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Abstract
The aim of this study was to analyze the
curriculum of the sixth grade of primary schools in
terms of children's educational rights according to
the standpoint of the teachers and students in
Marand. This study was Descriptive- survey
method. The study population was consisted of
sixth grade teachers and students during the 1395
academic year in Marand. Student's population size
was equal to 1812 people and as well as Sixth
grade teacher's population size was 65. The sample
of students and teachers using Morgan table
respectively 320 and 56 people through stratified
random sampling, were selected. In this study, two
researcher- made questionnaires were used to study
the components of educational rights. The
Cronbach's alpha for the students and teachers
scale includes 0/86 and 0/78, respectively. The
construct validity Obtained through exploratory
factor analysis using principal component analysis
and varimax rotation and scree Cattell. To analyze
the research questions, One-sample t-test and
ANOVA with repeated measure were used. The
findings showed that from the viewpoint of
students, among the components of educational
rights, only the pursuing educational goals has
been considered to be less than moderate but other
components are above moderate. While from the
teacher's point of view, to all elements of
educational rights attention has been paid.
Keywords:
student's
educational
rights,
curriculum, the sixth grade.

چکیده
 تحلیل برنامه درس ی پای ه شش ابت دایی ب ه،هدف پژوهش حاضر
لحاظ توجه به حقوق تربیتی کودک ا ب ر اس ا دی دگاه معلم ا و
، پ ژوهش حاض ر ازنظ ر روششناس ی.دانشآموزا شهر مرن د ب ود
 جامعة آماری پژوهش ش امل معلم ا.توصیفی از نوع پیمایشی است
95-94 و دانشآموزا شش ابتدایی مرند در جریا س ا تح یلی
 نفر است و حج1812  حج جامعة آماری دانشآموزا برابر با.بود
 ب ه. نفر در نظ ر گرتت ه ش د65 جامعة آماری معلما پایه شش نیز
استناد جدو مورگا و کرجسی و ب ا اس تفاده از روش نمون هگی ری
 نفر از معلما56  نفر از دانشآموزا و320 ت ادتی طبقهای نسبتی
 در این پژوهش از دو پرسشنامة محق.بهعنوا نمونه انتخاب شدند
.ساخته ب رای بررس ی مؤلف هه ای حق وق تربیت ی اس تفاده گردی د
پرسشنامة او برای بررسی نظرات معلما با توج ه ب ه مؤلف هه ای
.حقوق تربیتی کودک و پرسشنامة دوم برای دانشآموزا استفاده شد
برای اطمینا از پایایی پرسشنامهها ضریب آلفای کرونب ا محاس به
 و ب رای0/86 گردید که این ضریب برای پرسش نامة دان شآم وزا
 همچن ین روای ی س ازه. ب ه دس ت آم د0/78 پرسش نامة معلم ا
 ب ه روش تجزی ه،پرسش نامه از طری تحلی ل ع املی اکتش اتی
مؤلفههای اصلی و چرخش واریم اک و نم ودار اس ری کت ل ب ه
 ت نمون های وt  برای تحلیل سؤاالت تحقی از آزمو.دست آمد
 یاتتههای تحقی.تحلیل واریان با اندازهگیری م رر استفاده گردید
نشا داد که از دیدگاه دانشآموزا از بین مؤلفههای حق وق تربیت ی
تقط به مؤلفه پیگیری اهداف تربیتی به میزانی کمتر از ح د متوس ط
توجه شده است ولی به سایر مؤلفهها باالتر از حد متوسط توجه ش ده
 درحالیکه از دیدگاه معلما به همة مؤلفههای حق وق تربیت ی.است
.توجه کاتی شده است
 شش، برنامه درسی،  حقوق تربیتی دانشآموزا:واژه های کلیدی
.ابتدایی
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مقدمه
در دهههای اخ ر بهشدت تصمر از کمدک د را کمدکی
تغ ر پ داکرد است .پرداخین به حقمق کمدک از دیدگا
حقمقی بخشی از تغ ر ادراک در ممرد کگمدک اسگت کگه
به س له سازما ملل کنمانس م حقگمق کگمدک مگمرد
پشی بانی قرار میگ رد .تحق قات ان ا شگد در خصگم
حقگگمق کمدکگگا در ب سگگت سگگال اخ گگر دان گ مگگا را در
خصم حقمق کمدکا در حمز هگای مخیلگ اامهگه
همچنگ گ ن ماسسگگگات مخیلگ گ  ،اهگگگزای داد اسگگگت
( .)Quennerstedt,2010در ادگگا مهاصگگر ،احیگگرا بگگه
حقمق کمدک ،اصل محمری در ترب گت بنگا همچنگ ن
رشد هدری سالمت ر حی -ر انی بنا به شمار مگیبیگد
( .)Beheshti,2014تحل ل ضه ت نمامانگا یگا امانگا
بزهدار نشا داد که در اکثر ممارد ،حقگمق بنگا در ایگا
کمدکی تض عشد یا بنا بر شرایطی یدی از شدن ههگای
ر حی ر انی را ت ربگه کگرد انگد ()Rashidpoor,2007؛
بنابراین بممزش پر رش هگر کشگمری یدگی از ندادهگایی
است کگه در ایگگن زم نگه نقگ اساسگی ایفگا مگیکنگد.
مدگگ تگگرین رسگگا ت بمگگمزش پگگر رش بمگگاد کگگگرد
دان بممزا برای پذیرهین نق های گمناگم اایماعی
مشگگارکت ههگگال در اامهگگه اسگگت؛ بنگگابراین ،بگگگا بگگمد
دان بممزا از حقمق خمد به ساخت اامهگهای سگا تگر
میان امد ( .)Zeynali,2010در ایگن م ا  ،برنامه درسگی،
بهمنز ه قلب نظا بممزشی ،یدی از اصلیتگرین بسگیرهای
شدلدهند نظا رهیاری کمدکا است؛ زیرا برنامه درسی
همگگا گمنگگه کگگگه ادراک کمدکگگا از حقمقشگگا را در
زم نههای گمناگم رشد میدهد ،به مسئمل بمد در قبال
حقمق خمد دیارا ن ز کمک میکند زم نههگای الز
برای دسیرسی به هرصتهای گمناگم انیخاب ب شگیر را
هراه میب رد .بهعبارتیدیار مگیتگما اشگار نمگمد کگه
برنامه درسی با نظ س اسی اایمگاعی حگاک بگر اامهگه
نسبیی ث ق دارد .این نسبت د سمیه یا دیا دی دی اسگت.
به تهب ر  )1998( Wilfred Carrاین د قلمر دارای بار
تأث ر تأس سی میقابل است .بدیدی است که اید برمگا

مرد ساالری ،مانند هر برما اایماعی دیار ،باید در نظا
ترب گت ت ل گی یابگگد ()Mehrmohamadi,2012؛
تهل گ
اگامع
بنابراین س استهای بممزشگی ر شگن ،منسگ
میتماند بهعنما مبنایی برای تماه به حقمق کمدکگا در
مح طهای بممزشی همچن ن مراهی برای ر د مبحث
بممزش حقمق کمدکا در برنامه درسی مگدارس در نظگر
گرهیه شمد؛ اما بایگد تماگه داشگت کگه تلف گق ترک گب
بممزش حقمق کمدکا در برنامه درسی مدارس ،مسگیلز
چ گزی هراتگگر از اضگگاهه کگگرد ی گک سگگاعت بمگگمزش در
ممضمعی خا در طگی یگک هفیگه یگا طگی یگک سگال
تحص لی است ( .)Jennings,2006بر این اسگاس رسگ د
به اید بلهای حقمق ترب یی دان بمگمزا را ن گز بایگد در
ترب ت به یژ در برنامههای درسی با ر یدردی
تهل
اامعتر اسی م نممد.
تاریخچگ گة تماگگگه بگگگه حقگگگمق کمدکگگگا مسگ گ ر
پرهراز نش بی را طگی نمگمد اسگت .مسگئله کمدکگا
حقمق بندگا از دیربگاز ممردتماگه ادان گا بگمد اسگت.
به طمر نممنه ا ن سند هن گاری بگ نا مللگی در مگمرد
حق بممزش در سال  1960تمسط یمنسدم عل ه تبهگ ض
در بممزش شدل گرهت .این سند عال بر تماه به بحث
تبه ض در حمز بممزش بر ممضگم برابگری هرصگتهگا،
دسیرسی به بممزش ابیدایی رایاا همچنگ ن حقگمق
اقل تها در بمگمزش پگر رش تأک گد مگینمگمد .مگاد 4
کنمانس م یمنسدم عل ه تبه ض در بممزش اقدامات زیر
را برای کشمرهای عضم پ شنداد میداد:
 حق اسیفاد از بممزش ابیدایی ااباری بزاد؛
 بمگگگمزش عگگگا ی در اشگگگدال مخیلگگگ ب
قابلدسیرس برای همه؛
 دسیرسگی همگه بگگه بمگمزش عگگا ی بگر اسگگاس
ظره تهای هردی؛
 اطم نا از انطباق بممزش با همه با تهدد بگه
حضمر در مدرسه که در قانم مقررشد است؛
 اطم نگگا از ایگگنکگگه اسگگیانداردهای بممزشگگی
مشابه در سطحی یدسا در تمگا ماسسگات
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بممزشی ممردتماه قرارگرهیگه انگد همچنگ ن
شرایط مربمط به برابری بممزش بهطگمر کامگل
رعایت شد باشد؛

 2009ن ز د ت ز طرح عمل اتی پنجسگا های
را در حمایت از حقمق کمدکا اعال نممد .این
برنامه به دنبال تحقق اهداف زیر بمد:

 اسیفاد از ر ش هگای بممزشگی مناسگب بگرای
اهرادی که ه چگمنه بمگمزش ابیگدایی دریاهگت
ندرد اند یا کسانی که ممهق به اتمگا بمگمزش
ابیدایی نشد اند تدا بممزششا بگر اسگاس
تماناییهای هردی؛

 همة دان بممزا کمدکگا  ،نقطگه شگر عی
برای ا ج گرهین پر از داشیه باشند.

 تدارک بممزش های الز برای هراگ گری حرهگة
مناسگگگگگب بگگگگگد هرگمنگگگگگه تبه ضگگگ گی
(.)UNESCO,2014
بگگه دنبگگال ب کنمانس گ م حقگگمق کگگمدک از سگگمی
م مع سازما ملل میحد باهدف اعطای قگدرت اارایگی
به حقمق کمدکا در  20نمامبر  1989مطرح تصگمیب
شگگد .بسگگ اری از کشگگمرهای ادگگا از ایگگن مهاهگگد
ب نا مللی اسیقبال نممدنگد خگمد را ملگز بگه رعایگت
دسیمرا همل های ب نممدند تاکنم حد د  193کشمر
به عضمیت ب دربمد اند بنابراین میتما ااعا داشت
که سندی ب ن ا مللی مقبمل است .امدگمری اسگالمی
ایرا در اسگفند  13۷2بگا «قگانم ااگاز ا حگاق د گت
امدمری اسالمی ایرا به کنمانس م حقمق کگمدک»
با تصمیب م لس شمرای اسالمی تأی د شمرای نادبا
رسماً این کنمانس م را پذیرهت؛ مشر ط بر ب که مفگاد
ب در هر ممرد هر زما در تهارض با قمان ن داخلگی
مگگمازین اسگگالمی باشگگد ی گا قگگرار گ گرد از طگگرف د گگت
امدمری اسالمی ایرا الز ا رعایه نباشد .ایگن سگند بگر
پایه اصمل زیر شدلگرهیه است:
 ه چ کمدکی نباید از تبه ض رنج ببرد
 زمانی که در رابطه بگا کمدکگا تصگم گ گری
میشمد باید مناهع بندا در رأس قرار گ رد
 کمدکا دارای حق ح اتاند باید رشد کنند
 کمدکا حقدارند بزادانه نظرات عقایگد خگمد
را ابراز کنند به ایگن نظگرات بایگد در تمگامی
اممر تماگه شگمد ( .)UNICEF,2008در سگال

 بدر منگدی از هرصگتهگای سگ ع بمگمزش
یادگ ری
 بدر مندی از بدیرین امدانگات بدداشگیی بگه
د ر بگگمد از هرگمنگگه هرصگگت سمءاسگگیفاد
اسیثمار
 داشگگگین هرصگگگت بگگگازی ،ا قگگگات هرا گگگت،
هها تهای رزشی هرهنای
 بدر مندی از هرصگت شگن د شگد  ،برخگمرد
مبینی بر احیرا به رسم ت شناخین نگژاد
همیت هرهنای
 بدر مندی از یگک خانگه خگمب کگه بگه رشگد
اسمی عاطفی کمدک من ر شمد.
 عگگد محر م گگت بگگه اسگگطة هقگگر ( Welsh

)Assembly Government,2000
عگگال بگگر ایگگن ،در سگگالهگگای اخ گگر در بس گ اری از
کشگگمرهای پ شگگرهیه ر نگگد تماگگه بگگه حقگگمق ترب یگگی
دان بممزا تمسهه شگممل ب همگمار از مشخصگات
بارز تغ رات بممزشی بمد است .در اقگع اصگل محگمری
تهدگگد بگگه برقگگراری گسگگیر مناسگگب حقگگمق ترب یگگی
دان بممزا در مح ط های بممزشی بگه نگمعی حگاکی از
تهدد به رعایت حقمق کمدکگا اسگت کگه ایگن ر یدگرد
بگگهطگگمر هزاینگگد ای ن گگز در قگگمان ن مقگگررات ملگگی
ب نا مللی نممد ع نیتری پ داکرد است .برای مثگال در
ز اگذاری تفمیض اخی ارت در این خصم در سال
 19۷0صمرت گرهت د گت ادیگد بگهشگدت خگمد را
میهدگگگد بگگگه ارتقگگگاء حقگگگمق کمدکگگگا مگ گیدانسگگگت
( )Cluskey,Riddell,Weedon,2015بمگگمزش پگگر رش
ن ز بهعنما یک حق انسانی در کنمانس م سازما ملگل
میحد در ممرد حقمق کمدک در سایر ندادهای حقمق
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بشگگگری بگگگه تصگگگمیب رسگگگ د اسگگگت ( United

 احسگگاس احیگگرا

تماگگه بگگه حقگگمق بشگگر

 ،)Nations,1948& Council of Europe,1950امگگا

بزادیهای پایه ای مصمب سازما ملل میحد را

بااینحال در بس اری از کشمرهای مخیل تماه چندانی

در کمدک پر رش دهد.

به حقمق ترب یی دان بممزا نشد است.
بنابراین ناارندگا این مقا ه با تأسی از مماد ابهگاد

 نسبت بگه ا گدین ،همیگت هرهناگی زبگا
ارزش های ملی سرزم ن پدری ای گاد عالقگه

کنمانس م حقمق کگمدک اهگداف ایگن مقا گه را دنبگال

تماگگه نمگگمد

نممد اند برای مثال مااده  2ایگن کنمانسگ م بگه بحگث

سرزم نها را تقمیت کند.

احیگگرا بگگه هرهنگگگ دیاگگر

ممنمع ت تبه ض یا به عبارتی رعایت عدا ت در برخمرد

 کمدک را برای زندگی در یگک اامهگه بزاد بگر

با کمدکا پرداخیه است .بر ایگن اسگاس حدممگت هگای

پایه تفاه  ،صلح ،تحمل دگراندیشگا  ،تسگا ی

عضم این پ ما  ،بگرای هگر کگمدکی کگه در قلمگر بندگا

مرد د سیی خلق ها گر هگای

است ،بد

تبه ض به د ر از هرگمنه ابسیای به نژاد،

رنگ پمست ،منشأ اایماعی قگممی یگا ملگی ،م گزا

حقمق ز

قممی یا ملی -مذهبی ،بماد کند.
 عالقگگه تماگگه بگگه کگگمدک را نسگگبت بگگه

دارایی ،مهلم ت ،ضه ت سرپرسگت یگا ا گدین هگر

محگگگ طزیسگگگت طب هگگگت ب شگگگیر کنگگگد

ممقه ت دیاری که کمدک در ب اسگت ،ااگرای حقگمق

(.)UNICEF,2008

مندرج در این پ ما نامه را تضم ن میکننگد .مااده 13

ماده  31ن ز مربمط به حگق بگازی شگادی کمدکگا

این کنمانس م به بحث بزادی ب ا کمدکگا بگا رعایگت

است .مطابق این ماد حدممتهگا حگق کگمدک را بگرای

برخی شرایط تأک د دارد؛ یهنی این که کمدک دارای حق

داشین بازی ،سگرگرمی ،قگت بسگای

اسگیراحت بگه

بزادی ابراز عق د است .این حق شامل بزادی اسگی م،

رسم ت میشناسند .کمدک مگیتمانگد بگه طگمر ههگال

دریاهت رساند اطالعات عقایگد از هگر نگم  ،بگد

بزادانه در اممر هرهنای هنری درخگمر سگنی خگمدش،

تماه به مرزها ،کیبی یا شفاهی یا چاپشگد  ،بگه شگدل

شرکت امید .همچن ن بهحق کمدک برای هها گتهگای

بثار هنری یا از طریگق هگر رسگانه دیاگری بگه انیخگاب

هنری هرهنای تماه داشیه با اقدا های خگمد ،ب را

کمدک است .ماده  24ن ز به بحث مراقبت های بدداشیی

پشی بانی مگیکننگد امدانگات مناسگب را بگرای ان گا

کمدکا پرداخیه است .طبق این ماد حدممت هگا ،حگق

هها ت های هرهنای -هنری همچن ن ا قات هرا گت

کمدک برای داشین سالمیی اسیفاد از همگه امدانگات

سرگرمی کمدک هگراه مگینماینگد (.)UNICEF,2008

برای سالمت مانگد  ،بدبگمدی درمگا ب مگاری را بگه

حق دسیرسی دریاهگت صگح ح بمگمزش ن گز یدگی از

رسم ت میشناسند تضم ن میکنند که ه چ کگمدکی

انبه های محمری حقمق ترب یی دان بممزا است؛ امگا

از این حق محر نخماهد ماند .ماده  29این پ ما ن گز

به هما انداز  ،سایر عناصر بمگمزش پگر رش بگهعنگما

بر پ ا ری اهداف ترب یی تمسگط نظگا بممزشگی تأک گد

یک حق ،ازء اهداف ایی بممزش پگر رش مگیباشگند.

مینماید .بر اساس این ماد بممزش پر رش هر کشمری

به طمر خالصه بممزش پر رش نهتندا یگک حگق انسگانی

باید ممارد زیر را بهطمر دق ق رعایت نماید:

بلده یک ابزار مدگ بگرای یگک دسگیا رد گسگیرد تگر

 شخصگگ ت ،اسگگیهداد تمانگگاییهگگای ر انگگی
اسمی کمدک را تقمیت شدمها نماید.

کامگگگگگگلتگگگگگگری از حقگگگگگگمق بشگگگگگگر اسگگگگگگت
(.)Quennersted &Quennersted,2014
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اما تحق قات ان ا شد در داخل خارج کشمر مایگد
این ندیه است که نظا های بممزشی به یژ برنامههای
درسی طراحی شد تماه چشما ری به حقگمق ترب یگی
دانگگ بمگگمزا ندارنگگد .در ایگگن راسگگیا ( & Shekari
 )Hajirashidi,2010به این نی ه رسگ دند کگه تماگگه
ما فه های حقمق بشر در ح طگه طراحگی
بگه مفگاه
برنامگه درسگی بس ار اندک اسگت ( Poorghahramani,
 )2008 & Azarbaijani, 2011ن ز اشار مگیکننگد کگه
حقمق کمدک در مدارس ممرد فلت اقگع شگد بایگد
ممرد ت دید نظر قگرار گ گرد ()Ghaedi & et al, 2014
ااعا میکنند که در س سی بممزشی کمیگرین ضگریب
اهم ت مربمط به ما فه رعایت مناهع کمدک با ضگریب
صفر است )2010( Kepenekci .به ت زیه تحل ل کیگب
درسی پرداخت ا بگه ایگن نی گه رسگ د کگه در کیگب
درسی  5/50به حق برخمرداری از سالمت1/4۷ ،درصگد
به حق بممزش 4/2درصد به حقگمق امن گت اایمگاعی
تماه شد است .نیایج تحق قگات ان گا شگد بمگار
ارقا نشا دهندة مشدالت در ممرد حقمق کمدک به یژ
مشدالت درزم نة حقمق ترب یی کگمدک بشگدار شگد
ن ازمند اعمال تغ رات پ شنداد را کارهای مناسگب در
این زم نه است .گذا بگا تماگه بگه مباحگث مطگرحشگد
نارندگا این مقا ه به دنبال بررسی ایگن ممضگم مدگ
بمد اند که حقمق ترب یی کمدکا به چه م زا در برنامه
درسی پایه شش ابیدایی رعایت شد است؟
روش
تحق ق حاضر ازنظر هگدف ماه گت تمصگ فی از نگم
پ مایشگگی اسگگت .اامهگگة بمگگاری پگگژ ه  ،شگگامل
دان بمگمزا مهلمگا ششگ ابیگدایی شگدر مرنگد در
اریا سال تحص لی  94-95بگمد .بگر اسگاس اطالعگات
دریاهیی از ادار بممزش پر رش شدرسیا مرنگد ح گ
اامهة بماری دان بمگمزا برابگر بگا  1812نفگر بگمد
ح اامهة بماری مهلما پایه شش ن ز  65نفر اسگت.
به اسیناد اد ل ممرگا کراسی با اسیفاد از ر ش

نممنگگهگ گگری تصگگادهی طبقگگهای نسگگبیی  320نفگگر از
دان بممزا  56نفر از مهلما بهعنما نممنه انیخگاب
شدند .در این پژ ه از د پرسشگنامه محقگق سگاخیه
برای بررسی ما فه های حقمق ترب یگی اسگیفاد گردیگد.
پرسشنامه ا ل ،برای بررسی نظرات مهلما پرسشنامه
د  ،برای بررسگی نظگرات دانگ بمگمزا بگا تماگه بگه
ما فه های حقمق ترب یی کمدک است کگه بگا تماگه بگه
مشدالت پاسخ دهی دان بمگمزا ابیگدایی در رابطگه بگا
درک سگگااالت پرسشگگنامه پاسگگخدهگگی بگگه سگگااالت
پرسشنامه ،پرسشنامه به صمرت حضگمری بگا همراهگی
یدی از محققا ااگرا گردیگد .بگرای اطم نگا از پایگایی
پرسشنامهها ضریب ب فای کر باخ محاسبه گردید کگه
این ضریب برای پرسشنامة دانگ بمگمزا  0/86بگرای
پرسشنامة مهلما  0/۷8به دست بمد .همچنگ ن ر ایگی
ساز پرسشنامه از طریگق تحل گل عگاملی اکیشگاهی ،بگه
اریمگاکس
ر ش ت زیه ما فههگای اصگلی چگرخ
نممدار اسدری کیل به دست بمد .بر این اسگاس ،مقگدار
شگگاخک کفایگگت نممنگگهگ گگری Kaiser Meyer
)Olkin(KMOبرابگر بگا  0/83مقگدار بزمگم کر یگت
بارتلت برابر بگا  ۷114/5۷کگه در ( )p≥ 0/001مهنگادار
بمد که نشانه کفایت نممنه میغ رهای انیخابشد برای
ان ا تحل ل عامل اکیشاهی است .نیایج تحل ل عاملی به
اریمگاکس حگذف
ر ش ما فههای اصلی بگا چگرخ
ساالهای با بار عاملی کمیر ،از مقادیر یژ باالتر از یک،
به عنما مگالک انیخگاب اسگیفاد شگد .بارهگای عگاملی
ما فههای حقمق ترب یی بگر اسگاس دیگدگا مهلمگا در
حا گگت مهنگگیداری بگگ ن  2/93تگگا  9/99مگگیباشگگند.
به طمریکه برای ما فة بدداشگت ( ،)8/21بگازی ()5/68
امن ت ( ،)2/93امن گت ر انگی ( ،)9/99شگادی (،)4/62
عدا ت ( ،)۷/59بزادی ب ا ( )۷/68محبت ( )۷/16بگه
دست بمد .شدل خر اگی  lisrel projectدر حا گت T-
 Valuesاسگگت .ایگگن خر اگگی مبنگگای رد یگگا تأی گگد
هرضگگ ههاسگگگت مهنگگگاداری ضگگگرایب پارامیرهگگگای
بهدستبمد تحل ل عاملی تأی دی را نشا مگیدهگد .بگا

 / 172پژوهش در برنامهریزی درسی ،دوره دوم ،شماره ( 37پیاپی  ،)64سال هفدهم ،بهار 1399

تماه به بنده تمامی ضرایب بهدسگت بمگد بگزر تگر از
 1/96یگگا کمچگگکتگگر از  -1/96هسگگیند هماگگی مهنگگادار
میباشند .همچن ن بارهگای عگاملی ما فگه هگای حقگمق
ترب یگگی بگگر اسگگاس دیگگدگا دانگگ بمگگمزا در حا گگت
مهنیداری ب ن  3/30تا  8/41است .بهطگمریکگه بگرای
ما فه بدداشگت ( ،)4/۷۷بگازی ( ،)6/10امن گت (،)3/30
امن ت ر انگی ( ،)6/82شگادی ( ،)3/52عگدا ت (،)4/85
بزادی ب ا ( )8/41محبت ( )6/۷8به دسگت بمگد .بگا
تماه به نیایج حاصله ،مهنگاداری یاهیگههگا مگمرد تأی گد
است .بگرای تحل گل داد هگا پگس از ارد نمگمد کامگل
داد ها در نر اهگزار  SPSS16در بخگ بمگار تمصگ فی از
ر شهای م انا ن ،هرا انی ،درصد انحراف اسگیاندارد

در بخ بمار اسینباطی ن ز از بزمگم  tتگک نممنگهای،
تحل ل اریانس با انداز گ ری مدرر اسیفاد گردید.
یافتهها
در این بخ قبل از ت زیگه تحل گل سگااالت تحق گق،
ابیدا از نرمال بمد تمزیع میغ رها با اسگیفاد از نمگمدار
ه سگگیمگرا اطم نگگا حاصگگل شگگد .بگگرای تحل گگل ایگگن
سااالت از بزممنیی تک نممنهای اسیفاد شد.
پرسش اول پژوهش :دان

بممزا پایه ششگ ابیگدایی

در خصم تماه برنامه درسی پایگه ششگ ابیگدایی بگه
حقمق ترب یی کمدکا چه دیدگاهی دارند؟

جدول  .1آزمون  tتک نمونهای مؤلفههای حقوق تربیتی بر اساس دیدگاه دانشآموزان پایه ششم
مؤلفههای حقوق تربیتی

تعداد

میانگین

انحراف معیار

t

درجة آزادی

سطح معناداری

ممنمع ت تبه ض

320

13/39

2/58

8/66

319

0/001

بزادی ب ا

320

19/۷9

3/24

20/38

319

0/001

بدداشت

320

13/۷5

2/51

-6/9۷

319

0/001

پ ا ری اهداف ترب یی

320

15/65

5/42

1/61

319

0/108

بازی شادی

320

12/۷9

2/08

-14/۷8

319

0/001

محبت

320

13/63

1/3۷

-13/92

319

0/001

اد ل  1نیایج بزمگم  tتگک نممنگهای در خصگم
م زا تماه برنامه درسی پایه شش به ما فههای حقمق
ترب یی کمدکا بر اساس دیدگا دان بمگمزا را نشگا
میدهد .بر اساس نیایج اد ل  1دیدگا دان بمگمزا
پایه شش ابیگدایی از بگ ن ما فگههگای حقگمق ترب یگی،
ما فه های بدداشت ،محبت ،بگازی شگادی ،ممنمع گت
تبه ض بزادی ب ا به م زانگی بگاالتر از حگد میمسگط
تماگگه شگگد اسگگت ( )p < 0/05بگگه عبگگارتی تفگگا ت
مشاهد شد ب ن ما فههای حقگمق ترب یگی کمدکگا در

سطح کمیر از  0/05مهنیدار است .ی ما فگة پ ا گری
اهداف ترب یی به م زانی کمیر از حد میمسط تماه شد
است (.)p > 0/05
پرسش دوم پژوهش :مهلما پایگه ششگ ابیگدایی در
خصم تماه برنامه درسی پایه شش ابیدایی به حقمق
ترب یی کمدکا چه دیدگاهی دارند؟
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جدول  .2آزمون  tتک نمونهای مؤلفههای حقوق تربیتی بر اساس دیدگاه معلمان پایه ششم
مؤلفههای حقوق تربیتی

تعداد

میانگین

انحراف معیار

t

درجة آزادی

سطح معناداری

ممنمع ت تبه ض

56

16/38

2/21

-۷/81

55

0/001

بزادی ب ا

56

15/52

3/24

-10/29

55

0/001

بدداشت

56

16/32

2/64

-6/59

55

0/001

پ ا ری اهداف ترب یی

56

24/60

4/38

۷/1۷

55

0/001

بازی شادی
محبت

56
56

24/28
24/24

2/84
1/9۷

6/23
13/0۷

55
55

0/001
0/001

اد ل  2نیایج بزمگم  tتگک نممنگهای در خصگم
م زا تماه برنامه درسی پایه شش به ما فههای حقمق
ترب ی گی کمدکگگا بگگر اسگگاس دی گدگا مهلمگگا را نشگگا
میدهد .بر اساس نیایج اد ل  2دیدگا مهلما پایگه
شش ابیدایی از ب ن ما فههای حقمق ترب یگی کمدکگا ،
ما فههای بدداشت ،محبگت ،ممنمع گت تبهگ ض ،بزادی
ب ا  ،بازی پ ا ری اهداف ترب یی به م زانگی بگاالتر از
حد میمسط تماگه شگد اسگت ( )p < 0/05بگه عبگارتی
تفا ت مشگاهد شگد بگ ن ما فگه هگای حقگمق ترب یگی
کمدکا در سطح کمیر از  0/05مهنیدار است.

پرسش سوم پاژوهش :م گزا تماگه بگه هگر یگک از
ما فه های حقمق ترب یی کمدک در برنامگه درسگی پایگه
شش ابیدایی از نظگر دانگ بمگمزا مهلمگا بگه چگه
صمرت است؟
در ادامه بگه منظگمر بررسگی ایگن پرسگ از بزمگم
تحل ل اریانس با انداز گ ری مدرر اسگیفاد گردیگد .در
ابیدا نظرات دان بممزا ممرد تحل ل قگرار مگیگ گرد
سپس به نظرات مهلما پرداخیه میشمد.

جدول  .3آزمون چندگانه دیدگاه دانشآموزان پایه ششم در مؤلفههای حقوق تربیتی کودکان
اثر پیالیی

ارزش

F

سطح معناداری

0/894

219/44

0/001

اد ل  ،3اثر بزمم پ الیگی ما فگه هگای ممنمع گت
تبه ض ،بزادی ب ا  ،بدداشت ،پ ا ری اهگداف ترب یگی،
بازی شادی محبت را نشا میدهد .همگا طگمر کگه

مشاهد میشمد بزمم پ الیگی بگا مقگدار  219/44بگا
مهناداری  0/001است.

جدول  .4آزمون موچلی (مخای) برای بررسی خطای واریانس متغیرهای پژوهشی
اندازه موچلی

آماره کای

درجة آزادی

سطح معناداری

0/084

460/98

2۷

0/001

اد ل  ،4مقادیر بزمم ممچلی ما فه های ممنمع ت
تبه ض ،بزادی ب ا  ،بدداشت ،پ ا ری اهگداف ترب یگی،

بازی شادی محبت را نشا مگیدهگد .طبگق نی گة
اگگد ل  ،4انگگدازة مگگمچلی بگگا مقگگدار  0/084سگگطح
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ممچلی کمیر از  0/05است؛ بنابراین هگرض اگمد عگد
خطای اریانس رعایت شد است.

مهناداری  0/001است .اگگر مهنگاداری بزمگم مگمچلی
کمیر از  0/05باشد نشانه عد اگمد خطگای اریگانس
است .طبق نی گة اگد ل  ،4سگطح مهنگاداری بزمگم

جدول  .5آزمون اثرات درون آزمودنی متغیرهای پژوهشی
منبع

مجموع مجذورات

درجة آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

هرض کر یت

۷596/35

۷

1085/19

136/51

0/001

اد ل  5بزمم اثرات در بزممدنی میغ رهای پژ هشی را نشا میدهد .طبق نی ة اد ل  ،5مقدار  Fبا هگرض
کر یت اریانسها برابر است با  136/51مهناداری  0/001است.
جدول  .6آزمون مقایسه درون آزمودنی
منبع

مجموع مجذورات

درجة آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

ما فههای حقمق ترب یی کمدکا

343۷۷2/29

1

343۷۷2/29

22210/43

0/001

طبق نی ه اد ل  6مقگدار  Fدر بزمگمدنی برابگر
اسگگگت بگگگا  22210/43بگگگا مهنگگگاداری  0/001کگگگه
نشا دهند این ممضم است که ما فه هگای ممنمع گت
تبه ض ،بزادی ب ا  ،بدداشت ،پ ا ری اهگداف ترب یگی،

بازی شادی محبت از دیدگا دان بممزا پایه شش
تفا ت مهنیداری امد دارد .حال در ادامگه بگه بررسگی
نظر مهلما در خصم هر یگک از ما فگه هگای حقگمق
ترب یی پرداخیه میشمد.

جدول  .7آزمون چندگانه دیدگاه معلمان پایه ششم در مؤلفههای حقوق تربیتی
اثر پیالیی

ارزش

F

سطح معناداری

0/999

6۷52/950

0/001

اد ل  ،۷اثر بزمم پ الیگی ما فگه هگای ممنمع گت
تبه ض ،بزادی ب ا  ،بدداشت ،پ ا ری اهگداف ترب یگی،
بازی شادی محبت را نشا میدهد .همگا طگمر کگه

مشاهد میشمد بزمم پ الیی با مقدار  6۷52/950بگا
مهناداری  0/001است.

جدول  .8آزمون موچلی (مخای) برای بررسی خطای واریانس متغیرهای پژوهشی
اندازه موچلی

آماره کای

درجة آزادی

سطح معناداری

0/001

463/90

2۷

0/001

اد ل  8مقادیر بزمم ممچلی ما فههای ممنمع گت
تبه ض ،بزادی ب ا  ،بدداشت ،پ ا ری اهگداف ترب یگی،

بازی شادی محبت را نشا مگیدهگد .طبگق نی گه
اگگد ل  8انگگداز مگگمچلی بگگا مقگگدار  0/001سگگطح
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ممچلی کمیر از  0/05است؛ بنابراین هگرض اگمد عگد
خطای اریانس رعایت شد است.

مهناداری  0/001است .اگگر مهنگاداری بزمگم مگمچلی
کمیر از  0/05باشد نشانه عد اگمد خطگای اریگانس
است .طبگق نی گه اگد ل  8سگطح مهنگاداری بزمگم

جدول  .9آزمون اثرات درون آزمودنی متغیرهای پژوهشی
منبع

مجموع مجذورات

درجة آزادی

میانگین مجذورات

هرض کر یت

81۷۷/13

۷

1168/16

اد ل  ،9بزمگم اثگرات در بزمگمدنی میغ رهگای
پژ هشی را نشا میدهد .طبق نی ه اگد ل  ،9مقگدار

F
152/64

سطح معناداری
0/001

 Fبا هرض کر یت اریانسهگا برابگر اسگت بگا 152/64
مهناداری  0/001است.

جدول  .10آزمون مقایسه درون آزمودنی
منبع

مجموع مجذورات

درجة آزادی

میانگین مجذورات

ما فههای حقمق ترب یی کمدکا

1۷۷۷88/۷2

1

1۷۷۷88/۷2

طبق نی ه اد ل  10مقدار  Fدر بزممدنی برابگر
است با  3448/58با مهناداری  0/001که نشا دهند
این ممضم است که ب ن ما فه های ممنمع ت تبهگ ض،
بزادی ب ا  ،بدداشت ،پ ا ری اهگداف ترب یگی ،بگازی
شادی محبت از دیگدگا مهلمگا پایگه ششگ تفگا ت
مهنیداری امد دارد.
بحث و نتیجهگیری
پرداخین به مسگئلة کمدکگا حقگمق ترب یگی بنگا از
دیرباز مگمرد تماگه میخصصگا بممزشگی ،ه لسگمها
علمای ترب یی بمد از ضر رتهای اساسی ترب ت بنگا
است .بر هم ن اساس در این مطا هه بگه تحل گل برنامگه
درسی پایه شش ابیدایی از منظر تماه به حقمق ترب یی
دان گ بمگگمزا پرداخیگگه شگگد .نیگگایج تحل گگل داد هگگای
پژ ه نشا داد که ب ن دیدگا مهلما دان بممزا
پایه شش ابیدایی از حگا ما فگه هگای حقگمق ترب یگی
کمدک تفا ت مهنیداری امد دارد .بدین مهنی از نظگر
دان بممزا ما فههای حقگمق ترب یگی کمدکگا شگامل
بدداشت ،محبت ،بگازی شگادی ،ممنمع گت تبهگ ض
بزادی ب ا در برنامه درسی پایه شش ابیگدایی بگاالتر از

F
3448/58

سطح معناداری
0/001

حد میمسط تماه شد است .این در حا ی اسگت کگه از
نظر دان بممزا ما فه پ ا ری اهگداف ترب یگی در حگد
کمیر از حد میمسط در برنامه درسی پایه شش ابیگدایی
بهکارگ ری شد است .نیایج پژ ه حاضر با تحق قگات
)2010( Shekari & Hajirashidi )2013( Aliasgari
 )2010( Poorghahramaniباربای گگگگگگگانی ()1389
 )2014( Ghaedi & et alکپنسی ( )2010که همای به
این نی ه رس د اند کگه بگه حقگمق ترب یگی کگمدک در
نظا بممزشی تماه مطلمبی نشد است ناهمسم اسگت
بگگا تحق قگگات )2012( Dorkhah, Mazidi & Mofidi
 )2015( Edvard & et alهمسم است.
گرچه تاکنم پژ هشی به صمرت مسیق به بررسگی
تحل ل حقمق ترب یگی کگمدک در برنامگه درسگیهگای
درسی پایه شش ابیدایی نپرداخیه است؛ اما با اسیناد به
مبانی نظری پژ ه در تب ن نیایج پگژ ه مگیتگما
ب ا داشت که احیرا به حقمق کمدک ،اصل محمری در
ترب ت بنا همچن ن رشگد هدگری سگالمت ر حگی-
ر انی بنا به شمار میبید ( )Beheshti,2014د ل ایگن
مدعا این است که مدگ تگرین رسگا ت بمگمزش پگر رش
بماد کگرد دانگ بمگمزا بگرای پگذیرهین نقگ هگای
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گمناگم اایمگاعی مشگارکت ههگال در اامهگه اسگت؛
بنابراین ،بگگا بگمد دانگ بمگمزا از حقگمق خگمد بگه
ساخت اامهه ای سا تگر مگیان امگد برنامگه درسگی،
بهعنما قلب نظا بممزشی ،یدی از اصلیترین بسیرهای
شدلدهندة نظگا رهیگاری کمدکگا حقگمق انسگانی
ترب یی بنا است .در این راسیا ( & Cluskey, Riddell
 )Weedon, 2015اظدگار مگیدارنگد کگه بدگر منگدی از
هرصت های سگ ع بمگمزش یگادگ ری ،بدگر منگدی از
بدیگگرین امدانگگات بدداشگگیی بگگه د ر بگگمد از هرگمنگگه
هرصت سمءاسگیفاد اسگیثمار ،داشگین هرصگت بگازی،
ا قات هرا ت ،هها گت هگای رزشگی هرهناگی عگد
محر م ت به اسگطة هقگر از محمرهگای اساسگی حقگمق
ترب یی کمدکا بمد در طراحی تگد ین برنامگههگای
درسی نظا های بممزشگی بگهمنظگمر حمایگت از حقگمق
کمدکا باید ممرد تماه قرار گ رد.
بخشی دیار از یاهیههگای پگژ ه نشگا داد کگه از
نظر مهلما پایه شش د ر ابیدایی به ما فه های حقمق
ترب یگگی کگگمدک ،شگگامل بدداشگگت ،محبگگت ،ممنمع گگت
تبه ض ،بزادی ب ا  ،بازی پ ا ری اهداف ترب یگی بگه
م زانی باالتر از حد میمسط در برنامه درسی پایگه ششگ
د ر ابیدایی تماه شد در ما فه های حقگمق ترب یگی
کمدکا از دیدگا مهلما تفا ت مهنگاداری اگمد دارد.
در همگگ ن راسگگیا ،در سگگالهگگای اخ گگر در بسگگ اری از
کشمرهای پ شرهیه ادا  ،ر ند تماه به حقگمق ترب یگی
دان بممزا تمسهه شگممل ب همگمار از مشخصگات
بارز تغ رات بممزشی بگمد اسگت .گذا ،بگا امد اامگا
گسیرد در مگمرد اهم گت بمگمزش حقگمق کمدکگا در
بممزش پر رش رسمی ،نهتندگا بگهعنگما ابگزاری بگرای
تماناسازی دان بممزا در خصم درک حقمق ترب یگی
خمد احیرا به حقمق دیارا بلدگه بگهعنگما ابگزاری
ماثر برای ارتقا حفاظت از حقمق کلگی بشگر ،کماکگا
تهری دق قی از ب امد ندارد بهنمعی در برنامههگای
رسمی ،هها ت های بممزشی ر ش های بممزشی مگمرد
فلت ک تمادی قرار گرهیگه کمدکگا از ب حقگمق

انسانی خمد در بممزش بهطگمرکلی در اامهگه محگر
میشمند .این در حا ی است که حق دسیرسی دریاهت
صح ح بممزش یدی از انبههای محمری حقمق ترب یگی
دان بمگمزا اسگت ( Quennersted & Quennersted,
.)2014
در تب ن نیایج این یاهیگه پگژ ه مگیتگما گفگت
نظا های بممزشی در رأس بندا برنامه هگای درسگی در
هر د ر پایه ،به طمر شایسیهای بحث بمگمزش حقگمق
بشر با تأک د بر حقمق ترب یی کمدکا را باید ممرد تماه
قرا دهند چم رعایگت عگدا ت در برخگمرد بگا کمدکگا ،
بزادی ب ا حق بزادی ابراز عق د  ،حق کگمدک بگرای
داشین سالمیی مراقبت های بدداشیی ،پ ا ری اهداف
ترب یی به س لة نظگا بممزشگی بگه یگژ برنامگه هگای
درسگگی داشگگین حگگق بگگازی شگگادی کمدکگگا در
مح ط های رسمی بممزشی مگیتمانگد در پگر رش تفدگر
انیقادی انسانی دان بممزا نق بهرین باشگد .گذا بگا
تماه به نیایج تحق ق پ شندادهای زیر ارائه میگردد:
ا  :محیمای برنامگه هگای درسگی د ر ابیگدایی ،بگر
اساس ا امی مشارکیی هماهنگ شد میگماز  ،شگامل
گر هی از میخصصا برنامگهریگزی درسگی ،میخصصگا
ترب ت ،مهلما صاحبنظر ،ا گدین بگگا
هلسفه تهل
دان بممزا همچن ن یاهیه های ان گا گرهیگه ،مگمرد
کنداش ب شیری قرار گ رد.
ب :بگهمنظگگمر تبگادل ت ربگگه رهگع ابدامگگات ،بگگرای
مهلما د ر ابیگدایی ،مگدیرا مگدارس سگایر عمامگل
اارایی مدارس نشستهای علمی کارگا های بممزشگی
برگزار گردد .این عمل میتماند زم نه الز را برای ای اد
هد مشیرک ب ن عمامل انسانی مدارس از حقمق ترب یی
کمدکا که از ضر ریات است هراه کند.
ج :بسیرهای مناسب برای تماگه بگه حقگمق ترب یگی
کمدکا  ،در قا ب برنامههای درسی رسمی ،همقبرنامههگا
هها تهای هرهنای ،هنری پر رشی هگراه بمگاد
گردد.
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