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Abstract
This study aimed to investigate the
interdisciplinary attention to children's rights
education in the curriculum of elementary school
social studies have been conducted in Iran. In
this study, a qualitative method to identify the
components and characteristics of child rights
education also content analysis to analyze the
elementary school social studies curriculum has
been used. The population in the content analysis
was the country’s social studies curriculum in
primary schools among which the country’s
social studies curriculum third, fourth, fifth and
sixth in the year of 2015-2016 has been selected
intentionally. In order to collect information,
check lists was analysis objectives analysis
check list, textbook content check list, and
teacher's textbooks content check list. For the
analysis of the data, Shannon’s entropy method
was used to obtain the credibility ratings of each
component and to compare their coefficients.
After the study of literature and legal
framework, the proposal was developed and its
validity was confirmed by a number of experts
in education, law and other relevant experts. The
findings showed that in the social studies
curriculum of primary education in the
objectives most credibility rating is related to
educational rights (0.274) and less to health
rights (0) and justice component (0), among The
textbooks most credibility rating was related to
health rights (0.205), and less to procedural law
component (0.15), and amongThe teacher's
textbooks most credibility rating was related to
specific support (0.243) and less to procedural
law component (0).
Keywords: Rights education, Curriculum, The
rights of the child, Primary education, Social
studies.

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه بهه ممهو بهی رشهتهای
حقوق کودک در برنامه درسی مطالعات اجتمهاعی دورة ابتهدایی کشهور
 در ای پژوهش ا رو کیفی جهت مشخص.ایران انجام گرفته است
نمودن مؤلفهها و ویژگیهای ممو حقوق کهودک و ا رو تللیه
ملتوا بهمنظور بررسی و تللی برنامه درسی مطالعهات اجتمهاعی دورة
، جامعة مماری من در بخهش تللیه ملتهوا.ابتدایی استفاده شده است
برنامه درسی مطالعات اجتمهاعی دوره ابتهدایی کشهور بهود کهه ا ایه
 پهنجم و، چههارم، برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایههای سوم،جامعه
 ابهزار. به رو هدفمند انتخاب شده است1331-1331 ششم در سال
 سهیاهه تللیه ملتهوای، سیاهه تللیه اههداف،جمعموری اطالعات
کتب درسی و سیاهه تللی ملتوای کتب راهنمای معلم بود که په
 طهری پیشهنهادی تهیهه و،ا مطالعة مبانی نظری و بسهترهای اهانونی
تدوی شد و روایی من توسط تعهدادی ا متخصصهان علهوم تربیتهی و
 در ایه پهژوهش ا رو.حقوق و کارشناسان مربوطه تعیهی گردیهد
منتروپی شانون برای تجزیهوتللیه دادههها و مقایسهه ضهرایب منهها
 مهت، جمالت مندرج در مت کتهب درسهی، استفاده شد و واحد تللی
 یافتههههای پهژوهش.اهداف مصوب و مت راهنمای معلم بوده اسهت
نشان داد که در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دورة ابتدایی در بخهش
اهداف بیشتری ضهریب اهمیهت مربهوه بهه مؤلفهه حقهوق ممو شهی
) و0( ) و کمتری ضریب اهمیت مربهوه بهه حقهوق بهداشهتی0/271(
 در بخش کتهابههای درسهی بیشهتری ضهریب اهمیهت،)0( دادرسی
) و کمتهری ضهریب اهمیهت0/201( مربوه به مؤلفه حقوق بهداشهتی
) و در بخش راهنمهای معلهم بیشهتری0/11( مربوه به حقوق دادرسی
) و کمتهری0/213( ضریب اهمیت مربوه به مؤلفه حمایتهای خاص
.) است0( ضریب اهمیت مربوه به حقوق دادرسی
، حقهوق کهودک، برنامهه درسهی، ممو حقوق:واژههای کلیدی
 مطالعات اجتماعی،دورة ابتدایی
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مقدمه

امروزه حقوق کودکان بههعنهوان مسهللهای بهینالملله و
جهان مطهر اسهت  )Detrick, 1999و شهام مسها
مهم ازایندسهت مه شهود :زمینههسهازی بهرای تققه
امتیازات و حقوق کودکان ،چه قب از توله و چهه بعه از
آن ،حقوق اجتماع  ،م ن و سیاسه کودکهان بهه دلیه
کودک بودنشان ،همچنهین حمایهت از کودکهان در برابهر
انواع خطرات که آنها را ته ی م کن ؛ مانن مسلله کهار
کههودک  ،)Child labourبهههرهکشهه و سوءاسههتفاده از
کودکههان  ،)Child abuseکودکههان در ویههعیت جن ه ،
کودکههان پناهن ه ه  ،)Refugee childernکههودک ربههای
 )Child abductionو فرزن خوان گ و همچنین حمایت
از کودکان که ویعیت خاص و موقعیت نامساع ی دارن ؛
مانن کودکان ب سرپرست و مقروم از خهانواده ،کودکهان
معلهههول ،کودکهههان ب سرپرسهههت و کودکهههان بیعه ه
 .)Peyvandi, 2011از ههرد دی،ههر ،کههودک بهههعنههوان
عضوی از خانواده و جامعه انسان  ،به لقاظ آسیبپهذیری
بسیار و ن اشتن توانای مناسب در دفاع از خهود ،بهیا از
دی،ران در معرض خطر ،تضییع حقوق و بزه دی گ قهرار
دارد؛ از اینرو ،در نظر گرفتن حقوق ویژه برای کهودک بها
ه د حمایت از جنبههای مختلف زنه گ او ،از حیهات و
تغذیه گرفتهه تها آمهوزش و تربیهت ،یهروری مه نمایه
 .)Peyvandi, 2011بر این اساس ،حقوق کهودک حقهوق
آن کودکهان بههعنهوان یه انسهان
ویژهای است که
عالوه بر برخورداری از حقوق که کلیه انسانهها دارنه از
آن بهرهمن م باشن  .بهه هوریکهه اعطهای ایهن حقهوق
یههمانت رشهه و تعههال و تبهه ی شهه ن کودکههان بههه
بزرگساالن مفی به حال خهود و جامعهه را در په دارد و
یمن برخورداری از ابعاد مادی ،معنهوی و اخالقه دارای
ویژگ های خاص نیز است .)Maleki, 1989
در بسیاری از اسناد سهازمان مله متقه و یونسه و
آموزش حقوق کهودک مهورد توجهه قهرار گرفتهه اسهت.
اعالمیه جهان حقوق بشر Universal Declaration of
 )Human Rightsبهعنوان نخستین سن جهان حقهوق

بشر در بن  2ماده  ،26این مسهلله را ایهنچنهین مهورد
توجه قرار داده که؛ آموزشوپرورش بای هوری هه ایت
شود که شخصیت انسان هر کس را به ح اکم  ،رشه
ده و تقویت کن  .آموزشوپهرورش بایه حهس تفهاهم،
گذشت و احترام به عقای مخهالف و دوسهت بهین تمهام
مل و جمعیت های نژادی یا مذهب و همچنین توسهعه
فعالیت های مله متقه را در راه حفهل صهله تسههی
نمای  .)UNESCO, 2002همچنین به کنوانسهیون
حقوق کودک که دو ماده از آن مستقیماً بقه آمهوزش
را بیان م کن مواد  28و  ،)29ی از اهه اد م رسهه
گسترش احترام بهه حقهوق بشهر و آزادی ههای اساسه
است .درواقع م ارس همیشه مأموریت کل تری از تعلیم
خوانه ن ،نوشههتن و ریایه دارنه  .آن مأموریههت کله ،
آموزش ی سری ارزش ها و هنجارها بهه دانهاآمهوزان
است که م توان به آنها کم کنه تها اعضهای خهو
جوامع مل خودشان شون .)Ramirez, 2003
تعریف های زیادی برای آموزش حقوق کهودک ارا هه
ش ه است .ی از تعاریف مختصر و خو آن اسهت کهه
تمام آموزشهای که ا العات ،مهارتها توانای هها) و
ارزش های حقهوق بشهر را توسهعه و ارتقهاء مه بخشه ،
به عنوان آمهوزش حقهوق کهودک معرفه نمهوده اسهت
 .)Conde, 2002به ورکل  ،آموزش حقوق کودک ههم
آموزش درباره این حقوق است و هم برای آن ،بههعنهوان
مثال ،آموزش به مردم درباره حقوق بینالملل یا دربهاره
نقض حقوق بشر ازجمله ش نجه ،آموزش درباره حقهوق
بشر است و آموزش چ،ون ،احترام بهه حقهوق و حفهل
آن ،آموزش برای حقهوق بشهر اسهت Cheraghi et al,
 .)2005آموزش حقوق کودک کم به مردم برای رشه
و تعال و رسی ن به نقطهای است که حقهوق کهودک را
درک نماین و احساس کنن که این حقوق مهم هستن
و بای به آن هها احتهرام گذاشهت و از آنهها دفهاع کهرد
.)Cheraghi et al, 2005
از این روی آموزش حقوق کودک آن چنانکه سازمان
مل خا رنشان نموده اینگونه تعریف م شود؛ آمهوزش،
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تربیت و ا الع رسان با ه د ساختن فرهن ،جهان از
حقوق کودک از ری اشهتراک گذاشهتن دانها ،بیهان
مهارتها و قالببن ی عقای بهسوی-1 :تقویت و احتهرام
به حقوق کودک و آزادیهای اساس -2 ،رش همهجانبه
شخصههیت بشههر و احسههاس کرامههت-3 ،توسههعه آگههاه
درزمینة بردباری ،برابری جنس و دوسهت میهان همهه
مل  ،افراد بوم و نژادی ،مل  ،گروههای اقلیت مهذهب
و زبان -4 ،توانا ساختن همه افراد برای مشهارکت مهر ر
در جامعه مردم ساالر و تقت حاکمیت قانون و -5ایجهاد
و حفل صله .)Conde, 2002
در کشههورهای نظیههر هنه هنه  ،کههره و سههن،اپور
بیشتر بر مویوعات مجزا تأکی م شهود ،زیهرا بهه علهت
زمان ان ک مه ارس و صهالحیتههای پهایین پهارهای از
مربیان ،عمالً تربیت شهرون ی به ش درهمتنی ه دچار
مش ش ه و یادگیری سطق و غیرعمی را به وجهود
م آورد  )Lee, 1998ول در نقاط دی،هری از جههان از
برنامة درهمتنی ه حمایت ش ه و بهاور عمهوم بهر ایهن
است که مفهاهیم شههرون ی بهه شه مویهوع درسه
خاص ت ریس نشود ،زیرا در ایهن حالهت تنهها ا العهات
افراد را افزایا داده و بر ن،رش و منا آنها کمتهر ا هر
خواه گذاشت .)Prior, 2000
مسههلماً از میههان سههطو مختلههف تقصههیل  ،دوره
ابت ای از سطو حساس و مهم تعلیم و تربیهت اسهت و
در شهه گیههری شخصهههیت اجتمههاع و شههههرون ی
داناآموزان دورهای مههم و قابه توجهه اسهت .مه ارس
ابت ای بها ته ارک فرصهتهها و برنامههههای تعلیمه و
تربیتهه در افههزایا دانهها ،بسهه بیههنا و توسههعه
مهارت های مطلو شهرون ی نقها بهه سهزای دارنه ،
بهویژه در پایههای سوم ،چهارم ،پنجم و ششم ،بایه بهه
دلی مالحظات رشه ی ،مویهوع حقهوق کهودک مهورد
توجه بسیار قرار گیرد .)Gholtash et al, 2010
به هرحال از شناخت حقوق کودک در جوامهع بشهری
زمان زیادی نم گذرد ،این ی حقوق نوپا و نوظهور است.
بشر هنوز به تمام زوایهای آن آگهاه نیافتهه و الزامه در

رعایت آن نم بین و به ت ریج ابعهادی از ایهن حقهوق در
حال کشف و توسعه است تا به ح ت امل خود نا گردد
 .)Ebrahimi, 2007در این رابطه دی گاههای مختلف در
ارتباط با حقوق کودک مطر ش ه است .رف اران اصالت
آزادی کودک ،کودکان را از نظر بهرهمنه ی از حقهوق بها
بزرگساالن ی سهان دانسهتهانه ؛ از ایهنرو ،کودکهان بایه
حقوق مانن بزرگساالن داشته باشن  .آنها با باور داشتن
توانای کودکان در انتخا عقالنه  ،بیهان مه کننه کهه
نهادهای مرتب  ،ازجملهه تعلهیم و تربیهت ،بایه زمینهه و
فرصتهای الزم برای مشارکت ،آزادی و تصهمیمگیهری را
فراهم کنن .)Moosa-mitha, 2005
پژوهاهای انجام ش ه در مهورد حقهوق کهودک در
ایران ،این مطلب را م رسان کهه ی ه از موانهع اصهل
ع م تقق حقوق کودکهان در ایهران ویهعیت قواعه و
مقررات قوانین) داخل است که عله رغهم گذشهت 14
سال از پذیرش کنوانسهیون حقهوق کهودک در مه ارس
بیشتر به ش های مختلف کودکآزاری دی ه مه شهود.
جنسههیت و بقههه اجتمههاع کههودک نیههز بههر میههزان
کودک آزاری تأ یر دارد .در این راستا ،نتایج پژوهاهای
ریای  ،)Rezaee, 2008فتق واجارگاه و هم هاران
 )Fathi Vajargah et al, 2014و علهه عسهه،ری و
هم ههاران  )Aliasgari et al, 2014نشههان داد کههه
عل ه رغههم این ههه در کتهها هههای درس ه تهها ح ه ی بههه
مرلفههای حقوق بشر توجه ش ه است ول میزان توجهه
به این مرلفهها به ی میزان نبوده است و میهزان توجهه
به مرلفههای آموزش صله و حقوق بشهر در کتها ههای
درس دوره ابت ای به ور متوازن نبوده است.
نتهایج پهژوها قا ه ی و هم هاران Ghaedi et al,
 )2014نشان داد که تنظهیم مقتهوای کتها ههای دوره
آموزش ابت ای  ،بهر اسهاس اصهول جامعیهت ،مه اومت،
مشارکت و عمل بودن مرلفه های حقوق کهودک نبهوده
است.
قلتههاش و هم ههاران  )Gholtash et al, 2010در
تققی خهود نشهان داد کهه در کتهب درسه تعلیمهات
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اجتماع درمجموع  46/22درص در پایه اول راهنمای ،
 32/32درصه پایهه دوم راهنمههای و  52/08درصه در
پایه سوم راهنمای و  19/23درصه بهه بعه شهناخت ،
 7/34درص بهه بعه عها ف و  10/65درصه بهه بعه
عمل ردی حقوق بشر توجه ش ه است.
جعفری  )Jafari, 2006در تققیه خهود بها عنهوان
ارزیاب میزان توجه به آموزش حقوق بشر در برنامههای
درس دوره ابت ای  ،با توجه به نتایج حاصله که بیانگهر
یههعف آمههوزش و توجههه بههه مرلفههههههای حقههوق بشههر
م باشن  ،تأکی دارد.
در تقلی ه مقتههوای کتهها هههای علههوم اجتمههاع و
تقلی مقتوای ادبیات کودکان ،مشخص ش ه است کهه
مفاهیم مهربان  ،مفیه بهودن ،اجتمهاع رفتهار کهردن،
مورد توجه قرار گرفتهه اسهت و دی،هر مفهاهیم اخالقه
کمتر ،مورد تأکی قرار گرفتهان .)Zarinpoosh, 1987
& Bodaghian
یافتههای پژوها ب اقیان و نا ق
 )nateghi, 2016نشههان داد کههه هههیز یهه از ابعههاد
مهارتهای شهرون ی بهه نقهو مطلهوب در کتها ههای
درس بازتا ن اشته است.
Mohammad Jani,
نتههایج پههژوها مقمه جان
 )2016حاک از این است کهه برنامهه درسه مطالعهات
اجتماع  ،حیطههای شناخت  ،مهارت و ن،رش  ،جای،اه
شهرون جهان را به ور ی سان مورد توجهه قهرار نه اده
است.
با توجه به نتایج پژوها پوراصغری Poorasghari,
 )2012سیر پیشرفت مفاهیم شهرون ی با توجه بهه بهاال
رفتن سن داناآموزان و اجتماع تر ش ن آنهان ،بسهیار
کم و مق ود بوده است.
در تققی زینالپور و هم هاران Zeynalpour et al,
 )2015بر این ن ته تأکی ش ه است کهه در کتها ههای
درس توجه ی سان به مفاهیم حقوق بشر نش ه است و
سیر توال و نقوه عریه این مفاهیم نیز از نظم ویهژهای
پیروی نم کن .

در حوزه تققیقات خارج از کشور ،بهه ویهژه ،از زمهان
مطههر شهه ن پیمههاننامههه جهههان حقههوق کههودک
پژوهاهای بسیاری در ارتباط با مویوع حقوق کهودک
و آموزشوپرورش انجام ش ه است .در ایهن راسهتا ،زیه
سهلیمان  )Zaid Soleiman, 2010معتقه اسهت بهرای
عمل ساختن مسلله آموزش حقوق بشر بههعنهوان یه
فعالیههت بلن مهه ت در جهههت نهادینههه سههاختن آن در
نس ها بای ویعیت موجود آموزش در این حهوزه مهورد
بررس قرار گیهرد و بایسهت لیسهت از حقهوق انسهان
حقوق شههرون ی ،حقهوق اقتصهادی ،حقهوق سیاسه ،
حقوق اجتماع و فرهن ) ،در برنامه ها و کتهب درسه
گنجان ه شون .
وی ه  )Wade, 2011در پههژوها خههود بهها عنههوان
آموزش حقوق بشر در م ارس ابت ای  ،مقتهوا و مهوادی
را که برگرفته از تجار شخص دانها آمهوزان ،سهواب
فرهن ،و خانوادگ  ،ای ه ها و عالی  ،یادگیری و سهطه
پیشرفت داناآموزان است را برای آموزش حقهوق بشهر
مناسبتر دانسته ان و ت نیه ههای آموزشه مهر رتری
شبیه سازی ،بازی نقا ،پروژه ههای عمله  ،اسهتفاده از
ادبیات کودکان) را پیشنهاد کردهان .
کارمان کپن سه  )Kepenekci, 2010در تققیقه
با عنوان میزان توجهه بهه مرلفههههای حقهوق اجتمهاع
کودکان در کتا درس تعلیمات اجتماع دوره ابت ای
در ترکیههه بههه ایههن نتیجههه رسههی کههه درمجمههوع
تجزیه وتقلی کتا ها 50/5 ،درص به ح برخهورداری
از سالمت 47/1 ،درص به ح آموزش و  2/4درص د به
حقوق امنیت اجتماع توجه ش ه است.
مطالعات استراس  )Straus, 2000نشان م ده که
نادی ه گرفتن حقوق کودکان توس معلمین در مه ارس
در سه دسته ب رفتاری ،تنبیه ب ن و آزار جنس وجهود
دارد .تققیهه دی،ههر همچنههین نشههان مهه دههه کههه
داناآموزان اقلیتهای قوم و داناآمهوزان از بقهات
پههایین بیشههتر از سههایرین مههورد آزار قههرار مهه گیرنهه
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همچنین پسهرها بیشهتر از دخترهها در مه ارس توسه
معلمین آزار م بینن .
نتایج حاصله از تققی می ان دی،ر در مهورد 1265
کودک نیوزلن ی در مورد تنبیه ب ن و میزان مشه الت
انطباق در هج ه سال ،نشان داد کهه در معهرض رفتهار
خشن و ش ی بوده ان  ،خطر بزهکاری و مش الت روانه
در آنها وجود دارد .)Fergusson et al, 1997
پژوها جیمهز بهان س  )Banks, 2008بیهانگهر ایهن
است کهه اسهتفاده از برنامههههای آمهوزش شههرون ی بهه
داناآموزان کم م کنه تها مههارتههای الزم درزمینهة
برابری آموزش را آموخته و با هم السان خود از گروهههای
قوم و نژادی مختلف ارتبا ات مناسب برقرار نماین و بهه
مهارتهای مورد نیاز شهرون دموکرات دست یابن .
پهژوها دالکبها کهوالدو De La Caba Collado,
 )2006در تقلی مقتوای کتا های درس دورة ابته ای
اسپانیا نشان داد که در خصوص مرلفه مسهلولیتپهذیری،
به ویژگ های همچون عادت ،قوانین و مقررات ،الزامات و
ا اعههت از قههوانین راهنمههای و رانن ه گ تأکی ه ویههژهای
مشاه ه م شود ،اما توجه کمه بهر مسهلولیتپهذیری و
مراقبت و دلمشغول نسبت بهه دی،هران صهورت گرفتهه
است .به مهارت ههای ف ورانهه و انتقهادی نسهبتاً تهوجه
سطق ش ه است .مرلفه مشارکت فعال در مقتوای ایهن
دوره مورد توجه بوده است.
بهر اسهاس نتهایج مطالعهه ریهوال ،)Rivelli, 2010
 49/5درص دانا آموزان از کم مه ارس بهرای رشه
آگاه های سیاس و م ن شان ریایت ن ارن  .نتایج این
مطالعه همچنین نشهان داد کهه سهطه عال ه و دانها
سیاس -م ن داناآموزان همبست ،قوی بها آنچهه در
برنامههای درس ارا ه م شود ،دارد.
وسههتین  )Westin, 2004در پژوهشهه بهها عنههوان
چ،ونه م توان مباح کتا های درس را با دموکراس
و حقوق بشر مرتب ساخت نشهان داد کهه برنامهه ههای
درس بر ارزشههای دموکراتیه و حقهوق بشهر تأکیه
نم کنن  ،بنابراین بای مورد بازبین قرار گیرن .

لین  )Lin, 2007در مطالعهای با عنوان عش  ،صله
و خردمن ی در آموزش ،نظامههای آموزشه و مه ارس؛
مثالً ،نظام آموزش آمری ا در تربیت شهرون ان صلهجهو
کوتاه نموده و م ارس بیشتر از که این خواههان صهله
باشن خواهان جن و خشونت هستن و برنامهریزی نیز
بیشتر در راستای ت ریس جن بوده تا صله و دوست و
اغلب روی دانها و مههارت ههای دانها آمهوزان تأکیه
م کن ب ون این ه توانای آن ها را برای دوست داشهتن
و حمایت دی،ران پرورش دهن .
بهروک  )Brock, 2000در مقالهه آمهوزش صهله در
عصر جهان ش ن ،سع در جستجوی چهالاههای دارد
که مربیان صله در عصر جههان شه ن بها آنهها مواجهه
ش ه ان  .او همچنین به بررس رابطهه آمهوزش صهله بها
حقوق بشر پرداخته و آمهوزش صهله را بهه زمینههههای
چون آموزش حقوق بشر و آموزش توسعه تقسهیمبنه ی
م نمای و عقی ه دارد آموزش صله ،آموزش حقوق بشر
و توسعه را نیز در برم گیرد وله بهه هورکل آمهوزش
حقوق بشر ،پیازمینه آموزش صله است.
جههان  )John, 2003در کتهها "حقههوق کودکههان و
ق رت  ")Children rights and powerحول این مقور
به بق و بررس م پردازد کهه همهه بچهه هها حقهوق
دارن ول قب از آن بای ق رت شخصه داشهته باشهن
برای این ه آن حقوق را به کارگیرن  .درحال که همهه جها
ع س این قضهیه حهاکم اسهت و آن هها صهاحب قه رت
نیستن .
مارتا آلبرتسون فینمن  )Fineman, 2009در کتها
"حقههوق کودکههان چیسههت( What is right for
 )childrenدر ابت ا حقوق کودک به عنوان حقهوق بشهر،
سپس حقوق کودک در ایاالتمتق ه آمری ها و سهرانجام
در ی حالت مقایسهه ای حقهوق کهودک درزمینهه و در
دامنة حقوق بشر را مورد بررس قرار م ده .
بهرین  )Breen, 2005در کتها خهود بها عنهوان
"تبعیض سن و حقوق کهودک Age discrimination
")and children rightsبا این ای ه شهروع مه کنه کهه
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کودکان صاحب حقوق هستن  .بهااینحهال ظرفیهت الزم
برای به اجرا درآم ن این حقوق بهرای کودکهان موجهود
نیست.
از اینرو ،ه د کل ایهن پهژوها تقلیه مقتهوای
برنامه درس مطالعهات اجتمهاع دوره ابته ای از نظهر
میزان توجه به آموزش حقوق کودک است.
روش پژوهش

روش این پژوها ی روش ترکیب )Mixed method
است؛ یعن در مرحله نخست ،ویژگه هها و مرلفههههای
حقوق کودک مورد شناسای قرار گرفت که روش انجهام
ایههن پههژوها در ایههن مرحلههه در گههروه پههژوهاهههای
توصههیف اسههت .مرحلههه دوم انجههام پههژوها ،تقلیهه
مقتوای  )Content analysisبرنامهه درسه مطالعهات
اجتماع دوره ابت ای بود .در این مرحله ،روش تققیه
از نوع تقلی مقتوای اسنادی بوده اسهت .ایهن روش در
پژوهاهای علوم رفتاری ،به ویهژه روانشناسه و علهوم
تربیت  ،برای بررس های مربوط به مقتوای کتها ههای
درس بهکاربرده مه شهود  .)Borg et al, 2006جامعهة
آماری این پژوها ،برنامهه درسه مطالعهات اجتمهاع
دوره ابت ای بود که از این جامعه برنامه درس مطالعات
اجتماع پایههای سوم ،چهارم ،پهنجم و ششهم ابته ای
در سال تقصیل  1394-1395شام کتا های درس ،
اه اد مصو و راهنمهای معلهم انتخها شه ن  .شهیوة
نمونهگیری ه فمن بود ،زیرا انتظار م رفت کهه اهه اد
حقوق کودک در این دروس پررن تر باش .
در ایههن پههژوها از چن ه ابههزار گههردآوری ا العههات
استفاده ش  .ازجمله :الف) سیاهه تقلی مقتوای اه اد
مصو دورة ابت ای در پایه های سوم ،چههارم ،پهنجم و
ششم .این سیاهه بهر اسهاس مطالعهات نظهری پهژوها
درباره ویژگ های حقوق کودک تنظیم ش  ) .سهیاهه
تقلی مقتوای کتا ههای درسه مطالعهات اجتمهاع
پایههههههای سههوم ،چهههارم ،پههنجم و ششههم .ایههن سههیاهه
بهمنظور بررس میزان توجه کتب درس پایههای سوم،

چهارم ،پنجم و ششهم ابته ای بهه ویژگه ههای حقهوق
کودک بر اساس مطالعات نظری تنظیم شه  .ج) سهیاهه
تقلی مقتوای کتا راهنمای معلم مطالعات اجتمهاع
پایههای سوم ،چهارم ،پنجم و ششم .ایهن سهیاهه بهرای
بررس میهزان توجهه کتها راهنمهای معلهم مطالعهات
اجتماع به ویژگ های حقوق کودک تنظیم ش .
چ لیستهای این پهژوها بهر اسهاس کنوانسهیون
حقوق کودک  )2016و منشور مل حقوق دانها آمهوز
 )1391در  6مرلفه و  58شاخص ت وین ش ه است.
واح تقلی جمالت موجود در اهه اد ،کتها ههای
درس و کتا راهنمای معلم بود .ب ین منظهور ،پهس از
مطالعه هر صفقه از اه اد ،مهتن کتها ههای درسه و
کتهها راهنمههای معلههم ،در صههورت وجههود جمههالت در
راستای مفاهیم و مرلفههای حقوق کهودک ،مهوارد رکهر
ش ه ،دستهبن ی و سپس در سیاهههای مربوط وارد ش
و درنهایت به مقاسبه فراوان  ،درصه  ،میهان،ین و رسهم
نمودار و تفسیر و تقلی یافتهها پرداخته ش .
به منظور دستیاب به روای ابهزار ،چه لیسهت ههای
پژوها در اختیار  10نفر از اساتی و کارشناسان رشهته
علوم تربیت قرار گرفت که پس از درج نظرات و اعمهال
اصالحات الزم ،مورد تأیی قرار گرفت.
برای تعیین اعتبهار ابهزار از نهوع پایهای  ،از ت نیه
اجهههرای مجههه د  )Delavar, 2004اسهههتفاده شههه .
ب ینصورت که فرمههای نههای تهیهه شه ه همزمهان و
مجزا در اختیار تقلی گر و متخصهص مقتهوای دی،هری
نیز قرار داده ش که چن واح درس از برخ کتا هها
را تقلی کنه  .پهژوهاگهر اصهل و متخصهص مهذکور
یریب همبست ،دادههای حاص از تقلی ههای انجهام
ش ه را هم زمان مقاسبه کردن که نتیجه مبین یهریب
همبست 0/86 ،بود.
برای تجزیه وتقلی دادههای حاص از کتب درس و
برای به دست آوردن یریب اهمیت هر ی از مرلفههای
حقوق بشهر و مقایسهه یهرایب آنهها ،از روش آنتروپه
شانون  )Shanon Entropy Methodکهه بهرگرفتهه از
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تلههوری سیسههتمهاسههت ،اسههتفاده شه ه اسههت
 .)2001این روش در تلهوری ا العهات شاخصه اسهت
برای ان ازه گیهری عه م ا مینهان کهه از ریه توزیهع
احتمال بیان م شود .درواقع هن،ام که داده ههای یه
ماتریس تصمیمگیری ،به ور کام مشخص ش ه باشه ،
م ه تههوان از روش آنتروپ ه بههرای ارزیههاب وزن دادهههها
استفاده کهرد .ایه ه روش فهوق ،ایهن اسهت کهه هرچهه
پراکن ه گ در مقههادیر ی ه شههاخص بیشههتر باش ه  ،آن
شاخص از اهمیت بیشتری برخهوردار اسهت Momeni,
 .)2010بر اساس این روش که به م ل جبرانه مشههور
است ،مقتوای کتا های درس بررس ش ه از نقطهنظر
شا پاسخ،و پایههههای دوره ابته ای ) و شها مرلفهه
ه د ،بقهبن ی و تجزیهوتقلی ش ن .
Azar,

یافتههاي پژوهش

در این بخا تقلی مقتوای برنامه درسه دوره ابته ای
در سه بخا کتا درس  ،اهه اد و راهنمهای معلهم بهه
تف ی پایههای تقصیل به همراه ج ول فراوان  ،میهزان
بار ا العات و یریب اهمیهت ارا هه مه گهردد .در ادامهه
ا العات حاص از تقلی دادهههای پهژوها بهه تف یه
سراالت اصل پژوها به تفصی در ری آم ه است:
 .2تا چه حد بهه آمهوزش حقهوق کهودک در محتهواي
کتابهاي درسي مطالعات اجتماعي دوره ابتدایي توجه
شده است؟

ج ول  1نشان م ده کهه درمجمهوع مقتهوای دروس
مطالعات اجتماع  15فراوان به مرلفه حقهوق اساسه ،
 105فراوان به مرلفه حقوق آموزشه  29 ،فراوانه بهه
مرلفه حقوق کم آموزش  36 ،فراوان به مرلفه حقهوق
به اشهت  5 ،فراوانه بههه مرلفههه حقههوق دادرسه و 45
فراوان به مرلفه حمایتهای خاص اشاره کردن  .جه ول
 2تجزیه وتقلی ا العات بهدسهتآمه ه از ریه روش
آنتروپ شانون را نشان م ده  .بر اساس نتهایج جه ول
 2مقادیر بار ا العات و یرایب اهمیت بهدسهتآمه ه از
دادههههای بهنجههار ش ه ه ،بیشههترین یههریب اهمیههت در
مقتوای درس مطالعات اجتماع مربوط به مرلفه حقوق

به اشت با یهریب  0/205و کمتهرین یهریب اهمیهت
مربوط به حقوق دادرس با یریب  0/015است.
 .1تا چه حد به آموزش حقوق کودک در اهداف برنامهه
درسي مطالعات اجتماعي در دوره ابتدایي توجه شهده
است؟

ج ول  3نشان م دهه کهه درمجمهوع مقتهوای دروس
مطالعات اجتماع  3فراوان به مرلفه حقوق اساسه 53 ،
فراوان به مرلفهه حقهوق آموزشه  6 ،فراوانه بهه مرلفهه
حقوق کم آموزش  2 ،فراوان به مرلفه حقوق به اشت ،
 0فراوان به مرلفه حقوق دادرس و  14فراوان به مرلفهه
حمایت های خاص اشاره کردن  .ج ول  4تجزیههوتقلیه
ا العات بهدستآم ه از ریه روش آنتروپه شهانون را
نشان مه دهه  .بهر اسهاس نتهایج جه ول  4مقهادیر بهار
ا العات و یهرایب اهمیهت بههدسهتآمه ه از دادهههای
بهنجار ش ه ،بیشهترین یهریب اهمیهت در اهه اد درس
مطالعات اجتماع مربوط بهه مرلفهه حقهوق آموزشه بها
یریب  0/274و کمترین یریب اهمیت مربوط به حقهوق
به اشت و حقوق دادرس با یریب  0است.
 .1تا چه حد آموزش حقوق کودک در راهنمهاي معلهم
برنامه درسي دوره ابتدایي توجه شده است؟

ج ول  5نشان م ده کهه درمجمهوع مقتهوای دروس
مطالعات اجتماع  15فراوان به مرلفه حقهوق اساسه ،
 165فراوان به مرلفه حقهوق آموزشه  54 ،فراوانه بهه
مرلفه حقوق کم آموزش  9 ،فراوان به مرلفهه حقهوق
به اشههت  1 ،فراوانه بههه مرلفههه حقههوق دادرسه و 46
فراوان به مرلفه حمایتهای خاص اشاره کردن  .جه ول
 6تجزیه وتقلی ا العات بهدسهت آمه ه از ریه روش
آنتروپ شانون را نشان م ده  .بر اساس نتهایج جه ول
 6مقادیر بار ا العات و یرایب اهمیت بهدسهتآمه ه از
دادههههای بهنجههار ش ه ه ،بیشههترین یههریب اهمیههت در
راهنمههای درس مطالعههات اجتمههاع مربههوط بههه مرلفههه
حمایتهای خاص با یهریب  0/243و کمتهرین یهریب
اهمیت مربوط به حقوق دادرس با یریب  0است.
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آنتروپ شانون را نشان م ده  .بر اساس نتهایج جه ول
 8مقادیر یرایب اهمیت بهدستآم ه از دادههای بهنجار
ش ه ،بیشترین یریب اهمیت در پایه پهنجم مربهوط بهه
مرلفه حقهوق آموزشه بها یهریب  0/2275و کمتهرین
یریب اهمیت در پایهههای چههارم و پهنجم مربهوط بهه
حقوق به اشت و دادرس با یریب  0اسهت .نمهودار 1
همچنین ،مقهادیر یهریب اهمیهت مرلفههههای آمهوزش
حقههوق در برنامههه درس ه مطالعههات اجتمههاع در دورة
ابت ای را به تف ی پایههای تقصیل نشان م ده .

 .1میزان توجه به آمهوزش حقهوق کهودک در برنامهه
درسي مطالعات اجتماعي دوره ابتهدایي بهه تیکیه
پایههاي تحصیلي چگونه است؟

ج ول  7نشان مه دهه کهه درمجمهوع برنامهه درسه
مطالعات اجتماع  33فراوان به مرلفه حقهوق اساسه ،
 323فراوان به مرلفه حقوق آموزشه  89 ،فراوانه بهه
مرلفه حقوق کم آموزش  47 ،فراوان به مرلفه حقهوق
به اشت  6 ،فراوان بهه مرلفهه حقهوق دادرسه و 105
فراوان به مرلفه حمایتهای خاص اشاره کردن  .جه ول
 8تجزیه وتقلی ا العات بهدسهتآمه ه از ریه روش

جدول  .2توزیع فراواني آموزش حقوق کودک در کتاب درسي مطالعات اجتماعي
مؤلفه

حقوق

حقوق

حقوق

حقوق

حقوق

حمایتهای

اساسی

آموزشی

کمکآموزشی

بهداشتی

دادرسی

خاص

سوم

2

22

6

11

-

7

66

چهارم

3

22

5

11

-

16

62

پنجم

6

66

6

6

5

16

33

ششم

6

12

12

3

-

12

66

15

125

22

36

5

65

235

جمع
پایه

فراوانی
جمع
درصد

6/33

12/36

66/63

2/12

15/32

122

12/16

جدول  .1مقادیر بار اطالعاتي و ضریب اهمیت دادههاي بهنجار شده در کتاب درسي مطالعات اجتماعي
حقوق

حقوق

حقوق

حقوق

حمایتهای

حقوق اساسی
آموزشی

کمکآموزشی

بهداشتی

دادرسی

خاص

مقدار عدم اطمینان ()EJ

2/265

2/227

2/252

2/272

2/271

2/276

ضریب اهمیت ()WJ

2/126

2/133

2/127

2/223

2/215

2/222
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جدول  .1توزیع فراواني آموزش حقوق کودک در اهداف مصوب درس مطالعات اجتماعي
مؤلفه

حقوق

حقوق

حقوق

حقوق

حقوق

حمایتهای

اساسی

آموزشی

کمکآموزشی

بهداشتی

دادرسی

خاص

سوم

1

12

1

2

-

6

22

چهارم

1

12

3

-

-

3

17

پنجم

1

2

-

-

-

2

12

ششم

-

26

2

-

-

3

22

فراوانی

3

53

6

2

-

16

73

درصد

3/36

67/26

7/62

2/56

-

17/26

122

پایه

جمع

جمع

جدول  .1مقادیر بار اطالعاتي و ضریب اهمیت دادههاي بهنجار شده در اهداف مصوب درس مطالعات اجتماعي
حقوق

حقوق

حقوق

حقوق

حقوق

حمایتهای

اساسی

آموزشی

کمکآموزشی

بهداشتی

دادرسی

خاص

مقدار عدم اطمینان ()EJ

2/722

2/232

2/732

2

2

2/232

ضریب اهمیت ()WJ

2/236

2/276

2/215

2

2

2/277

جدول  .5توزیع فراواني آموزش حقوق کودک در راهنماي معلم درس مطالعات اجتماعي
مؤلفه

حقوق

حقوق

حقوق

حقوق

حقوق

حمایتهای

اساسی

آموزشی

کمکآموزشی

بهداشتی

دادرسی

خاص

سوم

5

76

23

7

1

13

123

چهارم

1

22

11

-

-

13

56

پنجم

3

31

5

-

-

3

67

ششم

6

31

12

2

-

12

61

فراوانی

15

165

56

2

1

66

222

درصد

5/17

56/32

13/62

3/12

2/36

15/36

122

پایه

جمع

جمع

جدول  .1مقادیر بار اطالعاتي و ضریب اهمیت دادههاي بهنجار شده در راهنماي درس مطالعات اجتماعي
حقوق

حقوق

حقوق

حقوق

حمایتهای

آموزشی

کمکآموزشی

بهداشتی

دادرسی

خاص

2/366

2/332

2

2/233

2/213

2/226

2

2/263

مؤلفهها

حقوق اساسی

مقدار عدم اطمینان ()EJ

2/321

2/233

ضریب اهمیت ()WJ

2/222

2/232
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جدول  .1توزیع فراواني آموزش حقوق کودک در برنامه درسي مطالعات اجتماعي دورة ابتدایي به تیکی

پایههاي تحصیلي

مؤلفه
حقوق

حقوق

حقوق

حقوق

حقوق

حمایتهای

اساسی

آموزشی

کمکآموزشی

بهداشتی

دادرسی

خاص

جمع

پایه
سوم

3

126

35

22

1

26

126

چهارم

5

63

12

11

2

32

133

پنجم

12

36

11

6

5

26

162

ششم

12

65

26

12

2

25

136

فراوانی

33

323

32

67

6

125

623

درصد

5/67

53/56

16/75

7/72

2/22

17/61

122

جمع کل

جدول  .1مقادیر ضریب اهمیت دادههاي بهنجار شده در برنامه درسي مطالعات اجتماعي دورة ابتدایي به تیکی

پایههاي

تحصیلي
حقوق

حقوق

حقوق

حقوق

حمایتهای

مؤلفهها

آموزشی

کمکآموزشی

بهداشتی

دادرسی

خاص

سوم

2/213

2/135

2/133

2/212

2

2/265

چهارم

2/266

2/261

2/263

2

2

2/265

پنجم

2/263

2/275

2/222

2

2

2/262

ششم

2/165

2/263

2/225

2/123

2

2/232

پایهها

حقوق اساسی

پنجم

ششم

جهارم

سوم

0.30

0.20
0.15
0.10
0.05

مقادیر ضریب اهمیت

0.25

0.00

خاص

دادرسی

بهداشتی

کمک آموزشی

آموزشی

اساسی

نمودار  .2ضریب اهمیت دادههاي بهنجار شده در برنامه درسي مطالعات اجتماعي به تیکی

پایهها
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بحث و نتیجهگیري

بر اساس پژوها انجام ش ه و تقلی های انجام ش ه بهر
روی مرلفههای آموزش حقوق کودک در برنامهه درسه
مطالعات اجتمهاع دوره ابته ای در سهه بخها کتها
درس  ،اه اد و راهنمای معلم نتایج زیر به دست آم :
در بخهها مقتههوای کتهها هههای درسهه مطالعههات
اجتمههاع دوره ابت ه ای  15فراوان ه بههه مرلفههه حقههوق
اساسه  105 ،فراوانه بهه مرلفهه حقهوق آموزشه 29 ،
فراوان به مرلفه حقوق کمه آموزشه  36 ،فراوانه بهه
مرلفههه حقههوق به اشههت  5 ،فراوان ه بههه مرلفههه حقههوق
دادرس و  45فراوان به مرلفه حمایتهای خاص اشهاره
کردن  .همچنین مقادیر بار ا العات و یهرایب اهمیهت
بهدست آم ه از داده های بهنجار ش ه ،بیشهترین یهریب
اهمیت در مقتوای درس مطالعات اجتماع مربهوط بهه
مرلفههه حقههوق به اشههت بهها یههریب  00205و کمتههرین
یریب اهمیهت مربهوط بهه حقهوق دادرسه بها یهریب
 00015است.
در اه اد برنامه درس مطالعهات اجتمهاع در دوره
ابت ای  3فراوان به مرلفه حقوق اساس  53 ،فراوان به
مرلفههه حقههوق آموزش ه  6 ،فراوان ه بههه مرلفههه حقههوق
کم آموزش  2 ،فراوان به مرلفهه حقهوق به اشهت 0 ،
فراوان به مرلفه حقوق دادرس و  14فراوان بهه مرلفهه
حمایتهای خاص اشهاره کردنه  .همچنهین مقهادیر بهار
ا العات و یرایب اهمیهت بههدسهتآمه ه از دادهههای
بهنجار ش ه ،بیشترین یهریب اهمیهت در اهه اد درس
مطالعات اجتماع مربوط به مرلفهه حقهوق آموزشه بها
یههریب  00274و کمتههرین یههریب اهمیههت مربههوط بههه
حقوق به اشت و حقوق دادرس با یریب  0است.
در بخا راهنمای معلم برنامه درسه دوره ابته ای
 15فراوان به مرلفهه حقهوق اساسه  165 ،فراوانه بهه
مرلفه حقهوق آموزشه  54 ،فراوانه بهه مرلفهه حقهوق
کم آموزش  9 ،فراوان به مرلفهه حقهوق به اشهت 1 ،
فراوان به مرلفه حقوق دادرس و  46فراوان بهه مرلفهه
حمایتهای خاص اشهاره کردنه  .همچنهین مقهادیر بهار

ا العات و یرایب اهمیهت بههدسهتآمه ه از دادهههای
بهنجار ش ه ،بیشترین یریب اهمیت در راهنمهای درس
مطالعات اجتماع مربوط به مرلفه حمایتهای خاص بها
یههریب  00243و کمتههرین یههریب اهمیههت مربههوط بههه
حقوق دادرس با یریب  0است.
آموزش حقهوق کهودک در برنامهه درسه مطالعهات
اجتماع دوره ابت ای بهه تف یه پایههههای تقصهیل
نشان داد  33فراوانه بهه مرلفهه حقهوق اساسه 323 ،
فراوان به مرلفه حقوق آموزش  89 ،فراوانه بهه مرلفهه
حقههوق کمه آموزشه  47 ،فراوانه بههه مرلفههه حقههوق
به اشت  6 ،فراوان بهه مرلفهه حقهوق دادرسه و 105
فراوانه بههه مرلفههه حمایههتهههای خههاص اشههاره کردنه .
همچنین مقادیر یرایب اهمیت بهدستآم ه از دادههای
بهنجار ش ه ،بیشهترین یهریب اهمیهت در پایهه پهنجم
مربوط به مرلفه حقهوق آموزشه بها یهریب  002275و
کمترین یهریب اهمیهت در پایههههای چههارم و پهنجم
مربوط به حقوق به اشت و دادرس با یهریب  0اسهت.
این نتایج با یافتههای قا ی و هم اران Ghaedi et al,
 )2014فتق واجارگاه و هم اران Fathi Vajargah et
 ،)al, 2014عل عس،ری و هم هاران Aliasgari et al,
 )2014کههه حههاک از ع ه م توجههه جههامع ،هماهن ه و
متعههادل بههه آمههوزش حقههوق کههودک در برنامههه درس ه
مطالعات اجتماع در دوره ابت ای است همخوان اسهت.
Mohammad Jani,
همچنین با یافتههای مقمه جان
 ،)2016قلتهاش و هم هاران ،)Gholtash et al, 2010
زرینپوش  )Zarinpoosh, 1987و دالکبا کهوالدو De
 )La Caba Collado, 2006مبن بر این هه حیطههههای
شناخت  ،مهارت و ن،رش به هور متعهادل و هماهنه
مورد توجه قرار ن،رفتهان همخوان دارد.
مقایسه نتایج تققی حایر با تققیقهات رکهر شه ه
ازجمله زی سهلیمان  ،)Zaid Soleiman, 2010کهارول
وی  )Wade, 2011بیهان،ر ایهن ن تهه اسهت کهه اکثهر
تققیقات صورت گرفته ،بهه بررسه کله در ارتبهاط بها
حقوق بشر پرداختهان و همانن پژوها حایر به تبیین
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و اراده مفاهیم نپرداختهان  .در این رابطه اسهت کهه وارد
ساختن ا العات حقوق بشر به آموزش رسم برحسهب
سطو آموزش متغیر است .بیشترین ا العات مسهتقیم
حقوق بشر در سطه آموزش عال یا متوسطه و کمترین
آن در سههطو پ هیا از دبسههتان ،ابت ه ای و راهنمههای
تقصیل وجود دارد .)Symonides, 1998
از رد دی،ر ،یافته های به دست آمه ه ههم راسهتا بها
)Kepenekci, 2010
یافتههههههای پههژوها کپنسهه
بیانگر این است کهه توجهه بهه حه امنیهت اجتمهاع
نسبت به ح برخورداری از سهالمت و حه آمهوزش در
مرتبه پایین قرار دارد و مطاب با پژوها زریهن پهوش
 )Zarinpoosh, 1987توجه به مفاهیم اخالقه نسهبت
به مفاهیم مهربان کمتر مورد توجه قرار گرفتهه اسهت و
همچنین با پژوها زینالپور و هم هاران Zeynalpour
 )et al, 2015مبن بر این ه سیر تهوال و نقهوه عریهه
مفاهیم حقوق بشری در کتب تعلیمات اجتماع از نظهم
ویژهای پیروی نم کن همخوان دارد .همچنهین نتهایج
پژوها حایر همراستا با تققیقات مشابه در این زمینهه
ازجملههه پههژوها جعفههری  ،)Jafari, 2006ب ه اقیان و
نا ق  )Bodaghian & nateghi, 2016بیهانگهر ایهن
است که هیزک ام از ابعاد مهارتهای شهرون ی به نقهو
مطلوب در کتا های دوره ابت ای بازتا ن اشته اسهت
و مطههاب پههژوها پوراصههغری ،)Poorasghari, 2012
 )Rivelli, 2010و وستین  ،)Westin, 2004بها وجهود
اهمیت آموزش حقهوق کهودک ،هنهوز توجهه درخهور و
شایستهای به این مهم نش ه است.
آموزش حقوق کهودک بهیا از ههر چیهزی بهه ایهن
پیافرض ت یه دارد که پیش،یری بهتر و کمهزینههتهر از
درمان است .تالشههای کهه بههمنظهور آمهوزش حقهوق
کودک انجام م گیرد بر اساس این عقی ه است که هرچه
بیشتر درباره حقوق کودک دانسهته شهود جامعهه بیشهتر
آنها را مقترم خواه شمرد و هر چهه بیشهتر بهه نقهض
حقوق کودک و ناقضان آن پرداخته شهود ،جامعهه کمتهر
شاه نقض حقوق کودک خواه بود .)Nekoee, 2009

مطههاب مههاده چهههارم پیمههاننامههه حقههوق کههودک
دولتهای عضو متعه ن کلیه اق امات قانون  ،اجرایه و
دی،ر اق امات مقتض را برای تققه حقهوق منه رج در
پیماننامه معمهول دارنه و درزمینهة حقهوق اقتصهادی،
اجتماع و فرهن ، ،ح اکثر منابع را بههکارگیرنه و بهه
ریق مناسب و فعال ،اصول و مفاد پیمان نامهه حقهوق
کههودک را بههه آگ هاه بزرگسههاالن و کودکههان برسههانن
.)Mirmohammadi, 2014
از رد دی،ر ،آموزش حقهوق کهودک بایه در یه
روی رد ک ن،ر معرف گردد .این روی رد که ن،هر بیهان
م کن که آمهوزش حقهوق کهودک ،شهام یهادگیری و
تمرین حقوق کودک است؛ به این معنا که حقوق کودک
در تمام نظام آموزش اجرا م گهردد و از ریه انتقهال
مقتههوا و نی هز تجربههه کههردن ،آمههوزش داده م ه شههود؛
بهعبارتدی،هر ،آمهوزش حقهوق کهودک بهرای کودکهان
فرصتهای فراهم مه آورد تها مههارتههای احتهرام بهه
حقوق بشر و حقوق شهرون ی را از ریه " زنه گ در
م رسه " تمرین کننه و پهرورش دهنه  .ایهن روی هرد
شام مقتهوای برنامهه درسه و همچنهین فراینه های
آموزش شیوههای تعلیم و تربیهت) و مقهی آموزشه
م یریت م رسه) است .در این زمینهه ،آمهوزش حقهوق
کودکان بای شالوده دموکراسه را در نظهام آموزشه و
درزمینة آموزش مل  ،از ری تلفی یادگیری و تمرین
حقوق کودک ،پ ریزی نمای .)UNESCO, 2012
بر این اسهاس ،هه د اصهل مطالعهات اجتمهاع در
دوره ابت ای  ،تربیت شهرون ی است که بر اساس اصهول
اعتقادی و عقالن عمه کنه و بهه رشه مههارت ههای
اجتماع و کسب صالحیتهای اجتماع نا گردد .لذا
بستر مطالعات اجتماع بستری میانرشتهای اسهت کهه
به درون ساختن ارزشهای اجتمهاع و آمهاده سهاختن
دانا آموزان برای مشارکت سیاس  -اجتماع و بهویهژه
آموزش حقوق کودک تأکی م کن .
برنامه درس مطالعات اجتماع زمان مر ر است که
معنادار باش  ،یعن آموزش با زن گ واقع دانهاآمهوز
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و نهه- یهز،دانا آموزان را بها موقعیهت ههای چهالا بران
 آمههوزش ایههن درس نیازمنهه. روبههرو سههازد-تههنازا
بهکارگیری روشهای فعال در انتخا مقتوا و راح و
 معلم بها دانهاآمهوزان در.اجرای تجار یادگیری است
ری و اکتشاد مشارکت م کنه،فراین یادگیری کاوش
.)Ministry of Education, 2004

مرتب باش و همچنین پیون ی میهان مقتهوا و تجهار
ر زمان مر ر اسهت،فراگیرن گان برقرار کن ؛ بهعبارتدی
 منابع،که تلفیق باش ؛ که با یف وسیع از مویوعات
 از هرد. و فعالیتهای یادگیری سهروکار داشهته باشه
 این برنامه زمان مر ر است که ارزش مقور باشه ؛،ر،دی
،یعنه مقتههوا بهههگونهههای باشه کههه مسههلولیتپههذیری
 تعههاون و سههایر ارزشهههای،  نههوعدوسهت، اخهالقگرایه
 همچنین بتوانه. مقوری را در داناآموزان نهادینه کن
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