميوزان توجوه بوه حقووب بشور در کتواب

جمله در کتد تاليمات اجتماعي پایه اول راهنموایي132 ،

تاليمات اجتماعي پایه اول راهنمایي چگونه است؟

جمله در ارتباه با مؤلفه هوای حقووب بشور بووده اسوت.
05
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آنچنان که گویاست ،بيشترین فراواني را حق برخوورداری

قومي ،شناخت و توجه به حقوب زنان موورد بوي تووجهي

از فرصتهای مشارکت داراست که فراواني آن  33مورد مي

قرار گرفتوه انود .بنوابراین در پایوه اول راهنموایي22/66 ،

باشد .در این پایه ،مؤلفه های حق دسترسوي بوه دادرسوي

درصد به حقوب بشر در کتد درسوي تاليموات اجتمواعي

عادالنه ،حق برخورداری از محي زیست سالم ،توجوه بوه

دوره راهنمایي توجه شده است.

حقوب اقليت های مذهبي ،توجه بوه حقووب اقليوت هوای
جدول شماره  . 2ميزان توجه به حقوق بشر در کتاب تعليمات اجتماعي پايه اول راهنمايي
پايه مورد تحليل
مؤلفه های مورد تحليل

پايه اول راهنمايي
درصد

فراواني

حق آزادی بيان

1

3/32

حق آزادی عقيده

3

3/36

حق آزادی انتخاب

1

3/32

حق برخورداری از امنيت

1

0/33

حق برخورداری از فرصت های برابر برای رشد و تربيت

0

6/15

حق زندگي و حيات

3

3/36

حق دسترسي به دادرسي عادالنه

-

-

حق برخورداری از حمايت قانون

3

2/16

حق حاکميت مردم در تعيين سرنوشت

3

2/16

حق برخورداری از حقوق شهروندی

90

96/35

حق تامين اجتماعي

3

2/16

حق برخورداری از فرصت های مشارکت

35

21/69

حق داشتن کار و حرفه

2

9/11

حق برخورداری از محيط زيست سالم

-

-

توجه به حقوق اقليت های مذهبي

-

-

توجه به حقوق اقليت های قومي

-

-

شناخت و توجه به حقوق زنان

-

-

حقوق بشر از نظر دين اسالم

9

5/13

952

955

مجموع جمالت مرتبط با حقوق بشر

606
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22/61

درصد جمالت مرتبط با حقوق بشر

سؤالسوم .ميزان توجه بهحقوببشردرکتاب تاليمات

جمله در ارتباه با مؤلفه های حقوب بشر بووده اسوت .آن

اجتماعي پایه دوم راهنمایي چگونه است؟

چنان که پيداست ،بيشترین فراواني از آن حق برخورداری

آنچه که در جدول شماره  3گویاست ،از مجموع 628

از محي زیست سالم است که فراوانوي آن  66موورد موي

جمله در کتد تاليمات اجتماعي پایه دوم راهنمایي213 ،

باشد .در این پایه ،مؤلفه های حق برخورداری از فرصوت
00
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های برابر برای رشد و تربيت ،حق دسترسي بوه دادرسوي

مورد بي تووجهي قورار گرفتوه انود .بنوابراین در پایوه دوم

عادالنه ،حق حاکميت مردم در تايين سرنوشت ،توجه بوه

راهنمایي 32/32 ،درصد به حقووب بشور در کتود درسوي

حقوب اقليت های مذهبي ،شناخت و توجه به حقوب زنان

تاليمات اجتماعي دوره راهنمایي توجه شده است.

جدول شماره  . 3ميزان توجه به حقوق بشر در کتاب تعليمات اجتماعي پايه دوم راهنمايي
پايه مورد تحليل
مؤلفه های مورد تحليل

پايه دوم راهنمايي
فراواني

درصد

حق آزادی بيان

91

3/12

حق آزادی عقيده

2

5/13

حق آزادی انتخاب

3

9/65

حق برخورداری از امنيت

1

6/22

حق برخورداری از فرصت های برابر برای رشد و تربيت

-

-

23

95/31

حق دسترسي به دادرسي عادالنه

-

-

حق برخورداری از حمايت قانون

31

93/35

-

-

25

1/33

0

2/36

حق برخورداری از فرصت های مشارکت

22

95/32

حق داشتن کار و حرفه

93

3/60

حق برخورداری از محيط زيست سالم

61

29/01

توجه به حقوق اقليت های مذهبي

-

-

توجه به حقوق اقليت های قومي

3

9/65

شناخت و توجه به حقوق زنان

-

-

حقوق بشر از نظر دين اسالم

6

9/33

293

955

حق زندگي و حيات

حق حاکميت مردم در تعيين سرنوشت
حق برخورداری از حقوق شهروندی
حق تامين اجتماعي

مجموع جمالت مرتبط با حقوق بشر

101
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32/32

درصد جمالت مرتبط با حقوق بشر

سؤال چهارم .ميزان توجه بوه حقووب بشور در کتواب

چنان که گویاست ،بيشوترین فراوانوي را حوق آزادی بيوان

تاليمات اجتماعي پایه سوم راهنمایي چگونه است؟

داراست که فراواني آن  26مورد مي باشود .در ایون پایوه،

آنچه که جدول شوماره  6گویاسوت ،از مجمووع 673

مؤلفه های حق برخورداری از فرصتهای برابر برای رشد و

جمله در کتد تاليمات اجتماعي پایه سوم راهنمایي368 ،

تربيت ،حق زندگي و حيات ،حوق برخوورداری از محوي

جمله در ارتباه با مؤلفه های حقوب بشر بوده است .آن

زیست سالم ،شناخت و توجه به حقووب زنوان موورد بوي
05
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اجتماعي دوره راهنمایي توجه شده است.

توجهي قرار گرفته اند .بنوابراین در پایوه سووم راهنموایي،
 22/39درصد به حقووب بشور در کتود درسوي تاليموات

جدول شماره  . 6ميزان توجه به حقوق بشر در کتاب درسي تعليمات اجتماعي پايه سوم راهنمايي
پايه مورد تحليل
مؤلفه های مورد تحليل

پايه سوم راهنمايي
فراواني

درصد

حق آزادی بيان

06

90/63

حق آزادی عقيده

30

95/52

حق آزادی انتخاب

32

1/91

حق برخورداری از امنيت

33

1/60

حق برخورداری از فرصت های برابر برای رشد و تربيت

-

-

حق زندگي و حيات

-

-

حق دسترسي به دادرسي عادالنه

91

6/03

حق برخورداری از حمايت قانون

32

1/91

حق حاکميت مردم در تعيين سرنوشت

03

90/93

حق برخورداری از حقوق شهروندی

90

6/21

3

2

31

95/39

حق داشتن کار و حرفه

9

5/23

حق برخورداری از محيط زيست سالم

-

-

توجه به حقوق اقليت های مذهبي

3

5/30

توجه به حقوق اقليت های قومي

3

5/30

شناخت و توجه به حقوق زنان

-

-

21

3/35

361

955

حق تامين اجتماعي
حق برخورداری از فرصت های مشارکت

حقوق بشر از نظر دين اسالم
مجموع جمالت مرتبط با حقوق بشر

135

مجموع کل جمالت مندرج در کتاب درسي

02/53

درصد جمالت مرتبط با حقوق بشر

تاليمات اجتماعي چگونه است؟

سؤال پنجم .ميزان توجه به آموزش مؤلفه های حقوب
بشر در ابااد شناختي ،عاطفي و عملکردی کتد درسي

05
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جدول شماره  .0ميزان توجه به آموزش مؤلفه های حقوق بشر در ابعاد شناختي ،عاطفي ،عملكردی کتب تعليمات اجتماعي
پايه مورد تحليل
ابعاد
مجموع جمالت مرتبط با حقوق بشار

پايه اول راهنمايي

پايه دوم راهنمايي

پايه سوم راهنمايي

مجموع

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

62

1/20

990

93/60

931

23/31

363

91/23

در بعد شناختي
مجموع جمالت مرتبط با حقوق بشار

0/32

21

1/22

69

00

16

3/36

939

در بعد عاطفي
مجموع جمالت مرتبط با حقوق بشار

3/63

36

3/16

03

96/33

11

915

95/10

در بعد عملكردی
مجموع جمالت کتب درسي تعليمات

606

135

101
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اجتماعي

در بررسي سؤال فوب از سياهه تحليل محتووای کتود

بحث و نتيجه گيری

درسي استفاده شد ،که براساس مطالاه مباني نظری و طرح

بر اساس مطالاات انجام شده و تحليل صورت گرفته

پيشوونهادی تهيووه و اعتباریووابي شووده اسووت .مؤلفووه هووا و

از کتد درسي تاليمات اجتماعي دوره راهنمایي مي توان

مصادیقي که در ایون سوياهه در نظور گرفتوه شوده اسوت،

به نتایح کلي زیر اشاره نمود:

مؤلفه های حقوب بشر بوده و اباواد شوناختي و عواطفي و

 -1نتایح حاصل از این تحقيق و نتایح پوژوهش هوای

عملکردی حقوب بشر به واسطه آن صورت موي گيورد .در

دیگر بيانگر این است که ميزان توجه به مفاهيم مورتب بوا

این قسمت محتوای کتد درسي تاليمات اجتماعي موورد

حقوب بشر در کتد درسي مقاطآ مختلف تحصيلي بيشوتر

تحليل قورار گرفتوه اسوت .واحود تحليول کتود موذکور،

در بُاد شناختي بوده و نيازمند آن است که جهوت نهادینوه

جمالت مندرج در کتاب های درسي مي باشد که جمالت

شدن ارزش ها و مفاهيم مرتب با حقوب بشر در بازنگری

در شرای مختلف متن درس ،پرسش هوا و تمورین هوا و

مجدد کتد درسي ،ابااد عاطفي و عملکردی بيشوتر موورد

فااليت ها مورد توجه قرار گرفته اند.

توجه قرار گيرد.

در پاسخ به این سوؤال پژوهشوي ،هموان گونوه کوه از

 -2در زمينه آزادی بيان در کتابهای درسوي و اهميوت

جدول شماره  2برمي آید ،از  1793جمله مندرج در کتد

آن با وجود توجهي که در قانون اساسي و اسوالم بوه ایون

درس وي تاليمووات اجتموواعي دوره راهنمووایي ،در مجموووع

موارد شده است ،اما متأسفانه فضای کلي کتابهای درسي با

 18/23درصد به باد شناختي 7/36 ،درصد به باد عاطفي،

ارایه نگاهي یک سویه و فارغ از تنوع اندیشه ها به سومتي

13/62درصد به باد عملکردی مرتب با حقوب بشر در سه

حرکت مي کند که دانش آموز نوه تنهوا آزادی بيوان را بوه

پایه (اول ،دوم ،سوم) راهنمایي توجه شده است و بنابراین

عنوان یک ارزش نمي شناسد ،بلکه از جرأت کوافي بورای

در این سه پایه دوره راهنموایي ،بُاود شوناختي بيشوترین

ارایه اندیشه های خود نيز بهوره منود نموي شوود .در ایون

درصد از جمالت مرتب با حقوب بشر را دارا مي باشد.

زمينه کتاب تاليمات اجتماعي بایسوتي بوا ایجواد فضوایي
05
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مناسد که دانش آموز در طي تدریس و مطالاوه کتواب و

نتووایح ایوون تحقيووق بووا نتووایح تحقيقووات حکوويم زاده،

انجام تکاليف خود به مشارکت در امر تدریس مي پردازد،

کيامنش و عطاران( ،)1396قلتواش( )1399از بواب ميوزان

با ایجاد جوی که در آن اهميت آزادی بيان مشخص باشود

توجه به مؤلفه های حقوب بشر به صورت کلي همخوواني

بهترین کتاب باشد.

دارد ،البته در پژوهش حکويم زاده و همکواران ،و قلتواش،

 -3مسأله عدم تبايض مهم ترین مؤلفه حقوب بشوری

مطالاه مؤلفه های حقوب بشر نيز به صوورت ویوژه موورد

است که در کتابهای درسي ایران به آن پرداخته شده است

مطالاه قرار نگرفته است ،عالوه بر ایون بوا نتوایح تحقيوق

و بيشترین توجه را به خوود مبوذول داشوته اسوت .مووارد

شکاری و حاجي رشيدی( ،)1399نيز همخوواني دارد کوه

فراواني از تبايض یا عدم تبايض ميان قشورهای مختلوف

البته بررسي ميزان توجه به حقوب بشر در این پژوهش بوا
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کتابها بيشتر و در برخي کتابها کمرنوگ تور موي باشود .در
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غيره به طور خاص برده شود و همه جا صوحبت از ملوت

در برنامه درسي مدارس توجه به حقوب بشر است.

ایران است .البته شایسته است با توجه به گوناگوني بسويار
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Abstract
The aim of this study was to study of consideration rate to human rights in social studies
textbooks of middle school in Iran. In this research descriptive method for determining the
components of human rights and content analyzing method to study and analyze of textbooks
of social studies in middle school was used. The sampling frame of research in content
analyzing section was social studies textbooks in middle school. Collecting tools of
information were, textbook content analyzing lists that according to proposal gathered and
edited after studying theoretical bases and legal beds, had been qualified by curriculum
experts and socialists. The analyzing unit was the printed sentences in the body of textbooks.
The most important findings of this research including to human rights totally attention
22/46% to first in middle school, 32/32% to second grade in middle school, 52/08% to third
grade in middle school, 19/23% to cognitive dimension, 7/34% to sentimental dimension and
10/65% to functional dimension, that the maximum attention related to cognitive dimension
was about the authors of human rights.
Keywords: Human Rights, Textbook, Social Studies, Middle school
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