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Abstract
The Aim of This study was to analysis the
content of social science textbooks of 4th, 5th,
6th grades on items of multicultural education in
the Field of education. The study population
comprised of social science textbooks of 4th,
5th, 6th grades so the sample is equal to the
population. In this research a mixed method has
been used and bothqualitative and quantitative
content analyses have been applied. In qualitative
content analysis identify the theoretical aspects
of multicultural education from gender,
disability, ethnicity, culture, social justice and
peace were examined. In quantitative content
analysis five mainthemes, namely gender,
ethnicity, disability, universal values and culture
and its sub-themes in these textbooks were
reviewed and related themes in social science
textbooks were identified. This study satisfies
the reliability conditions of Hall and Houten. This
research had multiple results.One of the results
of the analysis showed that people with
disabilities and people from different ethnicity
have been represented insufficiently in Social
Science textbooks. And very little attention to
multicultural values are reported.
Keywords: Multicultural education, Content
analysis, Social science textbooks, elementary
education,4-6 grades
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مقدمه

پیچیدگی فزاینده ساختارهای اجتماعی و لزوم تربیت و
آمادهسازی شهروندان برای زنددگی در محدیط تحدول
یابنده از یکسو و تعدد دیدگاهها در خصوص نقشی که
آدمیان در قرن جدید ایفدا مدیکنندد از سدوی دیگدر
بیشازپیش مسئوالن را سرگرم هدایت و سازماندهدی
فرایندهای آموزش مدرسهای نموده است در این میان
برنامههای درسی بهعنوان محوریترین عامل در تعیین
سرنوشت نسل آیندده از اهمیتدی دوچنددان برخدوردار
اسدددت (Taleb-Zadeh Nobarin & Fathi 2002
.)Vajargah
درواقع هدف اساسی رویکرد چند فرهنگی در برنامه
درسی ارتقاء سبک زندگی صدح جویانده و همزیسدتی
پایدار در میان افراد و گدروههاسدت .جامعده متشدکل از
گروههای مختحف متعحق به حوزههای فرهنگدی متفداو
است .بهمنظور وحد یکدستی و یگانگی جامعده 1هدر
فرد باید فرصت برابر داشته باشد و این موضوع در حوزه
آموزشوپرورش یدک ضدرور اسدت .حودور وزنددگی
قومیتهای مختحفی همچون فارسها ترکها کردهدا
بحوچها ترکمنهدا عدر هدا و لرهدا در کندار یکددیگر
( )Maghsoudi, 2003و نیز تکحم به زبانهای فارسدی
ترکی کردی لری ترکمنی عربدی بحدوچی طالشدی
تاتی لکی ارمنی و وجود لهجههای مختحف در برخدی
از زبانها خود نمود دیگری از وجود تنوعی از قومیتها
و فرهنگها در ایدران کندونی اسدت (.)Sadeghi, 2010
بهمنظور ارتقاء سدبک زنددگی چندد فرهنگدی در ایدران
راهکارهایی را پیشنهاد می کند که مهم ترین آن سازوکار
" آگاهی بخشی" و "ارتقاء سواد چند فرهنگدی " از دو
طریدق مسدتقل و درعدینحدال وابسدته بده هدم یعندی
آموزشهای غیررسمی و آموزشهای رسدمی اسدت .بده
دلیل تأثیرگذاری شگرف آموزشهدای مراجدع و مندابع
غیررسمی در نهادسدازی و نهادیندهسدازی پدیددههدای
اجتمداعی ادعدا مدیکند در ایددران مددراجع و منددابع

غیررسمی در عین غیررسمی بودن از میزان تأثیرگذاری
بیشدتری برخدوردار هسدتند و نهداد دیدن روحانیدت
مساجد میز خطابههای نماز جمعه و مواردی ازایندست
از یکسو و رسدانههدا بدهویدهه رسدانههدای دیدداری و
شنیداری از سوی دیگر میتوانند ازجمحه این نهادهدای
غیررسمی تحقی گردند که آموزشهای غیررسمی آنهدا
بهمراتب در فوای خاص دینی  -اجتماعی ایران بیش از
آموزشهای رسمی تأثیرگذار هستند (.)Sadeghi, 2012
همچنین در آمدوزش هدای رسدمی نیدز بدر اسداس رأی
صادره در شش صد و چهدل و هفتمدین جحسده شدورای
عالی آموزش وپرورش مورخ  99/2/29در راستای رسالت
و مأموری دت آمددوزشوپددرورش و جهددتده دی بدده رشددد
همهجانبه دانش آموزان بر پایه تعالیم و دسدتورا دیدن
مبین اسالم اهداف دوره ابتدایی در هشت بعد اعتقادی
اخالقدی عحمدی و آموزشدی فرهنگدی هندری زیسددتی
اجتماعی سیاسدی و اقتصدادی تعیدین شدده اسدت .دراز
جمحدده اهددداف جزئ دی اینک ده :اقددوام مختحددف ایران دی را
م دیشناسددد و بددا آنددان احسدداس همبسددتگی م دیکنددد
همکاری با دیگدران را دوسدت دارد خددمت کدردن بده
میهن و مردم خدود را دوسدت دارد .در حفد سدالمتی
خود و دیگران تالش میکند .به اولیداء دیدن بزرگدان و
شخصیت های اسالمی احترام می گدذارد .برخدی از آدا
فرهنگی و اجتماعی اسالمی  -ایرانی را می داندد و بدرای
آن ها ارزش قائل است .با مفهوم وحدد و امنیدت محدی
آشددددنا اسددددت ( curriculum and textbooks
.)Development official site, 2014
نهوت چند فرهنگی ( )multiculturalismمتدأثر از
جنبش شهروندی ( )citizenshipایاال متحده آغاز شد
و بعد از تصمیم "براون کیس" ( )Brown Caseبا عنوان
آمدوزش یکسدان سدیاهوسدفید اهمیدت یافدت ( Kahn,
 .)2008از تأسددیس ایددن جنددبش تدداکنون بسددیاری از
گروههای قومی مختحف در ایاال متحدده آمریکدا سداکن
شدهاند .رامسی ( )Ramsey, 2008معتقد است مهاجران
1. unity of the community
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انگحو ساکسن ( )Anglo-Saxonدر مرححه بنیدانگدذاری
کشور نقش بسیار مهمی ایفا کردندد و مدردم مهداجر از
کشورهای شمال غربدی اروپدا ازلحدا اقتصدادی نقدش
بزرگی در اداره کشور داشتند .عدالوه بدر ایدن مهداجران
کشددورهای دیگددر (چددین امریکددای جنددوبی بومیددان
آمریکایی -سرخ پوستان آمریکایی) از جنبه های فرهنگی
سرکو شده و در معرض تبعیض هستند .اجرای قدوانین
جدید عحیه تبعیض باهدف توقف همانندسازی اقحیدتهدا
( )assimilation of minoritiesباریشددههددای قددومی
متنوع کافی نیست .عالوه بدر ایدن بده منظدور حمایدت
حقوقی از این گروه ها به جای خدود افدراد تفداو هدای
فرهنگی آنان باید در نظر گرفته شدود ()Resnik, 2009؛
بنابراین در چنین فوایی چند فرهنگی کمدک بزرگدی
به سداخت جدوامعی اسدت کده در آن افدراد یکددیگر را
تحمل میکنند و عحیرغم تفاو هدا در آنجدا همداهنگی
غالددب اسددت کمددک م دیکنددد تددا جامعدده بدداهم باشددند
( .)Kymlicka, 2007دیویدددمن ()Daividman, 1997
اهداف این رویکرد را به موارد اساسی :برابری آموزشدی
دانش گسترده درباره گروههای مختحف قومی و فرهنگی
و درک مفاهیم بین فرهنگی بین گروهی بین قومی در
کدالس مدرسده و جامعده محددود مدیکندد ( Banks,
 .)2006یکی از پیشگامان رویکرد چند فرهنگدی آن را
یک دیدگاه پیشرو برای آموزشوپرورش در حال تحول
میداند که بر پایه آرمانهای عددالت اجتمداعی برابدری
فرصتهای آموزشدی بده حدداکرر رسداندن توانمنددی
یادگیرندگان استوار بوده و بهطور کل نگران کاستیهدا
شکستها و اعمال تبعیضگرایان اسدت کده در جامعده
جهدانی وجدود دارد .وی هددف اصدحی آن را تدأثیر بدر
تغییرا اجتماعی و راه رسیدن به این هدف را فرایندی
و دربردارنده سه نوع تغییر ازجمحه ایجاد تغییر در خود
ایجاد تغییر در نحدوه آمدوزش ایجداد تغییدر در جامعده
میداند .گی ( )Gay, 2006بهطدور مبسدو تدر اهدداف
چندد فرهنگدی را در پدن خوشده کحدی ایدن ازجمحده:
شایستگیهای اجتماعی چندد فرهنگدی توانمنددی در

مهار های اصحی تبیین نگرش و ارزشها توسعه سواد
قومی و فرهنگی بهبودی فردی برای اصدال اجتمداعی
طبقهبندی کرده است .ازآنجداییکده جامعده متشدکل از
گروههای مختحف متعحق به حوزههای فرهنگدی متفداو
است .به منظور وحد یکدستی و یگدانگی جامعده هدر
فرد باید فرصت برابر داشته باشد و این موضوع در حوزه
آمددوزشوپددرورش یددک ضددرور اسددت .آمددوزش چنددد
فرهنگی ( )Multicultural educationنیداز بده داشدتن
فرصت های برابر در آموزش برای هر کدودک از قومیدت
جنسیت فرهنگ و نهادهدای مختحدف اسدت .در سراسدر
جهددان کشددورهای توسددعهیافتدده بددهمنظددور تحفیددق
سیاستهای آموزش چند فرهنگی بهنظام آموزشی خدود
در حال اصال برنامه درسی هسدتند .ازآنجاکده در دهده
گذشته ایران نیز بر اساس اسناد تحدول و سدند برنامده
درسی محی نیازمند اصال و تجدیددنظر در برنامده هدای
درسی به ویهه حوزه تربیت و یدادگیری عحدوم انسدانی و
مطالعا اجتماعی است .در این محدوده آمدوزش چندد
فرهنگی بهعنوان یکدی از راهکارهدا تعریدف و بدهعندوان
واحد یادگیری جدید بده برنامده درسدی اضدافه گردیدده
است .جامعه متشکل از گروه های گوناگون و مانند یدک
پازل است که موضوع فرهنگ قطعه بزرگ آن اسدت کده
آن نیز شامل قطعاتی از گروه های کوچک مجدزا اسدت.
اگددر هددر فددرد در جامعدده فرصددت برابددر نداشددته باشددند
ارزشهددای مشددترک هددم ایجدداد نخواهددد شددد .دیددویی
( )Dewey, 1916استدالل کرد کده تجربدههدا بایدد بده
اشتراک گذاشته شدود .در غیدر ایدن صدور افدرادی از
آموزش بهره بیشتر و برخی دیگر کمتر بهرهمند خواهند
شد و این نوعی بیعدالتی محسو مدیگدردد .آمدوزش
چند فرهنگی توزیع برابر حقوق در میان دانش آمدوزان
از قومیددت گددروههددای اجتمدداعی ( )social groupsو
نهادهای مختحف است ( .)Banks, 2004عدالوه بدر ایدن
بیشاپ ( )Bishop, 1997تأکید کدرد زمدانی کده داندش
آموزان هیچ بازتابی از فرهندگ خدود در نظدام آموزشدی
مشاهده نمیکنند یا با برخی از اظهارا تحریدفشدده و
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نادرست درباره فرهنگ خود مواجه میشدوند ایدن ایدده
که بخش بیارزش جامعه هستند در ذهدن آنهدا شدکل
میگیرد و منجر به کاهش اعتمادبهنفس داندش آمدوزان
میشود؛ بنابراین آمدوزش چندد فرهنگدی بده بازنمدایی
جایگاه هدر فدرد در نظدام آموزشدی برمدیگدردد؛ مانندد
بسیاری از کشورهای دیگر ایران کشوری است که اندواع
قومیت گروههای اقحیت عالوه معحولین در آن قرار دارند.
ازاین رو جنبش آموزش چند فرهنگی نقدش بزرگدی در
ارائه فرصتهای برابر آموزش برای هر فدرد دارد و باعد
یک مشارکت بزرگ در جهانیشدن کشور است و نقدش
مؤثری در عرصه بینالمححی با تمام فرهنگهای مختحدف
دارد (.)Cirik, 2008
غریبی ( )Gharibi, 2008در تحقیدق خدود بده ایدن
نتیجه رسیده است که توجه به فرهنگها و زمیندههدای
فرهنگی متفداو در آمدوزش و یدادگیری مدیتواندد بده
اقتوددای ضددرور هددای جهددانی سددازگاری اجتمدداعی و
قابحیتهای زندگی مسالمتآمیدز را بداالبرده و محزومدا
شکل گیری هویت های سازگار را فراهم نماید و بندابراین
توجه به آموزش چند فرهنگی و برنامه درسی مبتنی بدر
آن یک ضرور اجتنا ناپدذیر بدوده و مدیتواندد منشدأ
بسیاری از تحوال اساسی جامعه قرار گیدرد .همچندین

عراقیه ( )Araghye et al, 2009وظیفه آموزشوپدرورش
را فراهم کردن بسترهای مناسب در برنامدههدای درسدی
برای آشدنایی بدا فرهندگهدای مختحدف بیدان مدیکندد
( .)Gharibi et al, 2016فیدداض و ایمددانی قوشددچی
( )Fayyaz & Imani, 2010در پهوهش خدود بدا عندوان
”بررسی نمادهای هویت محی در کتا های درسی تاریخ
و عحوم اجتماعی دوره متوسطه رشتههای عحوم انسدانی
تجربی و ریاضی فیزیک“ به این نتیجه رسدیدهاندد کده
نماد قومیت و مؤلفههای مربو بده فرهندگ در کتدب
موردبررسدی بدروز و ظهدور مناسدبی نداشدته اسدت.
بهطوریکه نماد قومیت و مؤلفههای مربو به فرهندگ
به ترتیدب دارای کمتدرین فراواندی گدزارششدده اسدت.
یافتدههدای حسدین بدر ( )Hussain bar, 2007نشدان
میدهد ارتبا میان برخی اقوام کشور با یکدیگر بسدیار
ضعیف است .بهطور مرال اقدوام آذری بحدوچ طدالش و
عر تقریباً اطالعا مدؤثری از همددیگر نداشدته و بده
همدین سدبب ارتبدا زیدادی نیدز بدا یکددیگر برقدرار
نمیکنند؛ بهعبار دیگر عامگرایی فرهنگی میان قومی
در میان اقوام ایرانی نامتقارن است .در و سدایت مرکدز
آمار ایران بر اساس آخرین سرشماری جمعیت بر اساس
دین مطابق جدول  1آمده است:

جدول  .7جمعیت کل کشور برحسب دین به تفکیک ادیان 7331 -
اظهارنشده

سایر

زرتشتی

کلیمی

مسیحی

مسلمان

جمع

کشور

856777

97616

86896

7965

669919

99578747

96697557

کل کشور

منبع :مرکز آمار ایران6479 ،

و بر اساس اطالعا سرشماری مرکز آمار در جددول
 2بسیاری از افراد گروههدای مختحدف قدومی مردل کدرد
ترک بحوچ و در کشور زندگی میکنند.
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جدول  .2جمعیت برحسب قومیت به تفکیک استان 7331 -
استان

جمعیت (نفر)

سهم از جمعیت کشور (درصد)

سیستان و بلوچستان

8649489

4/49

استان کردستان

6974596

6/77

استان لرستان

6969894

8/44

استان اردبیل

6897977

6/55

استان آذربایجان غربی

4171695

9/61

استان آذربایجان شرقی

4989581

9/75

استان قزوین

6816656

6/51

استان زنجان

6166949

6/46

استان همدان

6967857

8/49

استان گیالن

8971799

4/41

استان تهران

68674476

65/86

منبع :مرکز آمار ایران6479 ،
بددر اسدداس نظری ده موزاییددک فرهنگددی ( cultural

 )mosaic theoryترکیبی از گدروههدای قدومی زبدان و
فرهنگ باید در یک جامعه باهم زندگی کنند ( Oxford
 .)Reference Dictionary, 2014معحمان با یک مشدکل
جدی روبرو می شوند اینکه چگونه یک معحم در کدالس
به همه این فرهنگ ها احترام بگدذارد و هدر فرهندگ را
تعریف کند و در همان زمدان یدک محدیط دموکراتیدک
کدددالس ایجددداد کندددد ( .)Banks, 1998بسدددیاری از
سیاسددتگ دذاران آموزش دی آمددوزش چنددد فرهنگددی را
بهعنوان یک دیدگاه سازگار با کشورهای دموکراتیدک در
نظر میگیرند .در آموزش چند فرهنگی دو اصدل وجدود
دارد اصل اول فرصت برابر در آموزش برای همده اسدت
یعنی عدالت اجتماعی؛ بهعبار دیگر هرکس از حقوق و
فرصت یکسان برای یدادگیری و بهبدود خدود برخدوردار
اسددت و اصددل دوم کرددر گرایددی فرهنگ دی ( cultural
)pluralism؛ یعنی پذیرش فرهنگهای دیگر در جامعده
و احترام به آنهدا اسدت (.)Eide & Heikkinen, 1998
پارکر ( )Parker, 2003اظهار داشت هدف آموزش چندد
فرهنگددی افددزایش ارتبددا میددان نهادهددا اسددت و باع د
می شود دانش آموزان مهار و دانشی کسب کنندد کده

آن ها را قادر سازد به سازمان بین فرهنگی مححق شدوند
و در آنجا فعالیت داشته باشند .عالوه بدر ایدن هددف از
چند فرهنگی نوسازی مدارس و سایر نهادهای آموزشدی
مطابق با فوایی است که در آنجا هدر کدس از نهادهدای
مختحددف گددروههددای اجتمدداعی و قددومی فرصددت برابددر
آموزشی دارد و در کنار این توزیع برابر برای رسیدن به
این فرصت های آموزشی در میان دانش آموزان دختدر و
پسر را فراهم مدیکندد ( .)Banks, 1993یکدی دیگدر از
نقا چشم نواز چند فرهنگی بده افدراد نداتوان و معحدول
( )Disabled peopleدر جامعدده اشدداره مدیکنددد .افددراد
معحول فرهنگ خود رادارند .بده گفتده بدراون ( Brown,
 )2002افراد معحول موظف به قبول یک هویت و یا گروه
فرهنگددی در جامعدده هسددتند .سدداپون شددوین و زوالرز
( )Sapon-Shevin and Zollers, 1999در مطالعا خود
اشاره میکنند که در کتا ها افراد ناتوان و معحول دیدده
نمی شوند به طدورکحی موضدوعا دربداره جایگداه افدراد
معحول در جامعه است و درباره اینکه این افراد واقعاً چده
کسانی هستند و هیچ اطالعاتی ارائه نمیشدود .آمدوزش
چنددد فرهنگددی رویک دردی نوآوراندده بدده آمددوزش بددرای
جحب توجه به نابرابری و اقداما تبعیض آمیز و پسازآن
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تالش برای نقد و تغییر این اقدداما اسدت .اسدکوالرلی
( )Scolarlyاسددتدالل کددرد کدده برنامدده آمددوزش چنددد
فرهنگی باید با سه موضوع اصحی؛ تغییر برنامه درسی بدا
پوشش آموزش چند فرهنگی بهبود شیوههای آموزشدی
و ساخت یک فوای کالس مربدت بدرای ایجداد محدیط
مدرسهای که دارای حساسیت فرهنگی اسدت در برنامده
درسی تحفیق شود (.)Mwonga, 2005
همچنین بدرای تحفیدق آمدوزش چندد فرهنگدی در
برنامدده درسددی مدرسدده رویکردهددای مختحددف بس دیاری
تدوینشدهاند .بهعنوانمرال اسدحیتر و گراندت ( Sleeter
 )and Grant, 2009پن رویکرد مختحدف بدرای آمدوزش
چند فرهنگی تدوین کرده اند .رویکدرد تفداو فرهنگدی
( )Culturally Different approachشامل ایجاد فودای
کالسدی اسددت کدده در آنهمدده دانددش آمددوزان موفددق و
ازلحا فرهنگی هماهنگ هستند .همچنین با توجده بده
فوای کالس برنامه درسی تعیین خواهدد شدد .رویکدرد
ارتباطددا انسددانی ()Human Relations approach
اهمیت احترام برای همه از مذاهب جدنس و نهادهدای
مختحددف تأکیددد دارد .مطالعددا تدک گروهدی ( Single
 )Group Studiesنشان میدهد وقتی یدک مربدی بدرای
یک گروه توضی میدهد بایدد خدودش را جدای آنهدا
بگذارد وازدید آن ها نگاه کند .عالوه بر این گرانت و هام
( )Grant and Ham, 2013تأیید کردند در مطالعا تک
گروهی هدف اجتماعی کمک بده داندش آمدوزان بدرای
یددادگیری اصددول اولیدده بددهگونددهای اسددت ک ده افددزایش
پرسددشهددای انتقددادی برابددری سدداختاری و شناسددایی
گروه های شناختهشده مدنظر است .رویکرد آموزش چند
فرهنگی شامل تغییرا جدید برای تمام داندش آمدوزان
در کالس ها و مددارس اسدت .درنهایدت آمدوزش چندد
فرهنگی و عدالت اجتماعی بدر پایده نظریدههدای کسدب
آگاهی سیاسی ( )political awarenessدر مدارس است.
رویکردها برخی نکا کده توسدط اسدحیتر و گراندت بده
اشددتراک گذاشددتهشددده اسددت تدددوین گردی دد و برخددی
جنبههای آموزش چند فرهنگی توسط بانکز تدوینشدده

اسددت ( .)Hsu, Chepyator-Thomson, 2010بددانکز
( )Banksجنبه های آموزش چند فرهنگی را در پن بعد
 -1تحفیق محتوا  -2ساخت داندش  -3کداهش تبعدیض
 -4آموزش برابدر  -5توانمندسدازی فرهندگ مدرسده و
ساختار اجتماعی ترسیم کرد .تحفیق محتوا :بعدد تحفیدق
محتوا شامل انتقال اطالعا معحم با ذکدر مردالهدایی از
فرهنگ ها و گروه های مختحدف اسدت .معحدم بده هنگدام
آمددوزش یددک موضددوع درسددی از منددابع و متددون از
فرهنگهای مختحف بهعنوان ابزار آموزش اسدتفاده کندد
( )Banks, 2008ساخت دانش :بحد و شدناخت داندش
آموزان است در خصوص اینکه چگونه برخی فرهنگهدا
مفروضا و نقا مرجع در فرایندد اولیده سداخت مدؤثر
است بانکز تعریف کرده است که فرایندد سداخت داندش
وابسته به این است که معحم تا حدی بده داندش آمدوزان
کمددک کنددد تددا درک بررسددی و تعیددین کننددد چگوندده
پددیشفددرضهددای ضددمنی فرهنگددی محدددوده منددابع
دیدگاه ها و تعصبا درون یکرشته روشی که دانش در
داخل آن ساخته می شود را تحت تأثیر میدهد .کداهش
تبعیض :این جنبده بدر نگدرش ندهادی داندش آمدوزان و
راهبردهایی برای بهبود نگرش قومی و نهادی مربتتدر و
دانش آموزان متمرکز است .عالوه بر این بانکز این بعدد
را در ایجاد یک "نگرش قومی و نهادی مربدتتدر" مهدم
توصیف کرده است درواقع این بعد درجدایی کده معحدم
برای کاهش میزان تعصب دانش آموزان کمک مدیکندد
جنبه آموزشی دارد آموزش برابر :ایدن اسدت کده معحدم
سبک تدریس خود را به روشی انجام میدهد کده منجدر
به موفقیت همه دانشآموزانی مدیشدود کده از گدروههدا
اقوام و نهادهای مختحف هستند و شامل تندوع زبدانی در
انجام کارهایی مرل روزنامه دیواری قصهگدویی نوشدتن
آزاد و شددرکت در بحدد کالسددی اسددت توانمندسددازی
فرهنگ مدرسه و ساختار اجتماعی :شامل تنظیم مجددد
ساختار و فرهنگ مدرسه با در نظر گرفتن فرصدت برابدر
آموزشی برای دانش آموزان از گدروه هدای اجتمداعی یدا
نهادهددا و قومیددت مختحددف اسددت عددالوه بددر ایددن بددانکز
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استدالل کرد برای ایجداد یدک محدیط آموزشدی امدن و
سالم برای همه میتوان از چهار بعد دیگر اسدتفاده کدرد
به خاطر اینکه موجب تنوع در فعالیت های مدرسه (مرل
ورزشی باشگاه عحمی و غیره) میشود .اسدحیتر و گراندت
اشاره میکنند برای اینکه آموزش چند فرهنگی بدهطدور
فعال در مدارس انجام شود ضدروری اسدت تغییراتدی در
برنامه درسی و برنامه های مدرسه اعمدال گدردد .برنامده
درسی تجار یادگیری برنامهریزیشده است که تعیدین
میکند چه چیز باید آموخته شود و چده شدرایطی بایدد
مهیا شود .برنامههای درسی مردل سداختارهای سیاسدی
هستند زیرا بر اساس آن در خصوص آنچه دانش آموزان
نیاز دارند یاد بگیرند شفاف است و در همان زمان دانش
و سددنتهددای جامعدده را نهادیندده م دیکننددد؛ بنددابراین
پهوهشگر تأکید میکند که برنامده درسدی بدا توجده بده
ارزشها و حقایق فرهنگ غالب جامعه برنامهریدزیشدده
است ( .)Nieto & Bode, 2008کتا درسدی در برنامده
درسی و نظام آموزشی نقش حیداتی دارندد ( Venezky,
.)1990
از برخی منظرها کتا درسی قبل و در طول کالس
نقش راهنمای معحدم را دارد و بدهصدور یدک فهرسدت
مددنظم موضددوعا را توضددی مددیدهددد ( & Tyson
 .)Woodward, 1989در ایاال متحده کتا درسی 95
درصد کل زمدان کدالس را پوشدش مدیدهدد ( Young
 .)&Riegeluthm, 1988کتددا هددای درسددی عحیددرغم
داشتن نقش فعال در آمدوزش بده پوشدش و توجده بده
تفاو های اجتماعی  -فرهنگی نهادی یا فرهنگی موفق
نشدهاند و گاهی غیر مرتبط هستند و بهانددازه کدافی در
خصوص این مسئحه معحمان تربیتمعحم و معحمان شداغل
را آگاه نکردهاند (.)Nieto & Bode, 2008
اگرچددده در برخدددی متدددون آموزشدددی تصددداویر
سدیاهپوسدتان معحدوالن وزندان درجشدده اسدت ( Hsu,
 )Chepyator-Thomson, 2010و بددهعنددوان پشددتیبانی
آموزش چند فرهنگی و فرصتهای برابدر در آن در نظدر
گرفتهشده است اما کتا درسی فقط بازتدابی از دنیدای

اقتصددادی اسددت (Apple, 1986؛

اکرریددت یددا قدددر
 .)Banks, 2006ازاینرو در دنیای جهانی شده مطالعده
و بررسددی چگددونگی پوشددش وا گددان اجتمدداعی مرددل
جنسیت فرهنگ اقوام و مدذاهب بسدیار حیداتی اسدت
( .)Hsu, Chepyator-Thomson, 2010تعداد مطالعدا
در این زمینه محدود است و نیازها را برآورده نمیکنندد؛
بنددابراین ایددن پددهوهش باهدددف بررسدی آمددوزش چنددد
فرهنگی در کتا درسدی عحدوم اجتمداعی مدیتواندد تدا
حدی محدودیتها در این زمینه را برطرف کندد .کشدور
ایران دارای قومیتهای متعدد است و این باید در برنامه
درسی دیده شود و عالوه بر تنوع قومیت زبان و فرهنگ
باید دانش آموزان معحول یا دارای نیازهای ویهه هم بایدد
در این تنوع دیده شوند بنابراین تحقیق ایران ذکر شدود
و نتای آن بررسی گردد .ازایدنرو در ایدن پدهوهش بده
رویکددرد کشددور در خصددوص آمددوزش چنددد فرهنگددی و
تعریف آن در نظام آموزشی پرداخته میشود.
روش پژوهش

به منظور بررسی کتا های مطالعا اجتمداعی چهدارم و
پنجم و ششم در ایدن پدهوهش از روش پدهوهش کیفدی
ترکیبددی توصددیفی ()explanatory mixed method
استفاده میشود .کرسول و همکاران ( Creswell et. Al,
 )2012استدالل کرده اند که روش ترکیبدی توصدیفی در
ابتدددا گددردآوری و بررس دی دادههددای کم دی و بعدددازآن
جمددعآوری و تححیددل دادههددای کیفددی اسددت .تححیددل
محتوای کیفی ( )Quantitative content analysisروش
نظاممند هدفدار و بررسی کیفدی مندابع اسدت کده در
طددول تحقیدق از آن اسددتفاده مدیشددود ( Neuendorf,
 .)2002تححی دل محتددوای کیف دی بددهعنددوان یددک روش
پهوهشی تعریف شدده اسدت کده شدامل تفاسدیر ذهندی
( )subjective interpretationو نتیجدددهٔ شناسدددایی
مؤلفه هایی است کده در مندابع نوشدتاری اسدتفادهشدده
اسدت و ارتبددا بدین آن مؤلفددههدا بعددد از طبقددهبندددی
نظاممند آنهدا است ( .)Hsieh & Shannon, 2005در
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این پهوهش از چدک لیسدت محقدق سداخته بدر اسداس

نشان دهنده قوم ساکن در ایران بود مرل کرد ترک بحوچ

مؤلفه های رویکردهای آموزش چندد فرهنگدی اسدحیتر و

و غیره در گروه قومیدت مححدی و کحمداتی مردل عراقدی

گرانددت ( )2009و پرسشددنامه چندددفرهنگی صددادقی

افغددانی و ...بدده قومی دت جهددانی قددرار گرفددت .ندداتوانی و

( )Sadeghi, 2008اسددت .فرآینددد تجزیددهوتححیددل داده

معحولیت سومین موضوع اصحی بود کحماتی مرل معحول

شامل دو مرححه اصحی است .ابتدا در ادبیا نظری تمدام

فح در ایدن گدروه اسدتفادهشدده اسدت .فرهندگ دیندی

ابعدداد آمددوزش چنددد فرهنگددی جیمددز بددانکز ( )2004و

بهعنوان زیرگروه موضوع اصحی فرهنگ وا گدانی متعحدق

رویکردهددای آمددوزش چنددد فرهنگددی اسددحیتر و گرانددت

به فعالیت های فرهنگی مذهبی مرل ماه مبارک رمودان

( )2009از منظر جنسیت معحولیت و قومیت بدهعندوان

و آدا مسددحمانان و غیدره شددمرده شددد عددالوه بددر ایدن

موضوع مهم اصحی بررسی شد با توجه به مشخصه حوزه

کحمدداتی مرددل نددوروز سددنت مراسددمهددای فولکحوریددک

موضوعی پهوهش پهوهشدگران بدا توجده بده مطالعدا

بهعنوان زیر موضوع فرهندگ روزمدره بررسدی شدد و در

صددادقی ( )1390دو موضددوع دیگددر یعنددی ارزشهددای

خصوص ارزش های اجتماعی کحماتی مرل برابری توزیع

جهانی ( )Global valuesمانند عدالت اجتماعی صح و

برابر منابع و فرصتها احترام متقابدل همددلی عددالت

فرهنگ را اضافه کردند .در مرححده بعدد موضدوع اصدحی

اجتمدداعی و صددح از ای دن قبی دل در نظددر گرفتدده شددد.

جنسیت به دو زیرگروه مرد و زن موضوع اصحی قومیدت

بددهمنظددور تعیددین روایددی پددهوهش فهرسددت وا گددان

به  3زیرگروه قوم حاکم قدوم مححدی و قومیدت جهدانی

استخراج شده از کتا ها با نمونه متن بده طدور جداگانده

تقسددیم گردی دد .در موضددوع اصددحی فرهنددگ بافرهنددگ

توسط محققان تححیل و محققان تا  90درصد با فهرست

مذهبی و فرهنگ روزمره تعیین شد.

توافق کردند .هال و هوتدون ()Hall andHouten, 1983

در گام دوم و دومین تححیل پهوهشگران کتا عحدوم

معتقدنددد تححیددل محتددوای بددا  90درصددد توافددق میددان

اجتمدداعی را بددا دامندده پددن موضددوع اصددحی (جنسددیت

محققان قابل اعتماد است .ایدن پدهوهش شدرایط روایدی

قومیددت معحولیددت ارزشهددای جهددانی و فرهنددگ) و

هال و هوتون را دارا است.

زیرگروههای آن مطالعه کردند و لغا مدرتبط در کتدا
درسی مطالعا شناسدایی کردندد .روش تححیدل محتدوا

یافتهها

بدرای جمددعآوری دادههدای کمددی اسدتفاده شددد .واحددد

به منظور پاسخگویی به سؤال اصحی پهوهش کده تدا چده

تححیل صفحه کتا درسی است و برای شمارش کحما

میزان به مؤلفه های آموزش چندد فرهنگدی در محتدوی

توصیفی هر موضوع اصحی و زیرگروه آن در کتا درسی

کتا مطالعا اجتماعی در دوره دوم ابتدایی اشارهشدده

از تححیل محتوا استفاده شد و بسدامد تکدرار وا گدان در

اسددت محتددوی کتددا مطالعددا اجتمدداعی دوره دوم

برنامه اکسل محاسدبه گردیدد .زندان زیرگدروه موضدوع

ابتدایی شامل پایه های چهارم پنجم و ششدم بده مدورد

اصحی جنسیت بود و کحمداتی مانندد زندان دختدر زن و

بررسی قرار گرفت .پن مؤلفه اصدحی جنسدیت قومیدت

غیره در این گروه قدرار داده شدد .کحمداتی مانندد مدرد

معحولیت ارزش های جهانی و فرهنگ با زیر مؤلفدههدای

مذکر عمو و غیره به در زیرگروه مرد در نظر گرفته شد.

هرکدام در کتا مطالعا عحوم اجتماعی پایدههدای یداد

برای موضوع اصحی قومیت کحماتی مرل فدارس فارسدی

شده مورد بررسی قرار گرفت که در سه جدول زیر ارائده

به گروه قومیت حاکم ایران قدرار گرفدت و کحمداتی کده

شده است.
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جدول  .3میزان مؤلفههای آموزش چند فرهنگی در محتوی کتاب مطالعات علوم اجتماعی چهارم
عنوان

مؤلفه
زن

کلیدواژه

معلولیت

47

6

کلیدواژه :نام /زن  /دختر و تصویر زن و دختر
مادر

61

نام

686

پدر

61

مرد

ناتوانی و

متن

تصاویر

نقاشی

6

جنسیت

قومیت

تعداد

تعداد

تعداد

حاکم در ایران

فارس

ساکن در ایران

لر ،کرد ،بلوچ و عشایر

قومیت جهانی

افغانی ،ارمنی ،ترکمن و عراقی

فلج

فلج

معلولیت مادرزادی

ناشنوا ،نابینا ،الل ،عقبافتاده ذهنی ،قطع نخاعی

9

76

6

7

1

زن

سالمندی

6

مرد
ماه مبارک رمضان

فعالیت فرهنگی مذهبی

فرهنگ

آداب اسالمی
اعیاد (قربان ،غدیر) عاشورا و تاسوعا

9

4

نوروز

6

6

جشنهای انقالب ( 68بهمن 88 ،بهمن)...

4

6

آداب ملی

عامیانه و روزمره
(فولکلوریک)

صنایعدستی
غذاهای سنتی

4

6

1

سوغات
عدالت
احترام متقابل
ارزشهای جهانی

زیست مسالمتآمیز توأم با صلح
توزیع برابر منابع و فرصتها
همدلی

در شاخص جنسدیت :مؤلفده زن مدادر در مدتن 20
مرتبه مرد و پدر  134مرتبده و در تصدویر  38مرتبده از
تصاویر جنس زن و  90مرتبه تصویر مرد؛ در نقاشدی هدا
هم یکمرتبه عکس زنان و  9مرتبه عکس مدردان آورده
شده است و از میزان کل بهرهمندی از شاخص جنسیت
در متن  8درصد مربو به زن و  92درصد مربو مرد و
بخش تصویر  32درصد تصاویر زن و  68درصدد تصداویر
مرد است .در شاخص قومیت :مؤلفههای ساکن در ایدران

6

(کرد بحوچ و عشایر) چهار مورد در متن و یک مدورد در
تصویر اشارهشدده اسدت .از میدزان کدل بهدرهبدرداری از
شاخص قومیت در متن و تصویر  100درصد قوم سداکن
است و بقیه مؤلفدههدا هدیچ سدهمی نددارد .در شداخص
ناتوانی و معحولیت :فقط به یک مدورد تصدویر سدالمندی
ارائهشده است با توجه به فرهندگ احتدرام بده والددین و
سالمندان ضروری است که در این خصوص به ایدن امدر
پرداخته گردد در شاخص فرهنگ :در این کتا فعالیدت

تحلیل محتوای کتابهای درسی مطالعات علوم اجتماعی دوره دوم ابتدایی بر اساس مؤلفههای آموزش چند فرهنگی 748 /

فرهنگی مذهبی اعیاد قربان غدیر فطر و واقعه عاشدورا
تاسوعا هفت بار در متن و سه بار در تصدویر آورده شدده
است .فرهنگ عامیانه و روزمره (فولکحوریک) نوروز پدن
مرتبه در متن و یک بار در تصویر و جشدنهدای انقدال
( 12بهمددن  22بهمددن 3 )...بددار در مددتن و یددکبددار در
تصویر و غذاهای سنتی سده بدار در مدتن و پدن بدار در
تصاویر اشاره شده است .ارزش جهدانی یدک بدار همددلی
اشارهشده اسدت .از میدزان کدل بهدرهمنددی از شداخص

فرهنگ در مقوله فعالیت فرهنگی مذهبی اعیداد قربدان
غدیر فطر و واقعه عاشدورا تاسدوعا 58درصدد در مدتن و
5درصد در تصویر آورده شدده اسدت فرهندگ عامیانده و
روزمره (فولکحوریک) نوروز پن مرتبه در متن و یک بدار
در تصویر و جشن های انقال ( 12بهمدن  22بهمدن)...
سه بار در مدتن و یدکبدار در تصدویر و غدذاهای سدنتی
3درصد بار در متن و  5درصد بار در تصاویر اشدارهشدده
است.

جدول  .4میزان مؤلفههای آموزش چند فرهنگی در محتوی کتاب مطالعات علوم اجتماعی پنجم
عنوان

مؤلفه
زن

جنسیت
مرد

قومیت

ناتوانی و
معلولیت

کلیدواژه

تعداد

تعداد

تعداد

متن

تصاویر

نقاشی

کلیدواژه :نام /زن  /دختر و تصویر زن و دختر

9

مادر

9

نام

878

پدر

6

حاکم در ایران

فارس

ساکن در ایران

لر ،کرد ،بلوچ و عشایر

8

قومیت جهانی

افغانی ،ارمنی ،ترکمن و عراقی

695

فلج

فلج

معلولیت مادرزادی

ناشنوا ،نابینا ،الل ،عقبافتاده ذهنی ،قطع نخاعی

سالمندی

84
59

9

زن
مرد
ماه مبارک رمضان

فعالیت فرهنگی مذهبی

آداب اسالمی
اعیاد (قربان ،غدیر) عاشورا و تاسوعا

9
8

نوروز
جشنهای انقالب ( 68بهمن 88 ،بهمن)...

فرهنگ

عامیانه و روزمره

آداب ملی

(فولکلوریک)

صنایعدستی
غذاهای سنتی
سوغات

ارزشهای جهانی

عدالت

6

احترام متقابل

6

زیست مسالمتآمیز توأم با صلح
توزیع برابر منابع و فرصتها
همدلی
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در شاخص جنسیت :مؤلفه زن مادر در مدتن هشدت
مرتبه مرد و پدر  283مرتبه و در تصدویر  23مرتبده از
تصاویر جنس زن و  64مرتبده تصدویر مدرد آورده شدده
است .از میزان کل بهدرهمنددی از شداخص جنسدیت در
متن  3درصد مربو به زن و  99درصدد مربدو مدرد و
بخش تصویر  26درصد تصاویر زن و  94درصدد تصداویر
مرد است .در شاخص قومیت :مؤلفههای ساکن در ایدران
(کرد بحوچ و عشایر) دو مورد در متن اشارهشده اسدت و
قومیت جهانی  196مرتبه در متن و هفت مدورد نقاشدی
آمددده اسددت .از میددزان کددل بهددرهبددرداری از شدداخص
مؤلفه های ساکن در ایران (کرد بحوچ و عشایر) در مدتن
 1درصد است و مؤلفه قومیت جهانی  100درصد اسدت
و بقیه مؤلفهها هیچ سهمی ندارد .در شداخص نداتوانی و
معحولیت :در متن تصویر و نقاشی هیچ اشداره ای نشدده
است .با توجه به فرهنگ احترام به والددین و سدالمندان
ضروری است که در این خصوص بده ایدن امدر پرداختده
گردد و توجه به ناتوانی و معحولیدتهدا در کتدا مقطدع
ابتدایی میتواند به باع اعتمادبهنفدس در ایدن قشدر از

جامعه شود کده بایدد متناسدب بدا ظرفیدت ایدن اقددام
صور گیرد .در شاخص فرهنگ :در این کتدا فعالیدت
فرهنگی مذهبی آدا اسالمی چهار بار در تصویر آورده
شده است .اعیاد (قربان غدیر) عاشورا و تاسوعا دومرتبه
در متن اشداره شدده اسدت .بده ارزش جهدانی احتدرام و
همدلی یک بار در مدتن کتدا اشداره ای شدده اسدت .از
میددزان کددل بهددرهمندددی از شدداخص فرهنددگ در مقولدده
فعالیددت فرهنگددی مددذهبی آدا اسددالمی  2درصددد در
تصویر آورده شده است و اعیاد قربان غدیر فطر و واقعده
عاشورا تاسوعا  5درصد در متن اشارهشده است .شایسته
است برای این سط سنی از ماه مبارک رموان و سدایر
آدا اسالمی بیشتر مطدر گدردد و در بخدش مباحد
آدا محی صنایعدستی غذاهای سنتی در قالب برنامههدا
و فعالیتهای فوقبرنامه فعالیتهایی در کتدا در قالدب
تمرین اضدافه گدردد؛ و در ارزشهدای جهدانی فقدط بده
عدددالت و احتددرام متقابددل هرکدددام  5درصددد در مددتن
پرداختهشده است.

جدول  .8میزان مؤلفههای آموزش چند فرهنگی در محتوی کتاب مطالعات علوم اجتماعی ششم
عنوان

مؤلفه

کلیدواژه :نام /زن  /دختر و تصویر زن و دختر
مادر

68

نام

59

پدر

9

حاکم در ایران

فارس

6

ساکن در ایران

لر ،کرد ،بلوچ و عشایر

7

قومیت جهانی

افغانی ،ارمنی ،ترکمن و عراقی

96

فلج

فلج

معلولیت مادرزادی

ناشنوا ،نابینا ،الل ،عقبافتاده ذهنی ،قطع نخاعی

سالمندی

زن

جنسیت
مرد

ناتوانی و معلولیت

متن

تصاویر

نقاشی

7

زن

قومیت

شاخص

تعداد

تعداد

تعداد

47

75

7

69
47

6

تحلیل محتوای کتابهای درسی مطالعات علوم اجتماعی دوره دوم ابتدایی بر اساس مؤلفههای آموزش چند فرهنگی 741 /

6

مرد
ماه مبارک رمضان
آداب اسالمی

فعالیت فرهنگی مذهبی

اعیاد (قربان ،غدیر ،فطر) عاشورا و تاسوعا

4

نوروز

61

جشنهای انقالب ( 68بهمن 88 ،بهمن)...

فرهنگ

عامیانه و روزمره

آداب ملی

(فولکلوریک)

صنایعدستی
غذاهای سنتی
سوغات

ارزشهای جهانی

عدالت

6

احترام متقابل

8

زیست مسالمتآمیز توأم با صلح

6

توزیع برابر منابع و فرصتها
همدلی

در شاخص جنسدیت :مؤلفده زن مدادر در مدتن 20
مرتبه مرد و پددر  94مرتبده و در تصدویر  38مرتبده از
تصاویر جنس زن و  96مرتبده تصدویر مدرد آورده شدده
است .از میزان کل بهدرهمنددی از شداخص جنسدیت در
متن 21درصد مربو به زن و  99درصد مربدو مدرد و
بخش تصویر 28درصد تصداویر زن و 92درصدد تصداویر
مرد است در شاخص قومیت :مؤلفه قوم حاکم در ایران آ
بار در مدتن قدومهدای سداکن در ایدران (کدرد بحدوچ و
عشایر)  8مورد در متن  9مورد تصویر  14مورد نقاشی
اشارهشده است و قومیت جهانی  91مرتبه در متن و 38
مورد تصویرگری آمده است .از میزان کل بهرهبدرداری از
شاخص مؤلفده قدوم حداکم در ایدران 1درصدد در مدتن
قومهای ساکن در ایران (کرد بحوچ و عشدایر) 10درصدد
در متن 14درصد مورد تصویر 29درصد مدورد نقاشدی
اشارهشده است و قومیت جهانی 89درصد مرتبه در متن
و 93درصد مدورد تصدویرگری آمدده اسدت .در شداخص

6

ندداتوانی و معحولیددت :بدده  5تصددویر فددرد فحدد و یددک
تصویرگری مرد سالمند اشاره شده است .از کدل تصداویر
مربو به این شاخص 100درصد مربو به افراد فحد و
مرد سالمند اسدت در شداخص فرهندگ :در ایدن کتدا
فعالیت فرهنگی مذهبی در مؤلفه اعیاد (قربدان غددیر
فطر) عاشورا و تاسوعا  3مرتبه در متن و مؤلفه عامیانه و
روزمره (فولکحوریک) نوروز بار  10مرتبده در مدتن آمدده
است و به ارزش جهانی عدالت یدک مدورداحترام  2بدار
همدلی یک بار و صح هم یدک بدار اشدارهشدده اسدت .از
میددزان کددل بهددرهمندددی از شدداخص فرهنددگ در مقولدده
فعالیت فرهنگی مذهبی در مؤلفه اعیاد (قربدان غددیر
فطر) عاشورا و تاسوعا 3درصد در متن و مؤلفه عامیانده و
روزمره (فولکحوریک) نوروز بار 10درصدد در مدتن آمدده
است .در مؤلفه فرهنگ ارزش جهانی 1درصد به عددالت
و 5درصد به احترام و 2درصد به همدلی و 2درصدد هدم
به صح اشارهشده است.
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بحث و نتیجهگیری

آموزش چندد فرهنگدی جنبشدی از اصدالحا آموزشدی
اسددت کدده از مفهددوم فرصددت برابددر آموزش دی بددرای هددر
دانش آموز در یک جامعه بدون در نظر گرفتن جنسدیت
طبقه اجتماعی و فرهنگ او حمایت مدیکندد ( Banks,
 .)1994/2013فرگوسدن لودویدگ و ریدچ ( Ferguson,
 )Ludwig and Rich, 2001طدی پهوهشدی دریافتنددد
دانش آموزانی که خصیصههای فرهنگدی آندان بافرهندگ
مدرسه در تواد است برای دستیابی به اهدداف خدود بدا
مشکل مواجه میشدوند .پدن موضدوع اصدحی جنسدیت
قومیت معحولیدت ارزش هدای جهدانی و فرهندگ بدرای
پاسخگویی به سؤاال پهوهش در خصوص میزان اشداره
به مؤلفه های آموزش چندد فرهنگدی در محتدوی کتدا
مطالعا اجتمداعی دوره دوم ابتددایی چهدارم پدنجم و
ششم بررسی شد که یافته ها نشدان مدیدهدد در کتدا
چهارم ابتدایی شاخص جنسدیت هدم در مدتن وهدم در
تصویر نشان از اهمیت حداکرر به جنس مدذکر بدود کده
شایسددته اسددت ایددن میددزان تعدددیل گددردد .در شدداخص
فرهنگ مقوله فعالیت فرهنگی مذهبی اشاره شده اسدت
اما شایسته اسدت بدرای ایدن گدروه سدنی مداه مبدارک
رموان و سایر آدا اسدالمی بیشدتر مطدر گدردد و در
بخش مباح آدا محی صنایعدستی غذاهای سدنتی در
قالب برنامه ها و فعالیتهای فوق برنامه فعالیدت هدایی در
کتدا در قالدب تمدرین اضدافه گدردد .در کتدا پدنجم
ابتدایی از میزان کل بهره مندی از شاخص جنسیت هدم
در متن وهم در تصویر نشان از اهمیت حداکرر به جنس
مذکر بود که شایسته است این میزان تعددیل گدردد .بدا
توجه به فرهنگ احترام به والدین و سدالمندان ضدروری
است به این امدر پرداختده گدردد و توجده بده نداتوانی و
معحولیت هدا در کتدا مقطدع ابتددایی مدیتواندد باعد
اعتمادبددهنفددس در ایددن قشددر از جامعدده شددود کدده بایددد
متناسب با ظرفیت این اقدام صور گیرد .از میزان کل
بهره مندی از شاخص فرهنگ در مقوله فعالیت فرهنگدی
مذهبی شایسته است برای این گروه سنی از ماه مبارک

رموان و سایر آدا اسدالمی بیشدتر مطدر گدردد و در
بخش مباح آدا محی صنایعدستی غذاهای سدنتی در
قالب برنامه ها و فعالیتهای فوق برنامه فعالیدت هدایی در
کتددا در قالددب تمددرین اضددافه گددردد؛ و در ارزشهددای
جهانی فقط به عدالت و احترام متقابل هرکدام  5درصدد
در متن پرداختهشده اسدت .در کتدا ششدم ابتددایی از
میزان کل بهرهمندی از شداخص جنسدیت در مدتن 21
درصد مربو به زن و  99درصدد مربدو مدرد و بخدش
تصویر  28درصد تصاویر زن و  92درصدد تصداویر مدرد
است که هم در متن وهم در تصویر اهمیت سده برابدری
به جنس مذکر بود که شایسته است این میدزان تعددیل
گردد .عدم وجود شاخص ها به خصوص سالمندی در این
پایه نشان از عدم درج هدف در ارتبا بدا خحدق اسدت.
یافته از میزان کدل بهدره منددی از شداخص فرهندگ در
مقوله فعالیت فرهنگی مذهبی در مؤلفده اعیداد (قربدان
غدیر فطر) عاشورا و تاسوعا  3درصدد در مدتن و مؤلفده
عامیانه و روزمره (فولکحوریک) ندوروز بدار  10درصدد در
متن آمده است و شایسته است برای این سط سدنی از
ماه مبارک رموان و سایر آدا اسدالمی بیشدتر مطدر
گددردد و در بخددش مباحدد آدا محددی صددنایعدسددتی
غذاهای سنتی در قالب برنامهها و فعالیتهای فوقبرنامه
فعالیتهایی در کتا در قالب تمدرین اضدافه گدردد .در
مؤلفه فرهندگ ارزش جهدانی  1درصدد بده عددالت و 5
درصد به احترام و  2درصد به همدلی و  2درصد هم بده
صح اشارهشده است .در پاسخ به سدؤال دوم گدروههدای
اشارهشدده در محتدوی کتدا مطالعدا اجتمداعی دوره
چهددارم ابتدددایی نتددای نشددان مددیدهددد از میددزان کددل
بهره برداری از شداخص قومیدت در مدتن و تصدویر 100
درصد قوم ساکن اسدت و بقیده مؤلفدههدا هدیچ سدهمی
ندارد .در این بخش عدم توجه به اهمیت قدوم حداکم در
کشور هم در متن تصویر و نقاشی باع جدا شدن دانش
آموزان در این سن از هویت محدی آن هدا خواهدد شدد و
ضروری است توجه ویههتری شود در شداخص نداتوانی و
معحولی دت بددا تأکیددد بددر فرهنددگ احتددرام بدده والدددین و

تحلیل محتوای کتابهای درسی مطالعات علوم اجتماعی دوره دوم ابتدایی بر اساس مؤلفههای آموزش چند فرهنگی 743 /

سالمندان ضروری است که به این امدر پرداختده گدردد.
توجه به ناتوانی و معحولیتهدا در کتدا مقطدع ابتددایی
میتواند به باع اعتمادبهنفدس در ایدن قشدر از جامعده
میشود که بایدد ظرفیدت ایدن اقددام صدور گیدرد .در
کتا پنجم ابتدایی در شداخص قومیدت از میدزان کدل
بهرهبرداری از شاخص مؤلفههای ساکن در ایدران (کدرد
بحوچ و عشایر) در متن  1درصد اسدت و مؤلفده قومیدت
جهانی  100درصد است و بقیه مؤلفدههدا هدیچ سدهمی
ندارند .در شاخص ناتوانی و معحولیت در مدتن تصدویر و
نقاشی هیچ اشارهای نشده است .در کتا ششم ابتددایی
از میزان کل بهره برداری از شاخص مؤلفه قوم حداکم در
ایران  1درصد در متن قومهای سداکن در ایدران (کدرد
بحوچ و عشایر) 10درصد در متن  14درصد مورد تصویر
 29درصد مورد نقاشی اشارهشده است و قومیت جهدانی
 89درصد مرتبه در متن و  93درصد مدورد تصدویرگری
آمده است .در شاخص ناتوانی و معحولیدت بده  5تصدویر
فرد فح و یک تصویرگری مرد سالمند اشاره شده اسدت.
بددهایددنترتیددب نتددای نشددان داد کدده وا ه معحولیددت و
قومیتگرایی درصد کمی دارد و بنابراین داندش آمدوزان
به اهدافشان نمیرسند .نتای اسحیتر ( )2010هم نشدان
داد که معحولیت در کتا ها نشان داده نمیشدود و عددم
آگاهی از حوور افراد معحول در جامعه است و در چشدم
افراد دیگر جامعه است .در پهوهشی که جانسون و نیتدو
( )Johnson and Nieto, 2007انجام دادند تححیل محتوا
نشان داد که افراد معحول در کتا ها به آنهدا بدهعندوان
چند فرهنگی نشان داده نشده است و تقریباً  1درصد به
این موضوع پرداختهشده است و این در ادبیا پهوهشی
ایران هم دیده میشود .اصال در برنامه درسی ضدروری
است و کتا های درسی بهخصوص و معحمها باید به این
موضدوع اهمیدت دهندد ( Finkelstein, Nielson and
 )Switzer, 1993و نهتنها بهعنوان اطالعا مرجع کتا
بحکه تعمیم آن به دانش آموزان در برنامده بایدد در نظدر
گرفته شود .برناردز ( )Bednarz, 2008نیز تأکیدد کدرده

است که تصویر معحوالن نیز باید در برنامه درسی در نظر
گرفته شود.
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