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چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي مطالب حقوقي در کتابهاي درسي دورة ابتدايي و با روش
کتابخانهاي انجام شده است .جامعة پژوهش شامل  15کتاب درسي شش پاية دورة ابتدايي
نمونهگيري با توجه به ظرفيت کتابهاي مورد بررسي که بالقوه ميتوانند ارائهدهندة مطالب
حقوقي باشند ،هدفمند انتخاب شده است .ابزار گردآوري و تحليل دادهها روش بررسي
اسناد و مدارك است که اعتبار و روايي آن به روش تحليل محتواي توصيفي به دست آمده
است .در تحليل محتوا ،جدا از بهرهگيري از مفاهيم مربوط به ارزشهاي اخالقي و عرفي
جامعه ،از اهداف اجتماعي دورة ابتدايي نيز استفاده شده است .نتايج حاصل از
تجزيهوتحليل دادهها نشان داد که کتابهاي درسي نمونه آماري تحقيق (فارسي ،هديههاي
آسمان ،مطالعات اجتماعي ،تفكر و پژوهش ،و کار و فناوري در شش پاية دورة ابتدايي
سال تحصيلي  )5971-71داراي نگاه حقوقي محض به مطالب درسي نيستند و فقط در
کتابهاي مطالعات اجتماعي چهار پاية ابتدايي اين نگاه بهشكل مستقيم يا غيرمستقيم وجود
دارد .از اين رو پيشنهاد ميشود که با تهيه و توزيع جزوات و برگزاري دورههاي ضمن
خدمت معلمان را با رويكرد حقوقي مطالب کتابها آشنا کنيم تا بتوانند با اين رويكرد،
مطالب را به دانشآموزان تدريس کنند و اهدافي را که در دورة ابتدايي براي اين دروس
در جهت آشنايي با مطالب حقوقي و تربيت قانونمدارانة دانشآموزان در نظر گرفته شده
است ،محقق گردانند.
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اجتماعي
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مقدمه
نخستين گام اين پژوهش ،آشنايي با معناي واژة حقوق است .يكي از معاني حقوق عبارت
است از« :مجموع مقرراتي که بر اشخاص ،از اين جهت که در اجتماع هستند ،حكومت ميکند.
انسان موجودي است اجتماعي و بايد در ميان همگنان خود به سر برد .هر شخص که در اجتماع
بهسر ميبرد با همكاري آنان ،خواستهها و نيازهاي خود را برآورده ميکند .انسان عاقل از ابتدا
روابط اشخاص ،از جهتي که عضو جامعهاند حكومت کند و ما امروز مجموع اين قواعد را
"حقوق" ميناميم» (کاتوزيان.)5914،
حقوق دو هدف دارد .5 :ايجاد نظم .4 ،استقرار عدالت .اين دو بدون ديگري فايدة مطلوب
ندارند؛ بدين ترتيب ،اساس عدالت بايد بر زمينة نظم باشد (کاتوزيان.)5981،
آنچه در اين پژوهش مورد توجه بوده است ،گذشته از معاني و کاربردهاي حقوق ،رابطة حقوق
و اخالق است که ارتباطي عميق و گسترده با تحقق يافتن سالمتي و شكوفايي جامعة انساني دارد و
ميان آن دو ،يک چنين رابطة واقعي وجود دارد:
 .5حقوق و اخالق ،آشكارا با هم ارتباط دارند .آن دو شامل هنجارهايي هستند با محتواي
يكسان و ناظر بر منع اضرار به ديگران و اداره منابع محدود ،يعني هنجارهايي که ضرر زدن به
ديگران را منع و رابطة تمليک و توزيع منابع طبيعي را تنظيم ميکنند.
 .4يک مجموعه از حقوق پوزيتيويستي به عنوان موضوع روانشناسي اجتماعي تجربي غالباً
براساس مالك ايجاد ميشود؛ زيرا واضع حقوق (خواه قوة مقننه يا دادگاه) سعي ميکند مالك
حقوقي را براساس معيار اخالقي توجيه نمايد.
 .9سيستمهاي حقوقي ممكن است به شيوههاي گوناگون و کامالً صريح فضاهايي را بهعنوان
منطقة آزاد حقوقي (منطقة الفراغ) در نظر بگيرند؛ جاهايي که فروعات يک اصل حقوقي نياز دارد
با توسل به ايدههاي اخالقي تكميل شود .بهترين مثالها در اين زمينه ،اسنادي مانند قوانين اساسي،
منشورها و لوايح قانوني است؛ مثالً ،قلمرو ضمانت اجرايي «حق حيات ،حق آزادي بيان ،آزادي و
امنيت فردي ،و رفتار مساوي مطابق قانون» معموالً نياز دارد که با استمداد از مفاهيم اخالقي تكميل
شود.
 .2ادعايي قويتر مبني بر اينكه وظيفة واقعي حقوق ،اجراي اخالق است ،وجود دارد .نام اين
ادعا را ميتوان «نظرية اجرا» گذاشت .دربارة اين ادعا ميتوان به ممنوعيت قانوني همجنسبازي و
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جرم بودن آن اشاره کرد که نظرية اجرا ،وظيفة واقعي و شايستة حقوق را تبعيت از باورهاي
اخالقي اکثريت شهروندان در اين باره ميداند.
بههرحال ،براساس نظرية ضدپوزيتيويسم (حقوق طبيعي) ،حقوق و اخالق در اصل به هم
مرتبط و در نهايت ،الزم و ملزوم يكديگرند .اعتبار حقوق و اخالق واقعي ،مرهون ارزشهاي
بنياديني است که شالودة زندگي بشر را تشكيل ميدهند (شينر .)5989 ،به اين ترتيب ،اگرچه
بيشينهگرايي اخالق در نسبتش با حقوق ،اعتقاد راسخ دارند و به منزلة يک ويژگي مشترك همگاني
بر نقش مؤثر اخالق بر حقوق تأکيد ميکنند ،اما آشنايي با مفاهيم حقوقي و تعميم آن در جامعه،
بيش از هر چيز به آموزش صحيح نيازمند است .بنابراين ،با آشكار شدن ارتباط وثيقي که ميان
مباني حقوقي و اخالقي وجود دارد بايد دانست که يكي از مسائل مهم در رابطه با آموزش حقوق،
اين است که چگونه ميتوان آن را آموزش داد تا براساس آن ،شاهد اجراي صحيح آن در جامعه و
شناخت وظايف و تكاليف مبتني بر آن از سوي دانشآموزان باشيم.
با توجه به عدم برنامهريزي و تأليف واحدهاي حقوقي در کتابهاي درسي ابتدايي ،پژوهشي نيز
با عنوان «بررسي مطالب حقوقي در کتابهاي درسي ابتدايي» وجود ندارد ،اما پژوهشهايي موردي
دربارة برخي کتابهاي ابتدايي وجود دارد که به بررسي ميزان توجه به حقوق شهروندي در کتابهاي
درسي مطالعات اجتماعي و هديههاي آسمان پرداختهاند (عسكريسرکهناني و رنجبرکليبي5971 ،؛
قائدي ،چهارباشلو و خوشنويسان.)5979 ،
از آنجا که برنامههاي درسي و تربيتي آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران بايد زمينهساز
«تربيت نسلي موحد ،مؤمن و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به مسئوليتها و وظايف در برابر خدا،
خود ،ديگران و طبيعت ،حقيقتجو و خردمند ،دانشپژوه و عالقهمند به علم و آگاهي ،عدالتخواه
و صلحجو ،ظلمستيز ،جهادگر ،شجاع و ايثارگر و وطندوست ،مهرورز ،جمعگرا و جهانيانديش،
واليتمدار و منتظر و تالشگر در جهت تحقق حكومت عدل جهاني» (برنامه ملي درسي جمهوري
اسالمي ايران )8 :5975 ،باشند ،براي تحقق بخشيدن به اين امر ،کتابهاي درسي دورة ابتدايي بايد با
طرحهاي گوناگون ،مطالب و مفاهيم حقوقي را به سطح درك دانشآموزان اين دوره برسانند .بر اين
اساس بايد براي ارائة محتواي مناسب در کتابهاي اين دوره هدفگذاري و برنامهريزي شود تا
زمينههاي تربيت حقوقي و اخالقي کودکان به مثابه سرمايههاي اجتماعي براي نيل به شهرونداني
مؤمن و مسلمان ،آگاه ،مسئول و توانمند در زندگي فردي و اجتماعي ،داراي احساس تعلق و
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عالقهمندي به سرزمين ايران و افتخار به هويت اسالمي -ايراني فراهم آيد؛ بهطوريکه اين
شهروندان بتوانند نقشي مؤثر را در پيشرفت و توسعة کشور ايران داشته باشند.
نمونهاي از اهداف اجتماعيِ «اهداف دورة ابتدايي نظام آموزشي جمهوري اسالمي ايران» که در
جلسة  121شورايعالي آموزش و پرورش در تاريخ  ،5917/4/47به تصويب رسيده است،
عبارتاند از:
 .4به حق خود قانع است و حقوق ديگران را رعايت ميکند.
 .9براي بهدستآوردن حق خود از راههاي درست تالش ميکند.
 .2مقررات مدرسه را ميداند و به آنها عمل ميکند.
 .1به رعايت مقررات اجتماعي عالقه نشان ميدهد (مجموعه مصوبات شورايعالي آموزش و
پرورش ،راهنماي برنامه درسي فارسي.)5981 ،
در اين مصوبه ،اهداف اخالقي و اجتماعي ،در کنار اهداف ديگر ،شرح داده شده که با توجه به
نزديكي اهداف اجتماعي به مطالب حقوقي ،روي اين اهداف تمرکز شده است .اهداف اجتماعي
دورة ابتدايي نشاندهندة اهميت آموزش مطالب حقوقي به کودکاني است که در دورة ابتدايي
تحصيل ميکنند .اين اهداف شامل شناخت مقررات مدرسه (بهمثابة اجتماعي کوچک و الگويي
براي اجتماع بزرگتر) و رعايت اين مقررات ،عالقهمندي به رعايت مقررات اجتماعي ،قانعبودن به
حق خود و رعايت حقوق ديگران ،شناخت وظايف خود در مقابل خانواده ،دوستان و همسايگان،
انتخاب راه درست براي بهدستآوردن حق خود و پايبندي به انجام دادن وظايف و مسئوليتهايي که
به عهدة دانشآموز دورة ابتدايي است ،ميشود.
بر اساس برنامة درسي ملي جمهوري اسالمي ايران «دانشآموزان نياز دارند در آموزشهاي
مدرسهاي ،فرصتهايي براي به چالشکشيدن ايدههاي خود و ديگران در خصوص مسائل اجتماعي
در سطح محلي ،ملي و جهاني در اختيار داشته باشند تا از اين طريق روحية حقيقتجويي،
عدالتخواهي ،حقطلبي ،تكليفمداري ،دعوتگري ،مذاکره ،انصاف و نوعدوستي و پذيرفتن
مسئوليت الهي خود در قبال نوع بشر ،خصوصاً محرومان و مستضعفان را پرورش دهند .آنان بايد
بتوانند ويژگيهاي تمدن و فرهنگ ايراني -اسالمي و تأثير آن در توسعة جامعه بشري را درك کرده
و نقش خود را در جهان امروز براي حفظ و ارتقاي موقعيت و جايگاه ايران در بين کشورهاي
منطقه و در سطح جهان بشناسند .آموزش تعامل مسئوالنه با جامعه و مسائل آن و نيز ارتقاي
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شايستگيها براي اصالح دينمدارانه مسائل زندگي فردي و جمعي از کارکردهاي مهم اين حوزه
است» (برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران.)94 :5975،
با توجه به جهتگيري برنامة درسي ملي ،يكي از رويكردهاي کتابهاي درسي بايد ارائة مطالب
حقوقي به دانشآموزان باشد .شروع پرورش افراد يک جامعه بايد از نظر قانونمداري ،قانونپذيري
و مسئوليتپذيري و آشناشدن با قانون و حقوق از دورة کودکي و ابتدايي که زيربناييترين دورة
همچنين ايفاي نقشي که در برنامة درسي ملي براي او در نظر گرفته شده ،بيشک نيازمند فراگيري
مطالب حقوقي و مهارتيابي براي ارتقاي شايستگيهاي مورد نياز اصالح دينمدارانة مسائل زندگي
فردي و جمعي اوست.
در اين تحقيق به شناخت و آشنايي دانشآموزان در زمينة مقولة نهادهاي اجتماعي عنايت ويژه
شده است .نهاد اجتماعي که در مواردي سازمان اجتماعي نيز ناميده شده يكي از ساختارهاي
اجتماعي است .نهادها ،ساختارها و سازوکارهاي نظم و همكاري هستند که رفتار گروههاي انساني
را در اجتماعات معين ،راهبري ميکنند .نهادها ،از طريق اهداف اجتماعي و پايداري آن و مقاصد
افراد بازشناسي مي شوند و با ساختن و تقويت قواعد ،رفتار افراد را در مناسبات اجتماعي هدايت
ميکنند .واژة نهاد ،معموالً براي اشاره به آداب و رسوم و الگوهاي رفتاري که براي جامعه و
همچنين سازمانهاي رسمي خاص دولتي و خدمات عمومي اهميت دارد ،به کار ميرود .نهادها،
به منزلة ساختارها و سازوکارهاي نظم اجتماعي ،درميان افراد جامعه ،يكي از اصليترين موضوعات
مطالعه در علوم اجتماعي و اقتصاد و در رشتة حقوق ،دغدغة اصلي ،به شمار مي آيند (تلخيصشده
از ويكيپديا).
البته منظور از مطالب حقوقي فقط مقولههايي مانند مقررات حاکم بر خانه ،مدرسه و اجتماع
نيست ،بلكه مطالبي که در حوزة شناخت حقوق فردي (شامل حقوق دانشآموز در مدرسه مانند
حق داشتن شرايط مطلوب براي آموزش در خانواده مانند حق بر غذا و پوشاك) يا مطالبي که در
زمينة حقوق اجتماعي (شامل شناخت و رعايت حقوق اعضاي خانواده ،همسايگان ،هممحليها و
همكالسيها در مدرسه ،آشنايي با حقوق شهروندي و چگونگي بهرهمندي از آن) و حوزة عرف و
اخالق اجتماعي مطرح ميشود ،را نيز دربر ميگيرد.
عرف در لغت داراي دو معناست .5 :معرفت و شناسايي؛  .4امر پسنديده و مستحسن (گروهي
از نويسندگان .)5981 ،مرحوم طبرسي در مجمعالبيان در تعريف عرف آورده است :عرف ضد نكر
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است؛ هر خصلت نيكويي که عقل خوبي آن را تشخيص دهد و نفس به آن آرامش يابد عرف
گويند (طبرسي .)5917 ،در اصطالح براي عرف تعاريف بسيار بيان شده است ،مثالً فقها گفته اند:
«عرف عبارت است از روش مستمر قومي در گفتار يا رفتار ،که به آن عادت و تعامل نيز ميگويند
(جعفري لنگرودي .)5911 ،عرف پديدهاي است که نوع مردم به جهت ايمان و اعتقاد به آن ،آن را
بدون احساس ناراحتي ،انجام ميدهند و مخالفت با آن احساسات افراد را جريحهدار ميکند،
واقع «قانون نانوشتهاي» است که با توافق مشترك و همگاني پابرجا شده است .اين پديدة اجتماعي
نتيجة عمل متمادي و مكرري است که اثر قرارداد ضمني و مشترك را ميان مردم پيدا کرده است و
وجود يک حس حقوقي را در ميان مردم نشان ميدهد و با مقتضيات زندگي اجتماعي نيز هماهنگ
است ،بهگونهاي که با تغيير اخالق ،رسوم و اوضاع اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگ مردم تغيير
ميکند .قانون نيز به جهت حفظ نظم و آرامش جامعه به عرف احترام ميگذارد و رعايت آن را
الزم ميشمارد و تخلف از آن را موجب اخالل در نظم ميداند .عرف از تأثيرگذارترين عوامل در
شكلگيري و تغيير نهادهاي اجتماعي نيز هست و در اين پژوهش ،عنايتي ويژه به آشنايي
دانشآموزان با نهادهاي اجتماعي و موارد حقوقي آنها شده است.
پژوهش حاضر برآن است تا به دو پرسش زير پاسخ دهد:
 .5مطالب حقوقي تا چه ميزان در کتابهاي درسي مورد بررسي در دورة ابتدايي وجود دارد؟
 . 4مطالب حقوقي ارائه شده در کتابهاي درسي مورد بررسي در دورة ابتدايي داراي چه
مؤلفههايي هستند؟
روش پژوهش
جامعة آماري اين پژوهش کتابهاي درسي فارسي ،هديههاي آسمان ،مطالعات اجتماعي ،تفكر و
پژوهش ،و کار و فناوري شش پاية دورة ابتدايي (در مجموع  15جلد کتاب دورة ابتدايي) است و
نمونه شامل  51کتابي است که قابليت ارائة مطالب حقوقي را داشتهاند .روش نمونهگيري با توجه
به ظرفيت کتابهاي مورد بررسي که بالقوه ميتوانند ارائهدهندة مطالب حقوقي باشند ،هدفمند
انتخاب شده است .اين پژوهش براساس تحليل محتواي توصيفي انجام شده است .مقولههاي
خاصي که با مطالب حقوقي در کتابهاي درسي ابتدايي وجود دارند ،مبناي بررسي اين مقولهها از
جنس مفاهيم حقوقي مانند مقررات حاکم بر خانه ،مدرسه و اجتماع است و همچنين شناخت
حقوق فردي (شامل حقوق دانشآموز در مدرسه مانند حق آموزش در خانواده (مانند حق بر غذا و
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پوشاك) و حقوق اجتماعي (شامل حقوق اعضاي خانواده ،همسايگان ،هممحليها و همكالسيها در
مدرسه ،حقوق شهروندي و  )...بوده اند.
در اين پژوهش روش و ابزار گردآوري اطالعات ،روش بررسي اسناد و مدارك بوده است.
به اين صورت که مبناي استخراج مطالب حقوقي احصا و براساس آن به گردآوري دادهها پرداخته
شده است .راهنماي برنامة درسي مطالعات اجتماعي براي دورة آموزش عمومي ( )5988يكي از
موضوعي براي مفاهيم کليدي حقوق و قوانين دورة ابتدايي دارد.
به اين ترتيب ،محتواي کتابهاي درسي در سه بخش متن ،تصويرها و فعاليتها بر اساس جدول
تحليل محتوا ،مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و مقياس تحليل محتواي يک متن ،يک جمله کامل
در نظر گرفته شده است .مقياس تحليل تصويرها نيز يک تصوير يا عكس و مقياس تحليل براي
فعاليتها ،فعاليتهاي آخر درس بوده است.
پيش از پرداختن به دادههاي گردآوريشده از اين کتابها ،ذکر اين نكته ضروري است که فارغ
از رويكرد مؤلفان کتابهاي درسي مذکور که معموالً براساس راهنماي برنامة درسي هر درس به
تأليف اين کتابها اقدام کردهاند ،هر آنچه به تصريح يا به تلويح (در متون ،تصاوير و فعاليتها)
نشانههايي از مطالب حقوقي در کتابهاي مورد بررسي را داشته ،در اين پژوهش در نظر گرفته شده
است.
يافتهها
 .2کتابهای فارسی (بخوانیم)
راهنماي برنامة درسي سندي مشتمل بر اهداف و اصول دورة تحصيلي ،رويكرد و منطق حاکم
بر برنامة درسي ،اهداف مادة درسي ،تنظيم محتوا ،روشهاي ياددهي -يادگيري مناسب و شيوههاي
ارزشيابي است .اين سند در واقع راهنماي عمل توليدکنندگان مواد آموزشي است .از مهمترين
اهداف کتابهاي فارسي (بخوانيم) براي دانشآموزان دورة ابتدايي (پايههاي اول تا ششم) ،کسب
مهارت خواندن دانشآموزان است ،اما با توجه به راهنماي برنامه درسي فارسي دورة ابتدايي دفتر
تأليف کتابهاي درسي ،اين برنامه اهداف مشترکي با ديگر برنامههاي درسي دارد که عبارتاند از:
 تقويت اخالق فردي و اجتماعي به منظور تربيت شهروند مطلوب،
 آشنايي با نهادهاي اجتماعي و سازمانهاي موجود در ايران (راهنماي برنامه درسي فارسي
دوره ابتدايي.)5981 ،
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تحلیل و بررسی کمّی دادهها :در کتابهاي فارسي دورة ابتدايي ميتوان در قالب داستانها و
تمثيلهايي که در ادبيات غني ما وجود دارد به ارائة سادة مفاهيم و مطالب حقوقي نيز پرداخت ،اما
جدول فراواني مطالب حقوقي در کتابهاي فارسي دورة ابتدايي و نمودار آن ،نشاندهندة عدم توجه
کافي به اين مطالب در آنهاست و عدم توالي برنامهريزيشده براي ارائة مفاهيم را نشان ميدهد.
گرچه در پايههاي اول و دوم ابتدايي تا حدي (بهطور غيرمستقيم) ارائة مطالب حقوقي روند
براي ارائة مطالب حقوقي به دانشآموزان ابتدايي به نسبت دو پاية اول و دوم آن است ،آمار ارائة
اين مطالب ،سير نزولي پيدا کرده و بهشدت کاهش يافته است .بنا بر دادههاي هر يک از شش کتاب
فارسي (بخوانيم) دورة ابتدايي که بهطور جداگانه گردآوري شده ،اطالعات کلي و فراواني مربوط
به آنها در جدول شماره  5و  4و نمودار  5ارائه شده است.
جدول  :2توزیع فراوانی مطالب حقوقی در متون ،تصاویر و فعالیتهای کتابهای فارسی (بخوانیم) شش پایة ابتدایی
پایة

پایة

پایة

پایة

پایة

پایة

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

متن

7

6

5

1

2

1

26

تصویر

6

8

8

8

1

2

16

فعالیت

7

5

7

2

7

7

21

جمع

6

26

24

6

8

7

56

پایهها
ابعاد تحلیل

جمع

جدول  :1میزان درصد مطالب حقوقی در صفحات کتابهای فارسی (بخوانیم) ششپایة ابتدایی
پایهها
ابعاد تحلیل
تعداد کل صفحات درسها در هر پایه

پایة

پایة

پایة

پایة

پایة

پایة

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

212

227

210

245

244

217

جمع
007

تعداد صفحاتی که با متن ،تصویر و
فعالیت ،مطالب حقوقی را ارائه

6

26

24

6

8

7

56

کردهاند
درصد ارائة مطالب حقوقی در هر پایه

% 8/5

% 20

% 22

%8

%4

% 1/5

% 0/5
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كل صفحات كتاب

نمودار  : 2توزیع فراوانی مطالب حقوقی در کتابهای فارسی (بخوانیم) ششپایة ابتدایی

تحلیل و بررسی کیفی دادهها :تحليل کيفي دادهها با بهرهگيري از مفاهيم مربوط به اهداف
اجتماعي دورة ابتدايي ،ارزشهاي اخالقي و عرفي جامعه ،انجام شده است که اين مطالب در
پيشگيري از بزه در کودکان نيز مؤثرند .مقولههاي جدول شماره  9مربوط به شش پاية ابتدايي و
دربرگيرندة مفاهيمي است که براي دانشآموزان دورة ابتدايي قابل درك است و آنها با آشنايي و
عمل به وظايف و مسئوليتهاي اجتماعي و حقوقي خود که در جدول درج شده است ،در مسير
تربيت شهروند قانونمدار قرار ميگيرند و با آگاهي از حقوق خود و ديگران ،از انجام بزه دور
ميشوند .جدول  9نشان ميدهد که ميزان مؤلفههاي عالقهمندي به رعايت مقررات اجتماعي [و
ديني] ،آشنايي با نهادهاي جامعه و کارکرد آنها ،آگاهي از ارزشهاي جامعه و رعايت آنها ،آگاهي از
مقررات مدرسه و عمل به آنها ،دوست داشتن ميهن و همميهنان خود ،و آشنايي با مواد قانوني
(داخلي و بينالمللي) ،به ترتيب بيشتر در کتاب فارسي (بخوانيم) شش پاية ابتدايي بهکار رفته
است.
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08

آشنایی با مواد قانونی (داخلی و بینالمللی)

آشنایی با نهادهای جامعه و کارکرد آنها

آگاهی از ارزشهای جامعه و رعایت آنها

دوست داشتن میهن و هممیهنان خود

تذکر اشتباهات دیگران با رعایت احترام به آنها

پذیرش نظرات اصالحی دیگران در مورد خود

پایبندی به انجام دادن مسئولیتهایی که به عهدۀ او میگذارند

عالقهمندی به رعایت مقررات اجتماعی [و دینی]

آگاهی از مقررات مدرسه و عمل به آنها

قانع بودن به حق خود و رعایت حقوق دیگران

دوست داشتن همكالسیهای خود و کمك به آنها

تالش برای بهدستآوردن حق خود از راههای درست

جمع

2

22

27

7

احترام به معلمان و اولیای مدرسه

5
21

اسالمي از ديگر اهداف مهم کتابهاي هديههاي آسمان است (سند برنامه درسي ملي.)5975،

آگاهی از وظایف خود در مقابل خانواده ،دوستان و همسایگان

پایه

دوست داشتن اعضای خانواده و کمك به آنها در انجام دادن کارها

مؤلفه

 .1کتابهای هدیههای آسمان

از اهداف اساسي کتابهاي هديههاي آسمان براي دانشآموزان دورة ابتدايي (پايههاي دوم تا
ششم) ،آشنايي دانشآموزان با احكام شرعي مورد نياز کودك و نوجوان و همچنين تمايل به عمل

به آن احكام است .آشنايي با اهم امور اخالقي و آداب اسالمي مورد نياز در زندگي کودك و

نوجوان و همچنين گرايش و عالقهمندي به مشارکت در مراسم ديني و مراسم مربوط به انقالب

41
ششم

2

جمع

دوم

7

7

1

1

2

22

سوم

4

7

2

6

چهارم

2
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7

1

2

7

7

21

1

2

4

1

7

5
پنجم

1
2
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جدول  :7توزیع فراوانی مقولههای تحقیق در کتابهای فارسی (بخوانیم) ششپایة ابتدایی
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تحلیل و بررسی دادهها :کتابهاي هديههاي آسمان دورة ابتدايي با توجه به ارائة آداب اخالقي
و اجتماعي اسالمي به دانشآموزان ميتوانند در قالب آيات و رواياتي که در دين مبين اسالم وجود
دارد و همچنين احكامي که به عنوان مقررات دين محسوب ميشوند به ارائة مفاهيم و مطالب
حقوقي بپردازند .جدول فراواني مطالب حقوقي در کتابهاي هديههاي آسمان دورة ابتدايي
نشان دهندة اين است که عنايتي به ارائة مطالب حقوقي در آنها وجود دارد .گرچه از پاية دوم
ابتدايي ارائة مطالب حقوقي روند خوبي را شروع ميکند اما اين روند در پاية سوم سير نزولي پيدا
ششم) که بستري مناسبتر براي ارائة مطالب حقوقي به دانشآموزان ابتدايي است ،ارائة اين
مطالب ،کاهش يافته است.
بنا بر داده هاي هريک از پنج کتاب هديههاي آسمان دورة ابتدايي که بهطور جداگانه گردآوري
شده ،اطالعات کلي و فراواني مربوط به آنها در جدول شماره  2و  1و نمودار  4ارائه شده است.
جدول :4میزان فراوانی مطالب حقوقی در کتابهای هدیههای آسمان پنجپایة ابتدایی
پایهها

پایة دوم

پایة سوم

پایة چهارم

پایة پنجم

پایة ششم

جمع

متن

0

2

0

20

6

47

تصویر

4

7

27

27

7

77

فعالیت

2

4

22

27

1

16

جمع

21

6

16

47

27

272

ابعاد تحلیل

جدول  :5میزان درصد مطالب حقوقی در کتابهای هدیههای آسمان پنجپایة ابتدایی
پایهها
ابعاد تحلیل
تعداد کل صفحات درسها در هر پایه
تعداد صفحاتی که با متن ،تصویر و
فعالیت ،مطالب حقوقی را ارائه کردهاند
درصد ارائة مطالب حقوقی در هر پایه

پایة

پایة

پایة

پایة

پایة

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

64

227

222

225

60

520

21

6

16

47

27

272

%24

%0

% 15

% 75

% 27/5

% 26/5

جمع
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ميکند و مجدداً از پاية چهارم تا پنجم حالت صعودي پيدا ميکند .در سال پاياني دورة ابتدايي (پاية
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نمودار  :1فراوانی مطالب حقوقی در کتابهای هدیههای آسمان پنج پایة ابتدایی

تحلیل و بررسی کیفی دادهها :تحليل کيفي دادهها با بهرهگيري از مفاهيم مربوط به اهداف
اجتماعي دورة ابتدايي ،ارزشهاي اخالقي و عرفي جامعه ،انجام شده که اين مطالب در پيشگيري از
بزه در کودکان نيز مؤثرند .مقولههاي جدول شماره  1مربوط به پنج پاية ابتدايي و دربرگيرندة
مفاهيمي است که براي دانشآموزان دورة ابتدايي قابل درك است و آنها با آشنايي و عمل به
وظايف و مسئوليتهاي اجتماعي و حقوقي خود که در جدول درج شده است ،در مسير تربيت
شهروند قانونمدار قرار ميگيرند و با آگاهي از حقوق خود و ديگران ،از انجام بزه دور ميشوند.
جدول شماره  1نشان ميدهد که ميزان مؤلفههاي آشنايي با مطالب مربوط به مفاد منشور حقوق
شهروندي ،عالقهمندي به رعايت مقررات اجتماعي [و ديني] ،آشنايي با نهادهاي جامعه و کارکرد
آنها ،آشنايي با مواد قانوني (داخلي و بينالمللي) ،وظايف خود در مقابل خانواده ،دوستان و
همسايگان ،آگاهي از ارزشهاي جامعه و رعايت آنها ،آگاهي از مقررات مدرسه و عمل به آنها،
دوست داشتن ميهن و همميهنان خود ،و احترام به معلمان و اولياي مدرسه ،به ترتيب بيشتر در
کتابهاي هديههاي آسمان پنج پاية ابتدايي بهکار رفته است.
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جدول  :8توزیع فراوانی مقولههای پژوهش در کتابهای هدیههای آسمان پنج پایة ابتدایی

آشنایی با مطالب مربوط به مفاد منشورحقوق شهروندی

آشنایی با مواد قانونی (داخلی و بینالمللی)

آشنایی با نهادهای جامعه و کارکرد آنها

آگاهی از ارزشهای جامعه و رعایت آنها

دوست داشتن میهن و هممیهنان خود

تذکر اشتباهات دیگران با رعایت احترام به آنها

پایبندی به انجام دادن مسئولیتهایی که به عهدۀ او میگذارند

عالقهمندی به رعایت مقررات اجتماعی [و دینی]

آگاهی از مقررات مدرسه و عمل به آنها

قانع بودن به حق خود و رعایت حقوق دیگران

دوست داشتن همكالسیهای خود و کمك به آنها

تالش برای بهدستآوردن حق خود از راههای درست

احترام به معلمان و اولیای مدرسه

دوم

2

سوم
چهارم

2

2

1

پنجم

7

1

1

2

ششم

1

1

2

2

2

جمع

0

5

8

1

2

آگاهی از وظایف خود در مقابل خانواده ،دوستان و همسایگان

2

2

2

2

جمع

5

7

2

4

2

2

8

2

1

22

2

6

5

75

2
8

1

2

 .7کتابهای مطالعات اجتماعی
مطالعات اجتماعي يک حوزة مهم يادگيري است که از انسان و تعامل او با محيطهاي گوناگون
بحث ميکند و رشتههاي گوناگون چون حقوق و مطالعات زيستمحيطي و نظاير آن را
دربرميگيرد .از اهداف مهم کتابهاي مطالعات اجتماعي براي دانشآموزان دورة ابتدايي (پايههاي
سوم تا ششم) ،ايجاد احساس مسئوليت و تعهد دانشآموزان براي رعايت تكاليف اخالقي و
وظايف فردي ،اجتماعي و شهروندي در سطوح مختلف (زندگي خانوادگي ،مدرسه ،محله ،کشور،
جهان) است و همچنين عالقهمندي به حاکميت و اجراي قوانين ،احقاق حقوق در زندگي فردي و
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اجتماعي و اعتقاد به ظلمستيزي و حمايت از مظلومان ،نيازمندان و مستضعفان در سطوح مختلف
(محلي تا جهاني) است (راهنماي برنامه درسي مطالعات اجتماعي براي دوره آموزش عمومي،
.)5988
تحلیل و بررسی کمی دادهها :با توجه به اينكه درس مطالعات اجتماعي دورة ابتدايي ميتواند
بستري مناسب براي طرح مباحث مربوط به حقوق باشد ،الزم است اين مطالب به صورتي
حقوقي با توجه به سن دانشآموزان در اولين پاية ارائة اين درس (سوم ابتدايي) با مطالب کليتر و
ابتداييتر مطرح شود و از پايههاي باالتر (چهارم به بعد) مطالب دقيقتر و جزئيتر حقوقي آورده
شود که ميزان آن هم مي تواند به لحاظ کمي بيشتر شود .با توجه به نمودار فراواني مطالب حقوقي
در کتابهاي مطالعات اجتماعي ،روند ارائة مطالب حقوقي از پاية سوم ابتدايي به باالتر (چهارم تا
ششم) ،صعودي بوده است.
به اين ترتيب ،هريک از چهار کتاب مطالعات اجتماعي دورة ابتدايي بهطور جداگانه با درج
مطالب حقوقي در جدولهاي تحليل محتوا بررسي شد .اطالعات کلي و فراواني مربوط به آنها در
جدول شماره  1و  8و نمودار شماره  9ارائه شده است.
جدول  :0میزان فراوانی مطالب حقوقی در کتابهای مطالعات اجتماعی چهار پایة ابتدایی
پایهها

پایة سوم

پایة چهارم

پایة پنجم

پایة ششم

جمع

ابعاد تحلیل
متن

25

11

10

14

66

تصویر

11

10

18

10

271

فعالیت

26

20

27

26

88

جمع

55

88

88

86

158
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جدول  :6میزان درصد مطالب حقوقی در کتابهای مطالعات اجتماعی چهار پایة ابتدایی
پایهها
ابعاد تحلیل
تعداد کل صفحات درسها در هر پایه
تعداد صفحاتی که با متن ،تصویر و
درصد ارائة مطالب حقوقی در هر پایه

سوم

چهارم

پنجم

ششم

66

227

216

248

460

55

88

88

86

158

% 55/5

% 56/5

% 52

% 40

% 51/5

160
140
120
100
80
60
40
20
0
پايه ششم

پايه پنجم
صفحات مطالب حقوقي

پايه چهارم

پايه سوم

كل صفحات كتاب

نمودار  :7فراوانی مطالب حقوقی در کتابهای مطالعات اجتماعی چهار پایة ابتدایی

تحلیل و بررسی کیفی دادهها :تحليل کيفي دادهها با بهرهگيري از مفاهيم مربوط به اهداف
اجتماعي دورة ابتدايي ،ارزشهاي اخالقي و عرفي جامعه انجام شده است که اين مطالب در
پيشگيري از بزه در کودکان نيز مؤثرند .مقولههاي جدول شماره  7مربوط به چهار پاية ابتدايي و
دربرگيرندة مفاهيمي است که براي دانشآموزان دورة ابتدايي قابل درك است و آنها با آشنايي و
عمل به وظايف و مسئوليتهاي اجتماعي و حقوقي خود که در جدول درج شده است ،در مسير
تربيت شهروند قانونمدار قرار ميگيرند و با آگاهي از حقوق خود و ديگران ،از انجام بزه دور
ميشوند .جدول شماره  7نشان ميدهد که ميزان مؤلفههاي آشنايي با مواد قانوني (داخلي و
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پایة

پایة

پایة
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بينالمللي) ،دوست داشتن ميهن و همميهنان خود ،آشنايي با نهادهاي جامعه و کارکرد آنها،
عالقهمندي به رعايت مقررات اجتماعي [و ديني] ،آشنايي با مطالب مربوط به مفاد منشور حقوق
شهروندي ،آگاهي از ارزشهاي موجود جامعه و رعايت آنها ،مقررات مدرسه و عمل به آنها ،و
آگاهي از وظايف خود در مقابل خانواده ،دوستان و همسايگان ،به ترتيب بيشتر در کتاب مطالعات
اجتماعي چهار پاية ابتدايي بهکار رفته است.

آشنایی با مطالب مربوط به مفاد منشورحقوق شهروندی

آشنایی با مواد قانونی (داخلی و بینالمللی)

آشنایی با نهادهای جامعه و کارکرد آنها

آگاهی از ارزشهای جامعه و رعایت آنها

دوست داشتن میهن و هممیهنان خود

تذکر اشتباهات دیگران با رعایت احترام به آنها

پایبندی به انجام دادن مسئولیتهایی که به عهدۀ او میگذارند

عالقهمندی به رعایت مقررات اجتماعی [و دینی]

آگاهی از مقررات مدرسه و عمل به آنها

قانع بودن به حق خود و رعایت حقوق دیگران

دوست داشتن همكالسیهای خود و کمك به آنها

پنجم

7

6

4

تالش برای بهدستآوردن حق خود از راههای درست

چهارم

1

1

4

1

احترام به معلمان و اولیای مدرسه

سوم

2

2

4

2

آگاهی از وظایف خود در مقابل خانواده ،دوستان و همسایگان

پایه

دوست داشتن اعضای خانواده و کمك به آنها در انجام دادن کارها

مؤلفه

1

جمع

24

2

4

7

1

25

7

7

11

ششم

1

27

2

2

0

1

1

2

18

جمع

6

11

27

7

24

22

7

7

00

 .4کتاب تفكر و پژوهش
از مهمترين اهداف کتاب تفكر و پژوهش براي دانشآموزان دورة ابتدايي (پاية ششم) ،فراهم
کردن فرصتي براي شكلگيري و تقويت روش و منش تفكر و تعقل دانشآموزان براساس فطرت
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خدادادي آنان است .اين درس درصدد است دانشآموزان با ظرفيتهاي فكري خود در حكم يک
انسان آشنا شوند و معيارهاي خود را بررسي و انتخاب کنند و در زندگي بهکار ببندند.
تحلیل و بررسی کمی دادهها :با توجه به اينكه درس تفكر و پژوهش پاية ششم ابتدايي براي
شكلگيري و تقويت روش و منش تفكر و تعقل دانشآموزان تأليف شده است ،از زمينة مساعد آن
ميتوان براي ارائة مطالب حقوقي بيشتر استفاده کرد ،زيرا نقشي اساسي در قانونمدار شدن
ابتدايي (نمودار  ،)2اين ميزان ( 51درصد) را ميتوان بسيار افزايش داد.
بنا بر دادههاي گردآوري شدة کتاب تفكر و پژوهش پاية ششم ابتدايي ،اطالعات کلي و فراواني
مربوط به آنها در جدول شماره  51و  55ارائه شده است.
جدول  :27میزان فراوانی مطالب حقوقی در کتاب تفكر و پژوهش پایة ششم ابتدایی
پایه

ششم

ابعاد تحلیل
متن

5

تصویر

7

فعالیت

5

جمع

27

جدول  :22میزان درصد مطالب حقوقی در کتاب تفكر و پژوهش پایة ششم ابتدایی
پایه

پایة ششم

ابعاد تحلیل
تعداد کل صفحات درسها در پایه
تعداد صفحاتی که با متن ،تصویر و فعالیت ،مطالب حقوقی را ارائه
کردهاند
درصد ارائة مطالب حقوقی در پایه

272
27
% 27
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120
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20

صفحات مطالب حقوقي

كل صفحات كتاب

0

نمودار  :4فراوانی مطالب حقوقی در کتاب تفكر و پژوهش پایة ششم ابتدایی

تحلیل و بررسی کیفی دادهها :تحليل کيفي دادهها با بهرهگيري از مفاهيم مربوط به اهداف
اجتماعي دورة ابتدايي ،ارزشهاي اخالقي و عرفي جامعه ،انجام شده که اين مطالب در پيشگيري از
بزه در کودکان نيز مؤثرند .مقولههاي جدول شماره  54مربوط به پاية ششم ابتدايي و دربرگيرندة
مفاهيمي است که براي دانشآموزان دورة ابتدايي قابل درك است و آنها با آشنايي و عمل به
وظايف و مسئوليتهاي اجتماعي و حقوقي خود که در جدول درج شده است ،در مسير تربيت
شهروند قانونمدار قرار ميگيرند و با آگاهي از حقوق خود و ديگران ،از انجام بزه دور ميشوند.
جدول شماره  54نشان ميدهد که ميزان مؤلفههاي آگاهي به ارزشهاي جامعه و رعايت آنها،
آشنايي با مطالب مربوط به مفاد منشور حقوق شهروندي ،عالقهمندي به رعايت مقررات اجتماعي
[و ديني] ،و آشنايي با مواد قانوني (داخلي و بينالمللي) به ترتيب بيشتر در کتاب تفكر و پژوهش
پاية ششم بهکار رفته است.
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جدول  :21توزیع فراوانی مقولههای پژوهش در کتاب تفكر و پژوهش پایة ششم ابتدایی

آشنایی با مطالب مربوط به مفاد منشورحقوق شهروندی

آشنایی با مواد قانونی (داخلی و بینالمللی)

آشنایی با نهادهای جامعه و کارکرد آنها

آگاهی از ارزشهای جامعه و رعایت آنها

دوست داشتن میهن و هممیهنان خود

تذکر اشتباهات دیگران با رعایت احترام به آنها

پایبندی به انجام دادن مسئولیتهایی که به عهدۀ او میگذارند

عالقهمندی به رعایت مقررات اجتماعی [و دینی]

آگاهی از مقررات مدرسه و عمل به آنها

قانع بودن به حق خود و رعایت حقوق دیگران

دوست داشتن همكالسیهای خود و کمك به آنها

تالش برای بهدستآوردن حق خود از راههای درست

احترام به معلمان و اولیای مدرسه

آگاهی از وظایف خود در مقابل خانواده ،دوستان و همسایگان

ششم

1

2

7

1

جمع

6

 .5کتاب کار و فناوری
از مهمترين اهداف کتاب کار و فناوري براي دانشآموزان دورة ابتدايي (پاية ششم)،
مهارت آموزي و يادگيري فنون گوناگون به صورت عملي است .دانشآموزان با اين درس ،تعدادي
پروژة عملي و طراحي فني و هنري انجام ميدهند ،در مورد مشاغل و مهارتهاي گوناگون اطالعاتي
پيدا ميکنند ،با رايانه کار ميکنند و با برنامههاي متنوع آن آشنا ميشوند.
تحلیل و بررسی دادهها :با توجه به اينكه درس کار و فناوري پاية ششم ابتدايي براي
مهارتآموزي و يادگيري فنون گوناگون به صورت عملي براي دانشآموزان تأليف شده است ،اين
مقدار از ارائة مطالب حقوقي ،مناسب به نظر ميرسد اما قابليت افزايش نيز دارد.
بنا بر دادههاي گردآوري شدة کتاب کار و فناوري پاية ششم ابتدايي ،اطالعات کلي و فراواني
مربوط به آنها در جدول شماره  59و  52و نمودار شماره  1ارائه شده است.
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جدول  :27میزان فراوانی مطالب حقوقی در کتاب کار و فناوری پایة ششم ابتدایی
پایه

ششم

ابعاد تحلیل
تصویر

2

فعالیت

4

جمع

6

جدول  :24میزان درصد مطالب حقوقی در کتاب کار و فناوری پایة ششم ابتدایی
پایه

پایة ششم

ابعاد تحلیل
65

تعداد کل صفحات درسها در پایه
تعداد صفحاتی که با متن ،تصویر و فعالیت ،مطالب حقوقی را ارائه
کردهاند
درصد ارائة مطالب حقوقی در پایه
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نمودار  :5فراوانی مطالب حقوقی در کتاب کار و فناوری پایة ششم ابتدایی

تحلیل و بررسی کیفی دادهها :تحليل کيفي دادهها با بهرهگيري از مفاهيم مربوط به اهداف
اجتماعي دورة ابتدايي ،ارزشهاي اخالقي و عرفي جامعه ،انجام شده که اين مطالب در پيشگيري از
بزه در کودکان نيز مؤثرند .مقولههاي جدول شماره 51مربوط به پاية ششم ابتدايي و دربرگيرندة
مفاهيمي است که براي دانشآموزان دورة ابتدايي قابل درك است و آنها با آشنايي و عمل به

0
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وظايف و مسئوليتهاي اجتماعي و حقوقي خود که در جدول درج شده است ،در مسير تربيت
شهروند قانونمدار قرار ميگيرند و با آگاهي از حقوق خود و ديگران ،از انجام بزه دور ميشوند.
جدول شماره  51نشان ميدهد که ميزان مؤلفههاي آشنايي با مطالب مربوط به مفاد منشور حقوق
شهروندي ،عالقهمندي به رعايت مقررات اجتماعي [و ديني] ،و آشنايي با مواد قانوني (داخلي و
بينالمللي) به ترتيب بيشتر در کتاب کار و فناوري پاية ششم بهکار رفته است.

آشنایی با مطالب مربوط به مفاد منشورحقوق شهروندی

آشنایی با مواد قانونی (داخلی و بینالمللی)

آشنایی با نهادهای جامعه و کارکرد آنها

آگاهی از ارزشهای جامعه و رعایت آنها

دوست داشتن میهن و هممیهنان خود

تذکر اشتباهات دیگران با رعایت احترام به آنها

پایبندی به انجام دادن مسئولیتهایی که به عهدۀ او میگذارند

عالقهمندی به رعایت مقررات اجتماعی [و دینی]

آگاهی از مقررات مدرسه و عمل به آنها

قانع بودن به حق خود و رعایت حقوق دیگران

دوست داشتن همكالسیهای خود و کمك به آنها

تالش برای بهدستآوردن حق خود از راههای درست

احترام به معلمان و اولیای مدرسه

ششم

4

2

7

آگاهی از وظایف خود در مقابل خانواده ،دوستان و همسایگان

پایه

دوست داشتن اعضای خانواده و کمك به آنها در انجام دادن کارها

مؤلفه

جمع

6

جمعبندي
پس از بررسي کتابهاي درسي نمونه آماري اين پژوهش در سال تحصيلي  ،5971-71دادهها و
اطالعات حاصل از اين بررسيها ،در جدولهاي مربوط به آنها قرار گرفته است .سپس با محاسبة
فراواني مفاهيم و درصد هريک ،ميزان توجه کتابهاي درسي دورة ابتدايي به مطالب حقوقي
مشخص شده است .جدولهاي فراواني شامل تعداد فراواني مربوط به مفاهيم مرتبط با مطالب
حقوقي در متن ،فعاليت و تصوير در کتابهاي نمونة آماري است و ميزان درصد درج اين مطالب با
توجه به کل صفحات دروس در هر کتاب را نشان ميدهد.
جدول شماره  51ميزان درصد ارائة مطالب حقوقي و نمودار شماره  1فراواني ارائة مطالب
حقوقي را در کتابهاي مورد بررسي دورة ابتدايي مشخص کرده است.
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جدول  :28میزان درصد ارائة مطالب حقوقی در کتابهای درسی ابتدایی
نام درس

درصد

پایه در

صفحات کتاب

صفحات

ابتدایی

در پایههای

ارائهکنندۀ مطالب

ابتدایی

حقوقی

فارسی (بخوانیم)

1

111

17

% 1/1

هدیههای آسمان

1

151

515

% 57/1

مطالعات اجتماعی

2

281

411

% 14/1

تفكر و پژوهش

5

515

51

% 51
5

کار و فناوری

71

8

% 8/1
900
800

700
600
500
400
256

300
101

8

10

200
59

100
0

كار و فناوري

تفكر و پژوهش

مطالعات اجتماعي

كل صفحات مطالب حقوقي

هديههاي آسمان

فارسي

كل صفحات كتابها
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نتيجهگيري كلي
با بررسي کتابهاي درسي نمونة آماري اين پژوهش (فارسي (بخوانيم) ،هديههاي آسمان،
مطالعات اجتماعي ،تفكر و پژوهش ،و کار و فناوري در شش پاية دورة ابتدايي در سال تحصيلي
 )5971-71و محاسبة فراواني مفاهيم و درصد هر يک ،مشخص شد که مطالب حقوقي با نگاه
حقوقي منطبق با اهداف اجتماعي فقط در کتابهاي مطالعات اجتماعي چهار پاية ابتدايي وجود داشته
است که با تعداد صفحات کمتر از کتابهاي فارسي (در شش پايه با  111صفحه مطلب درسي) و
هديههاي آسمان (در پنج پاية با  151صفحه) ،با  411صفحه مطلب درسي بيش از  %11آن به ارائة
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مطالب حقوقي مستقيم و غيرمستقيم پرداخته است .شايان ذکر است که ديگر کتابهاي مورد بررسي
(فارسي ،هديههاي آسمان ،تفكر و پژوهش ،و کار و فناوري) ،بيشتر به طور غيرمستقيم به ارائة
مطالب حقوقي پرداختهاند.
پيشنهاد
با توجه به جهتگيري برنامة درسي ملي که يكي از رويكردهاي کتابهاي درسي بايد ارائة
اخالق فردي و اجتماعي به منظور تربيت شهروند مطلوب و آشنايي با نهادهاي اجتماعي و
سازمانهاي موجود در ايران است) و هديههاي آسمان (که آشنايي دانشآموزان با احكام شرعي
مورد نياز کودك و نوجوان و تمايل به عمل به آن احكام ،آشنايي با اهم امور اخالقي و آداب
اسالمي مورد نياز در زندگي کودك و نوجوان و همچنين گرايش و عالقهمندي به مشارکت در
مراسم ديني و مراسم مربوط به انقالب اسالمي است) و مطالعات اجتماعي (که ايجاد احساس
مسئوليت و تعهد دانشآموزان براي رعايت تكاليف اخالقي و وظايف فردي ،اجتماعي و شهروندي
در سطوح مختلف اعم از زندگي خانوادگي ،مدرسه ،محله ،کشور و جهان است و همچنين
عالقه مندي به حاکميت و اجراي قوانين ،احقاق حقوق در زندگي فردي و اجتماعي و اعتقاد به
ظلمستيزي و حمايت از مظلومان ،نيازمندان و مستضعفان در سطوح مختلف -محلي تا جهاني
است) و نيز با توجه به اينكه تا سال  ،5211تغييري در کتابهاي درسي داده نميشود (قانون برنامة
پنجسالة ششم توسعة اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،)5971 ،پيشنهاد
ميگردد:
* براي توجيه معلماني که کتابهاي درسي بررسي شده در اين پژوهش را تدريس ميکنند ،در
زمينة توجه به مطالب حقوقي که در کتابهاي مورد بررسي اين پژوهش ،بهطور غيرمستقيم ارائه
شدهاند ،جزواتي تهيه و تدوين شود يا دورههاي ضمن خدمت براي آنها برگزار شود تا اين معلمان
بتوانند با رويكرد حقوقي در اين کتابها آشنا شوند و اين مطالب را با اين رويكرد به دانشآموزان
تدريس کنند و يا در آينده تغييراتي در محتواي کتابهاي درسي ايجاد شود و به اين مهم دربند الف
ماده  51مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي به منظور ايجاد تحول بنيادين در
آموزش و بازنگري متون ،محتوا و برنامههاي آموزشي پرداخته شده است (برنامة پنجسالة پنجم
توسعة جمهوري اسالمي ايران.)5987 ،
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