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 چکیده

پژوهش به بررسی حقوق مدنی مندرج در منشور حقوق شهروندی در کتاب مطالعات اجتماعی چهارم 

قیق از نوع تحلیل محتوا هر یک از مطالب مجزا و جامعه آماری کتاب ابتدایی پرداخته است. روش تح

چاپ شده است. جهت گردآوری داده ها،  5939-39مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی است که در سال 

چک لیست تحلیل محتوا مورد استفاده قرار گرفت و روایی آن توسط متخصصین تأیید شد. شاخص های 

ت، سالمت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی اندیشه مورد بررسی شامل حق حیا

و بیان، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق برخورداری از دادگاه 

عادالنه ،حق مالکیت و حق مشارکت در تعیین سرنوشت است. یافته ها پژوهش نشان می دهد که در کتاب 

( %1169( و حق کرامت و برابری انسانی )% 9161شاخص حق سالمت، حیات و کیفیت زندگی )مذکور 

بیش از شاخص های دیگر مطرح و آموزش داده شده اند. بخش دیگری از یافته های پژوهش گویای این 

است که شاخص مالکیت و برخورداری از دادخواهی عادالنه در کتاب مذکور به صورت محدود مورد 

ار گرفته است. با توجه به اینکه آموزش حقوق پیش گفته می تواند زمینه ای مناسب را برای تربیت توجه قر

 توجه شهروندی فراهم آورد، گنجاندن آن در کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی ضرورت تام دارد. با

 به بیشتر توجه استایر در ابتدایی دوره اجتماعی علوم درسی برنامه بازنگری حاضر پژوهش های یافته به

 آید. می شمار به ضروری توجه، مورد کمتر های شاخص و ها مؤلفه

حقوق مدنی، منشور حقوق شهروندی، تحلیل محتوا، تربیت شهروندی، کتاب  کلمات کلیدی:

 مطالعات اجتماعی
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 مقدمه

نگاهی به جهان معاصر و تعامالت اجتماعی پیچیده بین انسان ها، ضرورت پرداختن به 

له ی شهروندی را بیش از پیش بارز ساخته است. امروزه چه در کالن سیستم اجتماع مقو

که دولت ها، استراتژی هایی را تدوین می کنند و چه در نواحی، استان ها و شهرها و چه 

در خرده سیستم های خانواده که والدین مؤلفین اهداف و استراتژی ها هستند، وجود 

ئولیت پذیری، انتقاد گری، وطن دوستی و خالصه در یک افرادی با ویژگی هایی چون مس

کالم شهروندی مسئول از مؤلفه های حیاتی و با اهمیت می باشد. اهمیت این عامل تا 

آنجاست که بسیاری از استراتژیست های جامعه، فقدان چنین عاملی را مهمترین دلیل 

ها و دقت نظرهای بسیاری  اجرایی نشدن برنامه ها و طرح هایی می دانند که با کارشناسی

 ( 5911و واحد چوکده،  تدوین شده باشند. )فتحی واجارگاه

اگر چه آموزش های مدنی یا شهروندی به شکل های مختلف در بیشتر کشورها 

متداول بوده، اما امروزه اغلب مردم برای انجام فعالیت های اجتماعی خود، آموزش های 

مشکالتی در جامعه می شود. لذا ضرورت آموزش  الزم را ندیده اند که این باعث بروز

شهروندی مخصوصا در کشورهای در حال توسعه کامال احساس می شود و این ضرورت 

توسط نهاد آموزش و پرورش که نقش اساسی در تربیت شهروندان دارد، برآورده می 

 (Tobias, 1997) شود.

 هاى  برنامه و وظایف زا همواره آموزش مهارت های زندگی به کودکان و نوجوانان،

 و رشد موجبات که است آموزش رهگذر از چون ،است بوده پرورش و آموزش دستگاه

ی سازگاری و رفتارهای مثبت شده زمینه  تواند می که گرددهایی فراهم می توانایى اعتالى

 آنانو ایجاد ارتباط صحیح را در بین کودکان و نوجوانان و با اطرافیان موجب می گردد و

)دهقانی، حسینی نسب و حسین  سازد. شان  بالقوه های توانائی نمودن شکوفا به قادر را

 (5931پور، 

در حال حاضر بسیاری از نظام های آموزشی به دنبال ارائه ی دانش، مهارت و نگرش 

های مورد نیاز برای آماده سازی فراگیران در برخورد با مسائل و چالش های زندگی آینده 
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با استفاده از سیاست های راهبردی گوناگون امکان رشد و گسترش مبانی  ی آنان هستند و

آموزش مداوم را به عنوان فرایندی که برنامه های درسی تسهیل کننده آن است، دنبال می 

 (5911، به نقل از گوازی،5339نمایند.)اولیور و هیتر 

سب مهارت برنامه ی درسی و محتوای آن بهترین ابزار برای دانش آموز درجهت ک

های الزم برای درست زندگی کردن، ایجاد روحیه ی مدنی و جامعه پذیر شدن به شمار 

می رود و در این میان دروس تعلیمات اجتماعی نقش مؤثر و مهم تری دارند. )دهقانی، 

5911) 

استفاده از حقوق مندرج در منشور حقوق شهروندی در این درس قطعا تأثیر به سزایی 

های زندگی خواهد داشت. به خصوص اگر کودک این آموخته ها را  در پرورش مهارت

در اولین سنین یادگیری) دوره ابتدایی( فرا بگیرد. لذا در این پژوهش تمرکز بر دوره ی 

 ابتدایی می باشد.

آنچه که مسلم است از میان سطح های مختلف تحصیلی، دوره ی ابتدایی از سطح های 

کل گیری شخصیت اجتماعی و شهروندی دانش آموزان مهم تعلیم و تربیت است و در ش

 دوره ای مهم و قابل توجه است. 

کتب درسی سنتی ترین رسانه های آموزشی است که از طریق آن ها برنامه های درسی 

( لذا بررسی و تحلیل کتب درسی در این 5919به صورت مکتوب ارائه می گردند. )ادیب، 

 رنامه ریزان از نتایج آن استفاده خواهند کرد.خصوص مؤثر بوده و قطعا طراحان و ب

 های مهارت و کلیدی های ارزش همراه به کتاب مطالعات اجتماعی، مفاهیم

 فطرت شکوفایی یعنی حوزه این غایی مقصد به آموزان دانش رساندن در سعی کاوشگری

 منظور به اجتماعی تربیت و مطلوب شهروندان پرورش مؤمن، و شایسته های انسان تربیت و

 و آموزش نظام باالدستی اسناد به دارد. توجه برعهده را جامعه در زندگی برای شدن مهیا

 در شده انجام های پژوهش و ها نیازسنجی ها، نظرسنجی و سو یک از کشور پرورش

 جدید درسی برنامه کنندگان تدوین مختلف، های سازمان و نهادها سوی از کشور

 محتوای و ها سرفصل در زیر محور شش بر تأکید و جهتو سمت به را اجتماعی مطالعات
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 آموزشی های ضرورت محورها این که است ذکر شایان. است داده سوق جدید برنامه این

 .کنند می نمایان نیز را درسی برنامه این

 اسالمی ایرانی هویت و عزت تقویت-5

 اسالمی های ارزش و اخالق سازی درونی و ترویج -1

 و مختلف سطوح در شهروندی و اجتماعی و فردی های مسئولیت و حقوق شناخت -9

 آنها به مربوط های نگرش و ها مهارت تقویت

 جهان در کشور جایگاه و کشور های قابلیت و استعدادها فرهنگی، میراث شناخت -9

 جهانی سطح در مؤثر ارتباطات برقراری توانایی و

 نوجوانان و کودکان در اجتماعی یها آسیب و تربیتی های بحران بروز از پیشگیری -1

 بهنجار رفتارهای گسترش و اجتماعی های کجروی  کاهش و

 امید پویایی و سازندگی نشاط، خودباوری، روحیه تقویت روانی، بهداشت گسترش -1

 (5939)راهنمای معلم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان،  نفس به اعتماد و آینده به

حورهای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی چهارم همان طور که مشاهده شد، در م

ابتدایی به وضوح به مقوله ی تربیت شهروندی و آموزش شهروندی اشاره شده است و این 

در حالی است که با توجه ضرورت روزافزون آموزش حقوق شهروندی و تربیت 

 شهروندی در کتاب مذکور توجه به حقوق شهروندی بسیار ناچیز است.

، دانش آموزان یاجتماع لیشکل دادن به تصور و تخ  یاجتماع عاتمطالهدف دروس 

و شیوه های تحلیل و تفسیر زندگی اجتماعی آن هاست. تحقق بخشیدن به این اهداف و 

انتظارات، نیازمند کسب بینش و دانش و مهارت های کافی و مناسب است. هر چند تحقق 

آن ها نیازمند دانش بسیار توسعه یافته،  یافتن این امر با دشواری هایی نیز روبروست که رفع

پیچیده، ظریف و غنی است، لیکن این کار میسر نمی شود مگر اینکه دست اندرکاران 

آموزش، به ویژه معلمان مطالعات اجتماعی بتوانند این دروس را با موفقیت نسبی به دانش 

 (. 5931آموزان ارائه کنند )معتمدی و میکائیلی، 

 معینیابتدایی کتاب  دوره در ایران آموزشی نظام در که، درسی بکتا کهآنجایی  از

کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی  منظور بدین ،ندارد وجود شهروندی تربیت عنوان تحت
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 از آموزان دانش شناخت پایه درس این زیرا ، فتگر قرار تحلیل موردچهارم ابتدایی 

 مفاهیم و آن نظایر و گانه سه قوای ،اساسی قانون مثل سیاسی فرآیندهای و نهادها

فزایش ا را ها فرصت و برابری ،مشارکت و همکاری ،آزادی ،گرایی قانون مثل شهروندی

 (.5935)طالب زاده نوبریان، ابوالقاسمی و جمالی تازه کند، می دهد

مفهوم تربیت شهروندی مفهومی است کلی که به مطالعات فرهنگی، اجتماعی،        

امعه وابسته است و می توان آن را به آموزش شیوه های زندگی کردن سیاسی و فنی در ج

 با یکدیگر به طور خاص در یک جامعه و به طور عام در جامعه ی جهانی اطالق کرد.

 ( 5919)محبی،

به تعریفی دیگر،  به میزان وسیعی شامل آماده سازی جوانان برای  تربیت شهروندی

 (Kerr,1999). نوان شهروند می باشدانجام نقش ها و مسئولیت هایشان به ع

تربیت شهروندی به آن بخش از فعالیت های تعلیم و تربیت اطالق می شود که در 

اشکال رسمی افراد یک جامعه را برای عضویت در جامعه سیاسی آماده و جامعه پذیر می 

 (Torney-Purta, 1991). کند

نش آموزان ارزش های شهروندی در اکثر کشورها اندیشمندان بر این باور بودند که دا

را هنگامی بهتر می آموزند که برنامه ی درسی معینی به عنوان آموزش شهروندی وجود 

نداشته باشد و ارزش های شهروندی، در قالب برنامه ها و فعالیت های مختلف، به آن ها 

 (.5911آموزش داده شود )فتحی واجارگاه و واحد چوکده، 

ها و احکام و قواعد ر مبسوط به تعیین و بررسی حقوق انسانطوکه به یقوانینیکی از 

گیرد تحت آنها پرداخته است، قانون مدنی است و حقوقی که از این قانون نشأت می ویژه

رسد، حقوق مدنی مجموعه قواعد و شود. به نظر میعنوان حقوق مدنی نام برده می

از دل یک جامعه متناسب با فرهنگ  هامقرراتی هستند که در تعیین حقوق و تکالیف انسان

 (.5931)وب سایت حقوق مدنی6 است و عرف آن جامعه بیرون آمده

حقوق مدنی مندرج در منشور حقوق شهروندی منتشر شده توسط دولت شامل حق 

حیات، سالمت و کیفیت زندگی؛ حق کرامت و برابری انسانی؛ حق آزادی و اندیشه بیان؛ 
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رفت و آمد؛ حق تشکل، تجمع و راهپیمایی؛ حق برخورداری حق تابعیت، اقامت و آزادی 

 از دادخواه عادالنه؛ حق مالکیت و حق مشارکت در تعیین سرنوشت می باشند.

بنا به تعریف آکسفورد، منشور بیانه ای مکتوب از حقوق گروه مشخصی از مردم است؛ 

د و براساس آن روابط یعنی موافقت نامه ای که توسط فرد یا افرادی از جامعه نوشته می شو

و حقوق متقابل اعضای یک ساختار اجتماعی نظیر یک دانشگاه یا یک شهر شکل می 

 (.5911)پور عزت، باغستانی برزکی و نجاتی آجی بیشه،  گیرد

حقوق شهروندی در واقع مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور، با 

بعیض برای فراهم سازی زمینه ی رشد لحاظ کردن دو اصل  کرامت انسانی و منع ت

شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی هر کشور تعلق می گیرد حقوق 

 (.5939)حسنی پور فالح بهرانی،  شهروندی نام دارد

منشور حقوق شهروندی یک سند رسمی است که تعهدات سازمان های دولتی را به 

 (.1151ی مشخص می کند)شرما، شهروندان از طریق وضع معیارهای شفاف ساز

قابل تأمل است که اسناد حقوق بشر به نوعی اسناد مبنایی و بنیادی اسناد حقوق 

شهروندی تلقی می شوند، در بسیاری از موارد مالحظه می شود که اسناد حقوق شهروندی 

)پور عزت، باغستانی برزکی و نجاتی  حاصل بسط و توسعه ی اسناد حقوق بشر می باشند

 (.5911بیشه، آجی

معموال فواید حاصل از تدوین منشور حقوق شهروندی عاید کل شهروندان می شود و 

به ویژه با در نظر گرفتن این مهم که بر حقوق متقابل کارگزاران بخش عمومی، کاربران 

 (pollitt, 1994)خدمات عمومی و عامه ی شهروندان نسبت به یکدیگر تأکید دارد. 

برنامه و خط » نیو به منظور تدو یحقوق شهروند یو ارتقا فایتمنشور با هدف اس نیا

از حقوق  یشده و شامل مجموعه ا میتنظ ،یاساسقانون  599، موضوع اصل « دولت  یمش

 یدولت برا ایشده اند و  ییشناسا رانیا یدر منابع نظام حقوق ایاست که  یشهروند

و  نیو تدو یو توسعه نظام حقوقاصالح  قیآن ها از طر یتحقق و اجرا جاد،یا ،ییشناسا

 ریو فراگ یالزم تالش جد یاقدام قانون ای ریهرگونه تدب ای یقانون حیلوا بیتصو یریگیپ

قوا و نهادها و  ریسا یهدف همکار نیبه ا یابیدست یخود را معمول خواهد داشت. برا
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 یصبخش خصو ومردم نهاد  یسازمان ها ،یصنف یها هیمشارکت مردم، تشکل ها، اتحاد

و در  گریکدیبا  یو سازگار یدر هماهنگ دیمنشور با نیاست. مواد مختلف ا یضرور

موجب کاهش حقوق شهروندان  دیو اجرا شود و نبا ریموجود تفس یچارچوب نظام حقوق

 ییکشور شناسا یالملل نیتعهدات ب ایو  نیکشورها که در قوان ریو حقوق اتباع سا یرانیا

 (.5931ار و جامعه، ) ماهنامه ی کشده است، گردد

( معتقدند که کتاب درسی به ویژه در تعلیم و تربیت سنتی از 1111وایت کر و دییر )

 مهم ترین عناصر برنامه ی درسی است.

یکی از درس هایی که به طور مستقیم به آموزش شهروندی و تربیت مدنی مربوط می 

جهان مجاور و اوضاع شود، درس مطالعات اجتماعی است. مطالعات اجتماعی با مردم، 

شورای وقت مطالعات  5911زندگی آن ها عالوه بر مناسبت شان سر و کار دارد. در سال 

اجتماعی دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی ایران تعریف زیر را برای مطالعات 

اجتماعی ارائه کرد: دانشی است که از انسان و تعامل او با محیط های اجتماعی، فرهنگی و 

ی و تحوالت زندگی بشر در گذشته، حال و آینده و جنبه های گوناگون آن ) سیاسی، طبیع

 (.5931اقتصادی، فرهنگی و محیطی( بحث می کند )محمودی، 

 حاضر نوشته موضوع با پژوهشی تاکنون که دهد می نشان آمده عمل به بررسی های

 نزدیک حاضر نوشتار وعموض به غیرمستقیم طور به تنها شده انجام تحقیقات و نشده انجام

( پژوهشی را با هدف تحلیل محتوای کتاب های درسی 5931مثال محمودی ) برای. است

تعلیمات اجتماعی دوره ی راهنمایی تحصیلی از منظر نوع رویکرد آموزش شهروندی 

انجام داده است. ابزار پژوهش دارای سه مؤلفه ی اصلی )شهروند قانون مدار، شهروند 

ند انتقادی( است. نتایج تحلیل محتوا نشان می دهد که بیشتر محتوای مشارکتی، شهرو

پرداخته است. آموزش شهروند مشارکتی % 9161کتاب ها به آموزش شهروند قانون مدار با 

کمترین % 51699در مرتبه ی بعدی قرار دارد و آموزش شهروندی انتقادی با % 91611با 

 درصد را به خود اختصاص داده است.

( پژوهشی را با هدف تحلیل جایگاه مؤلفه های 5931تازه کند و همکاران )جمالی 

تربیت شهروندی در محتوای برنامه ی درسی علوم اجتماعی دوره ی متوسطه انجام داده 
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است.ابزار پژوهش دارای سه مؤلفه ی اصلی و کلی ) دانش شهروندی، مهارت شهروندی 

 9539حلیل بیانگر آن است که از مجموع و نگرش شهروندی( می باشد. نتایج حاصل از ت

واحد به مهارت شهروندی و  33واحد به دانش شهروندی و  191واحد ضبط شمارش شده، 

واحد به  519واحد به نگرش شهروندی اختصاص دارد. این در حالی است که هر  519

مهارت شهروندی و یک از شاخص های مربوط به مؤلفه های تحقیق به صورت نامتوازن 

ورد توجه قرار گرفته و کتاب های درسی نیز به یک نسبت به مؤلفه های شهروندی م

 نپرداخته است.

( پژوهشی را با هدف تحلیل محتوای برنامه ی درسی مطالعات 5935قلتاش و همکاران )

اجتماعی دوره ی ابتدایی ایران از منظر توجه به ویژگی های شهروند جهانی انجام داده 

از تحقیق بیانگر آن است که در مجموع، در برنامه ی درسی مطالعات است. نتایج حاصل 

 1651، بعد عملکردی به میزان  %10.20اجتماعی دوره ی ابتدایی در بعد شناختی به میزان 

به ویژگی های شهروند جهانی توجه شده است که این % 9651و بعد نگرش به میزان %

به مؤلفه % 9. در بخش تصاویر نیز به میزان موضوع بیانگر کم توجهی به این مؤلفه ها است

 (.5935ها و ویژگی های شهروند جهانی توجه شده است)قلتاش، صالحی و میرزایی، 

به انجام پژوهشی با عنوان تربیت شهروندی در مدارس،  (Rivelli, 2010) ریوللی

ته است. پرداخ 1119-1111بررسی مقایسه ای بولزانو و پادووا در ایتالیا بین سال های 

مؤلفه های اصلی این تحقیق سطح دانش و عالیق مدنی ـ سیاسی دانش آموزان دبیرستانی 

در دو استان بولزانو و پادووا را مورد بررسی قرار گرفته و به این نتیجه رسیده   می باشندکه

دانش آموزان به گفته ی خودشان از کمک مدارس برای رشد آگاهی  %9361است که 

آن ها اعالم کرده اند که درس هایی  %11نی رضایت ندارند و تنها های سیاسی و مد

 پراکنده، در رابطه با تربیت شهروندی را گذرانده اند.

به تحلیل محتوای کتاب های  (Colllado  ,Atxurra , 2006) کوالدو و آخورا

اخته درسی دوره ی ابتدایی اسپانیا در رابطه با مؤلفه های تربیت شهروندی دموکراتیک پرد

اند. مؤلفه های اصلی تحقیق شامل )مسئولیت پذیری، مشارکت، حل تعارضات، تنوع و 

حقوق بشر( می باشد. نتایج تحقیق بیانگر آن بود که ایده آل های مد نظر اتحادیه ی اروپا 



 02/ .. .بررسی میزان تحقق حقوق مدنی مندرج در منشور حقوق

پیرامون تربیت شهروندی به صورت نامتوازن و در برخی موارد بسیار سطحی در کتاب 

 توجه قرار گرفته است.  های مورد بررسی، مورد

حقوق مدنی مندرج در منشور  های همان طور که مالحظه می شود، برخی از شاخص

، در کتابهای درسی بررسی شده اند، ولی هیچ منتشر شده توسط دولت حقوق شهروندی

ها، به طور منسجم و مستقل به این موضوع نپرداخته اند. لذا این پژوهش  کدام از پژوهش

ی میزان تحقق حقوق مدنی مندرج در منشور حقوق شهروندی در محتوای بررس با هدف

براین اساس  برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی پایه ی چهارم ابتدایی انجام شده است.

ه کدام یک از مؤلفه های حقوق مدنی مندرج در منشور پرسش اصلی پژوهش این است ک

هارم ابتدایی بیشتر مورد توجه قرار حقوق شهروندی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی چ

  گرفته و کدام یک کمتر مورد توجه قرار گرفته است؟

 روش پژوهش

شیوه ای از پژوهش است که در این شیوه محقق به تشریح و بیان کمی، منظم و تحلیل 

 (. 5931، به نقل از حسن مرادی، 5311عینی محتوای آشکار پیام می پردازد )برلسون، 

( تحلیل محتوا را به عنوان روشی منظم که برای بررسی محتوای 5311نر )والیزر و وای

( آن را به 5311اطالعات ثبت شده استفاده می شود، تعریف کرده اند. کراپیندرف )

صورت یک روش تحقیق برای دستیابی به نتایج تکرارپذیر و معتبر از داده ها و زمینه های 

وش مطالعه و تجزیه و تحلیل ارتباط به شکلی آن ها تعریف می کند و کرلینجر آن را ر

(. 5939نظام مند، عینی و کمی به منظور سنجش متغیرها می داند ) به نقل از سعدی پور، 

( نیز یکی از کاربردهای تحلیل محتوا را آشکار کردن محور ها و افکاری که 5911باردن )

 موجب جهت دهی به کتاب درسی شده اند، معرفی کرده است.

هر یک از استفاده شده است.  مطالب مجزا ین پژوهش از روش تحلیل محتوادر ا

مطالب یا دروس که موضوع مجزایی دارند نیز به عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته شده 

 (.5931اند)ابطحی و محمدی مهر، 
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 و پردازش اطالعات: یروش گردآور

فاده از دستورالعمل  گرد آوری اطالعات )کدگذاری( در روش تحلیل محتوا، با است 

کدگذاری، محتوای مورد بررسی و واحد ثبت صورت می گیرد. دستورالعمل کدگذاری 

شامل تمام متغیرها و مقوله هایی است که از پیشینه و مبانی نظری پژوهش استخراج شده  و 

اعداد و ارقام )کد( مشخص گردیده اند. در کدگذاری، هر یک از دروس کتابهای علوم  با

عی که واحد ثبت این پژوهش است،  خوانده شده و کد مرتبط با آن در دستورالعمل اجتما

کدگذاری شناسایی گردیده و در برگه کدگذاری قرار گرفته است. پس از اتمام 

پردازش  spssافزار  رایانه شده و با استفاده از نرم ردکدگذاری، اطالعات به دست آمده وا

های  داول توزیع فراوانی است که در قسمت یافتهپردازش اطالعات، جشده است. حاصل 

 پژوهش آورده شده است.

 روایی و پایایی:

در روش تحلیل محتوا، معموالً از روایی صوری استفاده می شود که مراجعه به نظر  

کدگذار آموزش دیده به طور  1کار اصلی این روش می باشد. براین اساس کارشناسان، 

پایایی پژوهش نیز با استفاده از ضریب اسکات به دست  دادند. مجزا تحلیل محتوا را انجام

آمد. از ضریب اسکات در تعیین قابلیت اعتماد و در واقع میزان عینیت در گردآوری 

درصد  11م حداقل ضریب قابلیت اعتماد باید رق (5911می شود. )بدیعی، اطالعات استفاده

می باشد که % 11ب قابلیت اعتماد، باشد که در این پژوهش رقم حاصل از محاسبه ی ضری

 نشان دهنده ی قابل اعتماد بودن پژوهش می باشد.

کتاب مطالعات اجتماعی پایه و حجم نمونه: جامعه آماری این پژوهش،  یجامعه آمار

به  39ـ39در سال تحصیلی آن را که وزارت آموزش و پرورش ی چهارم ابتدایی می باشد 

 .رسانده استچاپ 

، یعنی در اصل نمونه گیری به عمل هش، برابر با جامعه آماری استحجم نمونه پژو

پایه ی   نیامده است و جامعه ی آماری و حجم نمونه برابر با کتاب مطالعات اجتماعی

 چهارم ابتدایی می باشد.
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 یافته های پژوهش

در این بخش، یافته های حاصل از تحلیل محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه 

م ابتدایی بیان می شود. ابتدا مجموع فراوانی های به دست آمده برحسب هر یک ی چهار

ارائه می گردد و سپس مجموع فراوانی های به  5از موضوعات دروس و عناوین در جدول 

دست آمده برحسب مؤلفه های اصلی یعنی حق سالمت، حیات و کیفیت زندگی؛ حق 

بیان؛ حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و کرامت و برابری انسانی؛ حق آزادی اندیشه و 

آمد؛ حق تشکل، تجمع و راهپیمایی؛ حق برخورداری از دادخواه عادالنه؛ حق مالکیت و 

حق مشارکت در تعیین سرنوشت از کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی چهارم ابتدایی در 

ین درصدی ارائه می گردد. سپس توزیع فراوانی و میانگ 3،1،1،1،1،9،9،1جداول شماره 

مؤلفه های اصلی پژوهش در کل محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه ی چهارم 

ابتدایی نیز در جداول مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا بدین صورت مشخص 

 شود که به طور کلی بیشترین میزان توجه به کدام مؤلفه اختصاص دارد.

ع کل واحد های ضبط شمارش شده در کل نشان می دهد که از مجمو 1جدول شماره 

محتوای کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی، به شاخص حق حیات، سالمت و کیفیت 

واحد به شاخص حق کرامت و برابری انسانی و 95، 9واحد و در جدول شماره  11زندگی 

 ،1واحد به شاخص حق آزادی اندیشه و بیان و در جدول شماره  5، 9در جدول شماره 

واحد به حق  11، 1واحد به شاخص حق تشکل، تجمع و راهپیمایی و در جدول شماره 9

واحد به شاخص حق  1، 1تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد و در جدول شماره 

واحد به حق مالکیت و در جدول  1، 1برخورداری از دادخواه عادالنه و در جدول شماره 

ر تعیین سرنوشت پرداخته شده است. در واحد به شاخص حق مشارکت د 3، 3شماره 

مجموع با توجه به یافته های جداول مذکور، شاخص مربوط به حق حیات، سالمت و 

 کیفیت زندگی بیشتر از شاخص های دیگر مورد توجه واقع شده است.

همچنین با استناد به یافته های جداول مذکور، براساس تحلیل محتوای کتاب مطالعات 

بتدایی بیشترین فراوانی مربوط به شاخص حق حیات، سالمت و کیفیت اجتماعی چهارم ا
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واحد فراوانی و کمترین فراوانی مربوط به شاخص برخورداری از دادخواهی  11زندگی، با 

فراوانی می باشد. این درحالی است که به شاخص های دیگر به طور یکسان  1عادالنه با 

 اوانی وجود ندارد.توجه نشده و در بعضی شاخص ها هیچ واحد فر

 یبه تفکیک موضوعات کل یمطالب درس ی: توزيع فراوان1جدول 

 عناوین درس ها فراوانی درصد

حق حیات، سالمت و کیفیت  14 51%

 زندگی

 حق کرامت و برابری انسانی 8 169%

 حق آزادی اندیشه و بیان 1 563%

حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و  2 563%

 آمد

 تجمع و راهپیمایی حق تشکل، ـ ـ

 حق برخورداری از دادخواه عادالنه ـ ـ

 حق مالکیت 1 563%

 حق مشارکت در تعیین سرنوشت 9 165%

 حق حیات، سالمت و کیفیت زندگی :

یکی از حقوق مدنی مندرج در منشور جقوق شهروندی، حق حیات،  2جدول شماره 

مطالب حق  %1961حاصله در سالمت و کیفیت زندگی را نشان می دهد. براساس نتایج 

مطالب، حق  %9161حیات، سالمت و کیفیت زندگی مشاهده نشده است. به این ترتیب در 

 حیات، سالمت و کیفیت زندگی مورد توجه بوده است.
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 حق سالمت، حیات و کیفیت زندگیبه تفکیک  یمطالب درس ی: توزيع فراوان2جدول

 ت زندگیحق سالمت، حیات و کیفی -الف فراوانی درصد

شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی توان ازآن ها سلب کرد مگر به موجب  5 163%

 قانون.

11655

% 

شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ازتقای  99

خدمات سالمت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کاالها و 

پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی، شرایط محیط 

 زیستی سالم و مطلوب برای ادامه ی زندگی برخوردارند.

حق زنان است که از برنامه ها و تسهیالت بهداشتی ودرمانی مناسب و آموزش مشاوره های  9 163%

وانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مناسب برای تأمین سالمت جسمی و ر

مختلف زندگی به خصوص دوران بارداری، زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، 

 برخوردار باشند.

حق کودکان است که صرف نظر از جنسیت به طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره  9 961%

ناسب از جمله در حوزه سالمت، مراقبت در مقابل کشی مصون و از حمایت های اجتماعی م

 بیماری های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.

حق توان خواهان )شهروندان دارای معلولیت( و سالمندان نییازمند است که از امکانات درمانی  5 163%

ت زندگی مستقل و مشارکت در جنبه های و توان بخشی برای بهبودی و یا توانمند شدن در جه

 زندگی بهره مند شوند.

شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی و دینی و تعالی معنوی  11 51%

برخوردار شوند.دولت همه ی امکانات خود را برای تأمین شرایط الزم جهت بهره مندی از این 

ی از جمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بی تفاوتی، تنفر، حق به کار می گیرد و با مفاسد اخالق

 بی اعتمادی، افراط گری و نفاق در جامعه مبارزه می کند.

 جمع 11 9161%

 حق کرامت و برابری انسانی:

یکی از حقوق مدنی مندرج در منشور جقوق شهروندی، حق کرامت و  9جدول شماره 

مطالب حق کرامت و %1961نتایج حاصله در  برابری انسانی را نشان می دهد. براساس
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مطالب، حق کرامت و برابری %1169برابری انسانی مشاهده نشده است. به این ترتیب در 

 انسانی مورد توجه بوده است.

 حق کرامت و برابری انسانیبه تفکیک  یمطالب درس ی: توزيع فراوان3جدول

 حق کرامت و برابری انسانی –ب  فراوانی درصد

5965

% 

شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیش بینی شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان  51

 بهره مند هستند.

5569

% 

اعمال هر گونه تبعیض ناروا به ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات  59

ه تصمیم و اقدام بهداشتی و فرصت های شغلی و آموزشی ممنوع است. دولت باید از هرگون

 منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی خودداری کند.

حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانه ای به ویژه آن هایی  - -

نظیر هجو و افترا  که از بودجه و امکانات عمومی استفاده می کنند نباید با رفتار یا بیان اهانت آمیز

 حتی از طریق نقل قول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند.

توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه های مختلف  - -

 اجتماعی و سیاسی ممنوع است.

را و نظارت، مشارکت فعال و زنان حق دارند در سیاست گذاری، قانون گذاری، مدیریت، اج 5 163%

 تأثیر گذار داشته و براساس موازین  اسالمی از فرصت های اجتماعی برابر برخوردار شوند.

1169

% 

 جمع 95

 حق آزادی اندیشه و بیان :

یکی از حقوق مدنی مندرج در منشور جقوق شهروندی، حق آزادی  9جدول شماره 

مطالب حق آزادی اندیشه و %3365یج حاصله در اندیشه و بیان را نشان می دهد. براساس نتا

مطالب، حق آزادی اندیشه و بیان مورد  %163بیان مشاهده نشده است. به این ترتیب در 

 توجه بوده است.
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 حق آزادی انديشه و بیانبه تفکیک  یمطالب درس ی: توزيع فراوان4جدول

 حق آزادی اندیشه و بیان -ج فراوانی درصد

ق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان شهروندان از ح - -

 به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون  - -

جع به موضوعات مختلف را با استفاده از اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطالعات را

وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به طور خاص 

در عرصه های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی از جمله روزنامه، مجله، کتاب، 

 ا طبق قوانین تضمین کند.سینما، رادیو، تلوزیون و شبکه های اجتماعی و مانند این ه

شهروندان حق دارند اندیشه، خالقیت و احساس خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و  5 163%

 هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند.

شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و  - -

برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقاد پذیری، تحمل و نهادهای عمومی 

 مداراست.

دولت از آزادی، استقالل، تکثر و تنوع رسانه ها در چارچوب قانون حمایت می کند. هیچ مقامی  - -

حق ندارد برخالف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطالعات یا مطالب درصدد اعمال 

ر مطبوعات و سایر رسانه ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه ها مبادرت فشار ب

 نماید.

 جمع 5 163%

 حق تشکل، تجمع و راهپیمایی :

یکی از حقوق مدنی مندرج در منشور جقوق شهروندی، حق تشکل،  1جدول شماره 

مطالب حق تشکل،  %3165تجمع و راهپیمایی را نشان می دهد. براساس نتایج حاصله در 

مطالب، حق تشکل، تجمع و  %163تجمع و راهپیمایی مشاهده نشده است. به این ترتیب در 

 راهپیمایی مورد توجه بوده است.
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 حق تشکل، تجمع و راهپیمايیبه تفکیک  یمطالب درس ی: توزيع فراوان5جدول

 راهپیمایی و تجمع تشکل، حق -د فراوانی درصد

 اجتماعی، انجمن های جمعیت ها، احزاب، در فعالیت و عضویت تشکیل، حق از شهروندان 9 163%

هیچ . برخوردارند قانون، رعایت با مردم نهاد، سازمان های و صنفی و سیاسی علمی فرهنگی،

 عضویت. ساخت مجبور آنها از یکی در شرکت به یا کرد منع آنها در شرکت از نمیتوان را کس

 شود. ناروا تبعیض موجب یا شهروندی حقوق محدودیت یا سلب موجب نباید عضویت عدم یا

  سیاست گذاری ها در صنفی نظام های و انجمن ها اتحادیه ها، قالب در که است شهروندان حق - -

 باشند. داشته مؤثر مشارکت قانون، اجرای و تصمیم گیری ها

 مردم نهاد سازمان های. تاس شهروند هر حق شهروندی حقوق حوزه های در مدنی فعالیت های - -

 حقوق نقض مورد در دادخواهی برای را صالح دادگاه و اطالعات به دسترسی  حق باید

 باشند. داشته شهروندی

 و راهپیمایی ها و اجتماعات تشکیل به نسبت قانون رعایت با و آزادانه که است شهروندان حق - -

 اجتماعات امنیت از حفاظت و مسئول یدستگاه ها بی طرفی از و کنند اقدام آنها  در شرکت

 شوند. برخوردار

 جمع 9 163%

 حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد:

تابعیت،  یکی از حقوق مدنی مندرج در منشور جقوق شهروندی، حق 1جدول شماره 

مطالب حق  %1161را نشان می دهد. براساس نتایج حاصله در  اقامت و آزادی رفت و آمد

مطالب، %1561مشاهده نشده است. به این ترتیب در مت و آزادی رفت و آمد تابعیت، اقا

 مورد توجه بوده است. تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد حق
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 حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمدبه تفکیک  یمطالب درس ی: توزيع فراوان6جدول

 وآمد رفت وآزادی اقامت تابعیت، حق -ذ فراوانی درصد

 مانع نمیتواند کسی و شود بهره مند ایران تابعیت مزایای از که است ایرانی فرد هر مسلم حق - -

 شود. حق  این استیفای

5161

% 

 ایران به یا و خارج ایران از و کند رفت وآمد کشور داخل در آزادانه که است شهروند هر حق 15

 باشد. شده محدود حق این قانون به موجب اینکه مگر شود، وارد

 را هیچ کس. کنند سکونت و اقامت ایران، سرزمین از نقطه هر در که است شهروندان حق 1 961%

 در اقامت به یا ممنوع موردعالقه اش محل در اقامت از یا کرد تبعید خود اقامت  محل از نمیتوان

 میدارد. مقرر قانون که مواردی در مگر ساخت مجبور محلی

 سیاسی و حقوقی، کنسولی حمایت های و خدمات از دارند حق جهان از نقطه هر در ایرانی اتباع - -

 شوند. بهره مند ایران دولت

1561

% 

 جمع 11

 حق برخوردادری از دادخواهی عادالنه :

یکی از حقوق مدنی مندرج در منشور جقوق شهروندی، حق  1جدول شماره 

یج حاصله در هیچ یک از را نشان می دهد. براساس نتا برخوردادری از دادخواهی عادالنه

 مطالب، حق برخوردادری از دادخواهی عادالنه مشاهده نشده است.

 عادالنه دادخواهی از برخورداری حقبه تفکیک  یمطالب درس ی: توزيع فراوان7جدول

 عادالنه دادخواهی از برخورداری حق -ز فراوانی درصد

 

 بی طرف و صالح مراجع به سهولت با و آزادانه دادخواهی به منظور که است شهروندان حق - -

 محروم حق این از نمیتوان را هیچکس. باشند داشته دسترسی نظارتی، و اداری  انتظامی، قضایی،

 کرد.

 و صالح دادگاه های در او اتهام اینکه مگر نمیشود شناخته مجرم هیچ کس و است برائت بر اصل - -

 بی طرفی و استقالل مجازات، و جرم بودن نونیقا اصل ازجمله عادالنه دادرسی اصول  رعایت با

 مدت زمان در رسیدگی جزایی، مسئولیت بودن شخصی دفاع، حق قضات، و قضایی مرجع

 قوانین به مستند و مستدل باید احکام. شود اثبات وکیل، حضور با و دادرسی اطاله بدون و معقول
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 شود. صادر مربوط اصول و

به  اداری و انتظامی قضایی، مراجع در دادرسی فرایند ختم تا بدو از که است شهروندان حق - -

 نداشته را قضایی مراجع در وکیل انتخاب توانایی افراد اگر. نمایند انتخاب وکیل  آزادانه صورت

 دفاع، حق خدشه ناپذیر استیفای راستای در. شود فراهم وکیل تعیین امکانات آنها برای باید باشند

 شد. خواهد حمایت الوک حرف های استقالل از

 جلسات در تمایل صورت در دارند حق شهروندان و است محاکمات علنی برگزاری اصل، - -

 می باشد. قانون حکم به صرفاً استثنا موارد. یابند  حضور رسیدگی

 
 در هویتیشان مشخصات حفظ و امنیت حق از( جرم قربانی و محکوم متهم، از اعم) شهروندان - -

 و حرمت شأن، به خدشهای کمترین نباید و برخوردارند اداری و انتظامی قضایی،  مراجع برابر

 به اجبار روانی، یا جسمی شکنجه مانند غیرقانونی رفتار هرگونه. شود وارد آنها انسانی کرامت

 و فیزیکی یا گفتاری خشونت عملی، یا کالمی تحقیر با توأم رفتار اطالعات، ارائه یا شهادت ادای

 قانونی پیگرد موجب اینکه بر عالوه و است شهروندی حقوق نقض محکوم، یا متهم به توهین

 نیست. افراد علیه استناد قابل نیز رفتارها این از حاصل نتایج است،

 دادگاه های در صرفاً میباشند مواجه مطبوعاتی یا سیاسی اتهامات با که شهروندانی محاکمه - -

 هیئت منصفه اعضای انتخاب. میشود انجام هیئت منصفه رحضو با و علنی به صورت  دادگستری،

 باشد. مختلف اجتماعی گروههای نظرات و افکار برآیند و عمومی وجدان تجلی باید

 
 تهدید، هرگونه. باشند مصون مجوز فاقد بازرسی و خودسرانه بازداشت از که است شهروندان حق - -

 است. ممنوع بازداشت و اتهام معرض در فرادا بستگان و خانواده بر محدودیت و فشار  اعمال
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 و اتهام علت و نوع از اطالع ازجمله خود دادخواهی حقوق تمامی از که است شهروندان حق - -

 یا شکایت ارائه برای مناسب فرصت از و باشند داشته آگاهی وکیل انتخاب و آن قانونی  مستندات

 بازداشت گاه ها در نگهداری دادرسی، مراحل همه در ارائه شده مطالب دقیق ثبت خود، دفاعیات

 شوند. بهره مند بازداشت از خانواده اطالع و قانونی زندان های یا

 قبیل از خود به مربوط شهروندی حقوق از که دارند حق زندانیان و بازداشت شدگان، محکومان - -

 خدمات خانواده، از اطالع و ارتباط درمانی، و بهداشتی مراقبت های پوشاک، مناسب، ، تغذیه

 باشند. بهره مند دینی احکام و عبادات انجام فرهنگی، و آموزشی

 اساس بر قضایی شبه مراجع و اداری حقوقی، کیفری، دادگاه های احکام از تجدید نظرخواهی - -

 است. شهروندان حق قانونی،  معیارهای

 به حکم اجرای یا بازداشت انپای از پس که است محکومان و موقت بازداشت شدگان همه حق - -

 برخوردار کار به اشتغال ویژه به شهروندی حقوق همه از و بازگردند خود شرافتمندانه زندگی

 شده تعیین زمان و حدود در و قانونی مصرح موارد در جز محکوم هر اجتماعی محرومیت. شوند

 است. ممنوع

 الگوی ایجاد و ایران حقوقی نظام تقایار برای حاکمیتی مراجع و قوا سایر همکاری با دولت - -

 تأکید بر رعایت حقوق دادخواهی، اقدامات الزم را معمول خواهد داشت. با کارآمد،

 جمع - -

 حق مالکیت :

را مالکیت یکی از حقوق مدنی مندرج در منشور جقوق شهروندی، حق 1جدول شماره 

مشاهده نشده است. به کیت مالمطالب حق  %3163نشان می دهد. براساس نتایج حاصله در

 مورد توجه بوده است.مالکیت  مطالب، حق%5631این ترتیب در 

 مالکیت حقبه تفکیک  یمطالب درس ی: توزيع فراوان8جدول

 مالکیت حق -ش فراوانی درصد
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 را دیگری مالکیت نمیتواند مقامی یا شخص هیچ. است محترم شهروندان شخصی مالکیت حق 1 563%

 او مالکیت یا مالی حقوق به نسبت یا کند توقیف یا ضبط یا مصادره را او اموال  یا سلب،

 قانون. به موجب مگر کند، ایجاد محدودیت یا مزاحمت ممانعت،

 مورد و محترم قانون، رعایت با صنعتی و هنری ادبی، مالکیت جمله از فکری مالکیت های - -

 و خلق برای الزم حمایتهای از قانون چهارچوب در که دارند حق شهروندان و است حمایت

 کشور از خارج و داخل در آنها از ناشی معنوی و مادی حقوق از انتفاع و هنری آثار عرضه

 شوند. برخوردار

 جمع 1 563%

 حق مشارکت در تعیین سرنوشت:

مشارکت  یکی از حقوق مدنی مندرج در منشور جقوق شهروندی، حق 3جدول شماره 

مطالب حق مشارکت  %3563ن می دهد. براساس نتایج حاصله در را نشادر تعیین سرنوشت 

مشارکت در  مطالب، حق %165در تعیین سرنوشت مشاهده نشده است. به این ترتیب در 

 تعیین سرنوشت مورد توجه بوده است.

 حق مشارکت در تعیین سرنوشتبه تفکیک  یمطالب درس ی: توزيع فراوان9جدول

 سرنوشت تعیین در مشارکت حق -ت فراوانی درصد

 و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، سرنوشت تعیین در مشارکت حق از برابر شکل به شهروندان 3 165%

 منصفانه و آزاد انتخابات یا همه پرسی طریق از را حق این میتوانند و برخوردارند خویش فرهنگی

 کنند. اعمال

 امتیازات و امکانات از ورداریبرخ انتخابات، فرآیند در نظارت و مشارکت برای شهروندان - -

 کمک های از بهره مندی ،(اینها مانند و تلویزیونی رادیوئی، تبلیغات یارانه،  ازجمله) دولتی

 نزد انتخاباتی تخلفات به اعتراض و شکایت انتخاباتی، هزینه های تأمین روش های سایر و مردمی

 برخوردارند. برابر حقوق از صالحیت دار، مقامات

 مأمورین و نظارتی و اجرایی عوامل دولتی، مسئوالن و مقامات اظهارات یا اقدامات صمیمات،ت - - -

 از پس و انتخاباتی نامزدهای شرایط بررسی جریان در انتخابات، از پیش امنیتی و انتظامی  نظامی،

 تخلف، ای تقلب شائبه حتی که به گونه ای باشد قانونمند و بی طرفانه شفاف، کامالً باید انتخابات

 نیاید. وجود به خاص نامزدهای یا نامزد از حمایت یا
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 کامل بی طرفی باید می کنند، استفاده عمومی اموال یا بودجه از که رسانه هایی همه و صداوسیما - -

 وجود به خاص نامزدهای یا نامزد از حمایت شائبه تا کنند رعایت انتخابات مختلف مراحل  در را

 نیاید.

 جمع 3 165%

 

 بحث و نتیجه گیری:

، گویای چندوجهی و پیچیده بودن این حقوق شهروندیتعاریف متعدد و ناهمگون از 

در این زمینه . مفهوم است و به همین دلیل درک کامل و صحیح آن، به سادگی میسر نیست

می توان با گنجاندن مؤلفه های آن در کتابهای درسی، نوجوانان را با این مفهوم پیچیده 

حقوق مدنی مندرج در منشور حقوق شهروندی نمود. در نوشتار حاضر، مؤلفه های آشنا 

. با توجه به سؤاالت تحقیق، بررسی شدپایه ی چهارم ابتدایی اجتماعی  مطالعات در کتاب

 در ادامه یافته های پژوهش جمع بندی خواهند شد.

 رد تأکید کتابمو ی که کمتر و بیشترتحقیق یعنی موضوعات صلیدر پاسخ به سؤال ا ●

د که می ده نشان تحقیق های، یافته مطالعات اجتماعی پایه ی چهارم ابتدایی بوده اند 

بیشترین تأکید و شاخص حق  %9161شاخص حق حیات، سالمت و کیفیت زندگی با 

تکیه بر شاخص حق  کمترین تأکید را داشته است. %1برخورداری از دادخواهی عادالنه با 

، ممکن است به ایجاد مطلق انگاری بینجامد و برای دانش یت زندگیحیات، سالمت و کیف

این شاخص مهم تلقی می شود و دیگر شاخص  آموز این تصور را به وجود آورد که تنها

. در حالی که معرفی و آموزش های حقوق شهروندی اهمیت چندانی را دارا نمی باشند

به گسترش افق فکری دانش  مختلف حقوق شهروندی عالوه بر آشنایی باحقوق سایر 

ی فراگیری حقوق شهروندی و اطالع از حقوق طبیعی خود آموز کمک می کند و زمینه 

 که به واسطه ی شهروندی به وی تعلق می گیرد، فراهم می شود.
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در رابطه با پرداختن یکسان به مؤلفه های حقوق مدنی مندرج در منشور حقوق  ●

دهند که که از مجموع کل واحد ضبط شمارش شده  شهروندی، یافته های تحقیق نشان می

ی متن و تصویر در محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه ی چهارم دوره ی 

به شاخص حق  %1169به شاخص حق حیات، سالمت و کیفیت زندگی و  %9161ابتدایی، 

خص حق به شا %163به شاخص حق آزادی اندیشه و بیان و  %163کرامت و برابری انسانی و 

به شاخص حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد و  %1561تشکل، تجمع و راهپیمایی و 

به شاخص حق مالکیت و  %563به شاخص حق برخورداری از دادخواهی عادالنه و  %1

به شاخص حق مشارکت در تعیین سرنوشت پرداخته شده است. در واقع نتایج نشان   165%

در منشور حقوق شهروندی در کتاب   مدنی مندرج گر آن است که مؤلفه های حقوق

مطالعات اجتماعی پایه ی چهارم ابتدایی از توزیع نرمال برخوردار نیستند به طوری که 

شاخص دیگر در  1مؤلفه های شاخص حق حیات، سالمت و کیفیت زندگی نسبت به 

ده و مؤلفه های کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی چهارم ابتدایی بیشتر مورد توجه مؤلفان بو

حق برخورداری از دادخواهی عادالنه در محتوای کتاب درسی مورد توجه نبوده است و به 

 آن پرداخته نشده است.

حقوق مدنی مندرج در منشور حقوق میزان پرداختن به شاخصهای  رابطه بادر  ●

د ب کتاب مورمطال از نیمی به نزدیک می دهد که نشان حاضر پژوهش، نتایج  شهروندی

(  به طور کلی به مؤلفه های حق حیات، سالمت و کیفیت زندگی پرداخته %9161)بررسی 

شده است یعنی در این مطالب به اهمیت مؤلفه های حق حیات، سالمت و کیفیت زندگی 

( بسیار ناچیز %1تأکید شده است، ولی میزان پرداختن به مؤلفه های حق دادخواهی عادالنه )

الب نیز به صورت مستقیم به مؤلفه های حق کرامت و برابری مط %1169بوده است. در 

( %163انسانی پرداخته شده است اما میزان پرداختن به مؤلفه های حق آزادی اندیشه و بیان )

در مقابل اهمیت زیاد این حق جای بسی تأمل دارد. به لحاظ مؤلفه های حق تشکل، تجمع 

این حق شهروندی تأکید شده است و تقریبا در  مطالب به %163و راهپیمایی نیز تقریبا در  

به شاخص حق  %563مطالب نیز به مؤلفه های حق تابعیت، اقامت و آزادی و   1561%

 نیز به مؤلفه های حق مشارکت در تعیین سرنوشت اشاره شده است. %165مالکیت و 
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، ی حق حیات، سالمت و کیفیت زندگی به طور کلدر مجموع، پرداختن به مؤلفه های 

های پیشین و با در نظر گرفتن مؤلفه های کلی  در مقایسه با  پژوهشتوجه بوده است. قابل  

در این کتاب، وضعیت کتاب درسی نسبت به گذشته، بهبود یافته است، حقوق شهروندی 

های اصلی همچنان نواقصی دارد. این یافته ها با نتایج تحقیقات قبلی نیز  مؤلفه ۀولی در زمین

( در پژوهش خود به این نتیجه 5931جمالی تازه کند و همکاران) دارند، مثال  هم خوانی

رسید که در کتاب های مطالعات اجتماعی مقطع متوسطه، به دانش شهروندی بیش از 

( 5935نگرش شهروندی و مهارت شهروندی توجه شده است، همچنین قلتاش و همکاران)

نامه ی درسی مطالعات اجتماعی دوره ی در پژوهشی به این نتیجه رسیده اند که در بر

 ابتدایی بیشتر به بعد شناختی ویژگی های شهروند جهانی پرداخته شده است.

در جمع بندی کلی از یافته های پژوهش می توان گفت که از میان متغیرهای مرتبط با 

، تأکید شده است، ولی  حق حیات، سالمت و کیفیت زندگی ، تنها برحقوق شهروندی

، مطالعات احتماعیدر کتاب حقوق شهروندی و آموزش سایر متغیرهای مرتبط با  ارائه

مؤلفه های حقوق مدنی مندرج در بسیار کم و ناچیز بوده است. از آنجا که تاکنون از منظر 

پرداخته نشده، ممکن است مطالعات اجتماعی  به بررسی کتابمنشور حقوق شهروندی 

های درسی غیرضروری تلقی شود یا حتی  اببرای برخی آموزش این مفاهیم در کت

مفهومی غیربومی به نظر برسد. در حالی که با نگاهی دوباره به هر یک از مؤلفه ها در 

ایرانی ـ اسالمی، هر کدام از این مؤلفه ها مورد تأکید بوده و بارها مییابیم که در فرهنگ 

ا شایسته تلقی شده است. به مورد ستایش بزرگان و اندیشمندان قرار گرفته و عمل به آن ه

عبارتی دیگر ممکن است آموزش مؤلفه های منشور حقوق شهروندی که مدت زمان 

زیادی از تدوین آن نمی گذرد چندان در خور توجه محسوب نشود، اما مگر می توان 

 بدون آگاهی از حقوق شهروندی در جامعه زیست ؟

ی انسانی؛ حق آزادی و حق حیات، سالمت و کیفیت زندگی؛ حق کرامت و برابر

اندیشه بیان؛ حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد؛ حق تشکل، تجمع و راهپیمایی؛ حق 

برخورداری از دادخواهی عادالنه؛ حق مالکیت و حق مشارکت در تعیین سرنوشت بدون 

ارتباط و وابستگیشان با مبحث منشور حقوق شهروندی، ارزشمند و شایسته ی آموزش و 
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شدن در جامعه می باشند. در واقع در جامعه ای که دارای فرهنگی غنی و چند  عملیاتی

 هزار ساله است، به کار بستن حقوق شهروندی مهم و ضروری به شمار می آید.

نسبت به گذشته بهبود یافته، ولی  حقوق شهروندی های با اینکه پرداختن به شاخصـ 

هایی که  ه است و جا دارد در کتابآموزش آن به طور مستقیم چندان قابل توجه نبود

 شتر به آن پرداخته شود.را مدنظر قرار داده اند، بیمطالعات اجتماعی آموزش 

، به  مطالعات اجتماعی مطالب درسی با تحقق یافتن اهداف مورد نظر در تهیه کتابـ 

ه حق مالکیت و آزادی اندیش، حق برخورداری از دادخواهی عادالنهویژه در زمینه آموزش 

فاصله زیادی دارند. پیشنهاد می شود این اهداف هم به طور مستقیم در سرفصل  و بیان 

گنجانده شود و هم به طور غیرمستقیم ضمن درسها و با ذکر مثالها و مصادیق  دروس

 .گوناگون، تشریح شود

ارائه مصادیق عینی و الگوهای عملی، آموزش هر مفهوم را تعمیق می بخشد و ـ 

راهنمایی و دبیرستان، ابتدایی، . در این زمینه می توان هم در مقطع گسترش می دهد

تجارب کشورهایی که از لحاظ فرهنگی تشابه بیشتری با فرهنگ ما دارند را به کار بست و 

با بومی سازی الگوهای عملی به کار برده شده توسط آنان، سعی در بهبود آموزش حقوق 

 شهروندی به دانش آموزان کرد.

امت و برابری به کرات در قرآن و دیگر منابع مورد تأکید قرار گرفته است، ـ حق کر

لذا شایسته است به علت اهمیت فراوان این مؤلفه های این حقوق، به آموزش بیشتر آن و 

 همچنین ارائه ی مثال های مختلف در این رابطه در کتاب مطالعات اجتماعی بپردازیم.



 37/ .. .بررسی میزان تحقق حقوق مدنی مندرج در منشور حقوق

  منابع:

توسعه سیاسی در کتابهای علوم  (.5931هر، غالمرضا. )ابطحی، مصطفی و محمدی م

فصلنامه تعلیم و  .اجتماعی: تحلیل محتوای کتابهای علوم اجتماعی در دوره متوسطه
 .595تربیت شماره 

-19تحلیل کتاب محتوای تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی در سال (. 5919ادیب، یوسف.) 

 .ن آذربایجان شرقیآذربایجان شرقی: آموزش و پرورش استا. 19

مقایسه تطبیقی برنامه درسی مهارت های شهروندی در دوره  (. 5931فشار، ابراهیم.)ا

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد،  .ابتدایی درکشورهای چین و استرالیا
مازندران: شرکت علمی پژوهشی و مشاوره ای آینده . حسابداری و علوم تربیتی

  .اناستان مازندر -ساز 

تجزیه و تحلیل محتوا: نحوه محاسبه ضریب قابلیت اعتماد.تحلیل در (. 5911بدیعی، نعیم. )

 .(1) 25-.531،علوم انسانی

(. 5911پور عزت، علی اصغر و باغستانی برزکی، حوریه و نجاتی آجی بیشه، مصطفی. )

فصلنامه علمی  .الگوی منطقی شهروندی بر پایه ی بررسی تطبیقی اسناد موجود

 .11پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 

رشد آموزش علوم  .درس حقوق شهروندی(. 5939حسنی پور فالح بهرانی، منیژه .)

 .اجتماعی
  (. تحلیل محتوای کتاب درسی. تهران: آییژ.5931حسن مرادی، نرگس .)

براساس تحلیل محتوای کتاب های تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی (. 5911دهقانی، زهره. )

فصلنامه نوآوری های آموزشی، . مهارت های اجتماعی با توجه به دیدگاه دبیران

 .95سال هشتم، شماره

بررسی سیره (. 5931دهقانی، مرضیه و حسینی نسب، سید داوود و حسین پور، علیرضا. )

پیامبر اعظم)ص( در برنامه تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی و راهنمایی تحصیلی 
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فصلنامه . ت های زندگی از منظر دبیران و تحلیل کتاب فوق الذکربراساس مهار

 .نوآوری های آموزشی

تهران: اداره کل نظارت بر نشر و  (.5939). راهنمای معلم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان

 .توزیع مواد آموزشی

(. روش های تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی. تهران: 5939سعدی پور، اسماعیل .)

 وران.د

(، نقش 5935طالب زاده نوبریان، محسن و ابوالقاسمی، محمود و جمالی تازه کند، محمد. )

فصلنامه  .برنامه های درسی علوم اجتماعی در پرورش مهارت های شهروندی

 .راهبردهای آموزشی

آموزش شهروندی در (. 5911فتحی واجارگاه، کوروش و واحد چوکده، سکینه .)

 تهران: آییژ. .مدارس

هایی در قبال دولت و مسئولیت و ظایف وچه ، ند کیستو(. شهر5911قسیم، اخگر. )

 .18 ,گفت و گوی بنیاد آرامانشهر .جامعه دارد 

تحلیل محتوای برنامه درسی (. 5935قلتاش، عباس و صالحی، محسن و میرزایی، حسن. )

 ند جهانیمطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایران از منظر توجه به ویژگی های شهرو

 .(91)پیاپی1، سال نهم، دوره دوم،شماره پژوهش در برنامه ریزی درسی. 

 111(. شماره 5931ماهنامه ی اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه. )

تحلیلی شیوه انتخاب و سازماندهی محتوای برنامه -مطالعه تطبیقی(. 5911گوازی، آرش. )

هروندی در مقطع آموزش ابتدایی ایران با درسی مطالعات اجتماعی و آموزش ش

 .11، شماره5911مجله نوآوری های آموزشی، بهار. سوئد

فلسفه حقوق بشر)گفتار چهاردهم: حقوق اساسی و حقوق (. 5919محبی، بهرام.)

 .شهروندی(: سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

درسی مطالعات اجتماعی  جایگاه شهروند جهانی در برنامه(. 5931محمدجانی، ابراهیم. )

پژوهش در برنامه ریزی درسی، سال سیزدهم، دوره دوم، شماره   .پایه ششم ابتدایی
 82 ,-.92(91)پیاپی 15
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   منظر سیدر یها  ت تعلیماب کتاای (. تحلیل محتو5931محمودی، محمدتقی. )

پژوهش در  .یندوشهر زشموآ دیکررو عنو از تحصیلی   هنماییرا دورة جتماعیا
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